
                 বফশল         ২ 

        শ্রেবি-নফভ 
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                (সময় – ৩০  ম   )    

১। অর্ নায়ন ওী বনশয় ওাজ ওশয? 

ও) ওভী ব্ফস্থানা  ঔ) উৎাদন ব্ফস্থান 

ক) তবফর ব্ফস্থানা খ) বফিন ব্ফস্থানা 

২। বফশ্ববফদ্যারয় শ্রওান ধযশনয প্রবতষ্ঠান? 

i) অব্ফায়ী 

ii) মুনাপাশবাকী 

iii) অমুনাপাশবাকী 

বনশেয শ্রওানটি ঠিও- 

ও) i  ii   ঔ) i  iii 

ক) ii  iii   খ) i, ii  iii 

৩। IDB এর            ? 

ও) Islamic Development Bank  

ঔ) International Development Bank 

ক) Inter Development Board 

খ) Intelligence Demanding Bank 

৪। শ্রওান দশও আধুবনও অর্ নায়শনয মাত্রা শুরু য়? 

ও) ১৯৬০ এয দও ঔ) ১৯৩০ এয দও 

ক) ১৯৭০ এয দও  খ) ১৯৮০ এয দও 

    র            ৫  ৬       র   র     

বভশ আবিয়ায দবজনয শ্রদাওাশনয জন্য ওশয়ওটি শ্ররাই শ্রভবন 

প্রশয়াজন। শ্রম শ্রভবন    য় আকাভী ৫ ফিয মাফৎ ওাড় শ্ররাই ওযা 

মাশফ ফশর আা ওযা মাশে। 

৫ । বভশ আবিয়ায শ্ররাই শ্রভবন ক্রয় শ্রওান ধযশনয বদ্ধান্ত? 

ও) বফবনশয়াক  ঔ) আয় 

ক) অর্ নায়ন  খ)ব্ফস্থানা 

৬ । বভশ আবিয়ায শ্রদাওাশনয আকাভী াঁে ফিশযয নকদ প্রফা শ্রফয 

ওযা ম্ভফ শফ আকাভী াঁে ফিশযয  

i) শেয মূল্য বনি নয় ওশয 

ii) বফক্রশয়য বযভাি বনি নয় ওশয 

iii) শ্রভবশনয বগ্নাফশল মূল্য বনি নয় ওশয 

 

 

বনশেয শ্রওানটি ঠিও- 

ও) i  ii   ঔ) i  iii 

ক) ii  iii   খ) i, ii  iii 

৭। শ্রওান দশও বফশ্বফাবিজয াংস্থা আত্মপ্রওা ওশয? 

ও) ১৯৯০ এয দও  ঔ) ১৯৩০ এয দও 

ক) ১৯৭০ এয দও  খ) ১৯৮০ এয দও 

৮। ব্ফায় তবফর াংগ্রশয ওাযন র- 

i) শ্রভবন ক্রয় 

ii) ওাঁোভার ক্রয় 

iii) ভজুযী প্রদান 

বনশেয শ্রওানটি ঠিও- 

ও) i  ii   ঔ) i  iii 

ক) ii  iii   খ) i, ii  iii 

৯। ব্ফায় প্রবতষ্ঠাশন বওবাশফ অশর্ নয আকভন খশট? 

ও) ভারাভার বওশন   ঔ) ভারাভার বফবক্র ওশয 

ক) বনজস্ব তবফর শ্রর্শও  খ) ঋন শ্রর্শও 

১০। শ্রওাম্পাবনয শ্রয়াশযয মূল্য ফাড়শত ায়তা ওশয- 

i) গ্রাওশদয শ্রফা শ্রদয়া 

ii) প্রবতষ্ঠাশনয সুনাভ 

iii) মুনাপায ায 

বনশেয শ্রওানটি ঠিও- 

ও) i  ii   ঔ) i  iii 

ক) ii  iii   খ) i, ii  iii 

বনশেয উদ্দীওটি শড় ১১ নম্বয প্রশেয উত্তয দা- 

২০১৯ াশর জনাফ াবনপ এয ব্ফায় আয় য় ৫০ রাঔ টাওা। বতবন 

২০ রাঔ টাওা শত শ্রযশঔ ফাবও অর্ ন ব্াাংশও জভা যাশঔন।  

১১। উবদ্দশও জনাফ াবনপ শ্রওান নীবত অনুযন ওশযশি? 

ও) উযুক্ততায নীবত   ঔ) মুনাপায নীবত     

ক) তাযল্য ফনাভ মুনাপা নীবত             খ) বফবেত্রায়ন নীবত 

১২। ব্ফায় ন্য বফবেত্রপূন ন শর ওী খটশফ? 

ও) ঝুঁবও ফাড়শফ   ঔ) ঝুঁবও ওভশফ 

ক) মুনাপা ফাড়শফ  খ) মুনাপা ওভশফ 

১৩। শ্রওান ঔযশেয জন্য স্থায়ী মূরধন প্রশয়াজন য়? 

ও) বফর প্রদান   ঔ) ওাঁোভার ক্রয় 

ক) ভজুযী প্রদান  খ) জবভ ক্রয় 

১৪।  দীখ নশভয়াবদ ঋন বদশয় র্াশও 

i) বফবনশয়াক ব্াাংও 

ii) ফাবনবজযও ব্াাংও 

iii) বিশবঞ্চাযশাল্ডায 

 



বনশেয শ্রওানটি ঠিও- 

ও) i  ii   ঔ) i  iii 

ক) ii  iii   খ) i, ii  iii 

১৫। বফবিবফএর শ্রওান জাতীয় ব্াাংও 

ও) ঞ্চয়ী        ঔ) বফবনশয়াক         ক) বল্প         খ) কৃবল 

১৬। যাষ্ট্রীয় ভাবরওানায় বযোবরত ব্াাংও 

i) শ্রানারী 

ii) অগ্রিী 

iii) মমুনা 

বনশেয শ্রওানটি ঠিও- 

ও) i  ii   ঔ) i  iii 

ক) ii  iii   খ) i, ii  iii  

১৭। কৃবল ব্াাংও শ্রওান জাতীয় ব্াাংও? 

ও) ফাবনবজযও          ঔ) প্রাইশবট       

 ক) বল্প              খ) বফশলাবয়ত 

১৮। ওাকজী মুদ্রায প্রেরন য় ওত তাব্দীশত? 

ও) বফাং    ঔ) প্তদ 

ক) এওবফাং   খ) ঊনবফাং 

১৯।  ব্াাংও শব্দয ল্যাটিন অর্ ন- 

i) শ্রফঞ্চ 

ii) াাশড়য ঢার 

iii) রম্বা শ্রটবফর 

বনশেয শ্রওানটি ঠিও- 

ও) i  ii   ঔ) i  iii 

ক) ii  iii   খ) i, ii  iii 

বনশেয উদ্দীওটি শড়  ২০  ২১ নম্বয প্রশেয উত্তয দা- 

জনাফ আবতশওয এওটি লশধয শ্রদাওান আশি। প্রশয়াজনীয় অর্ ন না 

র্াওায় তায শ্রদাওানটি প্রায় ফন্ধ য়ায উক্রভ য়। এভতাফস্থায়, 

এওটি ব্াাংও তাশও ঋি বদশয় াায্য ওশয।  

২০। জনাফ আবতশওয ঋি  শ্রওান অর্ নায়শনয অন্তর্ভ নক্ত ? 

ও) স্বল্প শ্রভয়াবদ   ঔ) ভধ্যভ শ্রভয়াবদ 

ক) দীখ ন শ্রভয়াবদ    খ) শ্রওানটিই নয় 

২১। জনাফ আবতও শ্রওান ব্াাংও শ্রর্শও ঋন বনশয়বির? 

ও) কৃবল ব্াাংও   ঔ) বফবিবফএর 

ক) ভফায় ব্াাংও    খ) শ্রফবও ব্াাংও 

২২। ব্াাংও শব্দয উৎবত্ত- 

ও) Bankus    ঔ) Bancus 

ক) Baque    খ) Banker 

২৩। ব্াাংও ব্ফস্থায জননী ফরা য় ওাশও? 

ও) শ্রেওশও   ঔ) মুদ্রাশও 

ক) বফরশও   খ) ড্রাপটশও 

২৪। ব্াাংও শ্রমফ শ্রেশত্র বফশলায়শনয নীবত অনুযন ওশয তা  শরা- 

i) ঋন দান 

ii) শ্রনাট ইসুয 

iii) বফশদবও ফাবনজয 

বনশেয শ্রওানটি ঠিও- 

ও) i  ii   ঔ) i  iii 

ক) ii  iii   খ) i, ii  iii 

বনশেয উদ্দীওটি শড়  ২৫  ২৬ নম্বয প্রশেয উত্তয দা- 

জনাফ াবভন তায ব্ফাবয়ও শ্ররনশদন আর-পারা ইরাভী ব্াাংশওয 

াশর্ ম্পন্ন ওশযন। তায ওাযঔানায শ্রভবনগুশরা ঐ ব্াাংও শ্রর্শও ঋন 

বনশয় বওশনশিন। অযবদশও ব্াাংশওয াশর্ শ্রমৌর্ ভাবরওানায় তায 

ব্ফা  যশয়শি।   

২৫। জনাফ াবভশনয ওাযঔানায শ্রভবনগুশরা আর-পারা ব্াাংশওয  

শ্রওান ধযশনয শ্রফায অন্তর্ভ নক্ত? 

ও) মুদাযাফা  ঔ) মুাযাওা 

ক) ইজাযা   খ) মুযাফাা 

২৬। বওবাশফ ব্াাংও  জনাফ াবভন শ্রমৌর্  উশদ্যাশক ব্ফা বযোরনা 

ওযশত াশয ? 

ও) মুদাযাফা শ্রফায ভাধ্যশভ  ঔ) মুাযাওা শ্রফায ভাধ্যশভ 

ক) ইজাযা  শ্রফায ভাধ্যশভ  খ) মুযাফাা শ্রফায ভাধ্যশভ 

২৭। ফাাংরাশদশ ইরাভী ব্াাংও ওয়টি? 

ও) ৪টি  ঔ) ৫টি               ক) ৭টি  খ) ১০টি 

২৮। মুদ্রা শরা- 

i) বফবনভশয়য ভাধ্যভ 

ii) ঞ্চশয়য ফান 

iii) মূশল্যয বযভাও 

বনশেয শ্রওানটি ঠিও- 

ও) i  ii   ঔ) i  iii 

ক) ii  iii   খ) i, ii  iii 

২৯। যাজাী কৃবল উন্নয়ন  ব্াাংও শ্রওান ধযশনয ব্াাংও?  

ও) শ্রদব    ঔ) স্বাবত 

ক) বফশলাবয়ত   খ) আঞ্চবরও 

৩০।  শ্রওানটিয ভাধ্যশভ অর্ নননবতও ওাম নাফবর জাধ্য য়? 

ও) শ্রেশওয         ঔ) ওাকশজয         ক) মুদ্রায     খ) শেয  

 

                                

 

 



 

            (সময় – ৪৫  ম   )   

 

১। জনাফ াান এয এওটি ওবম্পউটাশযয শ্রদাওান আশি। শ্রঔাশন বতবন শ্রিক্সট ওবম্পউটায বফবক্র ওশযন। বতবন এওাই তায 

ব্ফাশয়য মূরধশনয শ্রমাকান শ্রদন এফাং ব্ফাশয় রাব-শ্ররাওান মাই শ্রাও না শ্রওন বতবন তা এওাই শ্রবাক ওশযন। অন্যবদশও জনাফ 

শ্রাশন তায বাই তায াশয শ্রদাওানদায। বতবন শ্রিক্সট ওবম্পউটায এয াাাব ল্যাট,শনাটবুও,প্যাি ইতযাবদ বফবক্র ওশযন। 

তায ব্ফাশয় রাব-শ্ররাওান মাই শ্রাও না শ্রওন তাযা ওশয়ওজন ফন্ধু বভশর তা বাক ওশয শ্রনন।  

ও) ব্য় বদ্ধাশন্তয অয নাভ ওী?       ১ 

ঔ) তাযল্য ফনাভ মুনাপা নীবত ফরশত ওী বুঝ?      ২ 

ক) জনাফ াাশনয শ্রদাওানটি বও ধযশনয ব্ফা প্রবতষ্ঠান? ব্াখ্যা  ওয।   ৩ 

খ) উদ্দীশও ফবি নত দুইটি প্রবতষ্ঠাশনয ভশধ্য শ্রওানটিশত ঝুঁবও ওভ? বফশেলি ওয।   ৪ 

 

২। জনাফ াাদাত ভানা ব্াাংশও ঋশিয জন্য আশফদন ওশযন । ব্াাংওটি ঋিদাশনয পূশফ ন তায ততা এফাং ব্ফাশয়য রাবজনওতা 

মাোই ওশয ন্তুষ্ট শয় ঋিভঞ্জুয ওশযন । এিাড়া  ম     ব্াাংও তাশদয আভানতওাযীশদয ওভ সুদ বদশয় এফাং ঋিগ্রীতায বনওট 

শত অবধও সুদ আদায় ওশয অবধও মুনাপা অজনন ওশযন। 

ও) মুদ্রা ওী?          ১ 

ঔ) মুাযাওা ফরশত ওী বুঝ?         ২ 

ক) ভানা ব্াাংও জনাফ াাদাতশওশও ঋিদাশনয শ্রেশত্র শ্রওান নীবত অনুযি ওশযশি 

ব্াখ্যা  ওয।         ৩ 

খ) ভানা ব্াাংশওয অবধও মুনাপায বিশন শ্রওান নীবতয প্রবতপরন খশটশি 

বফশেলি ওয।         ৪



 


