
মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ব ার্ ড, যশলার 

অর্ ড  াম ডক পরীক্ষা ২০১৮ 

ন ম শ্রেণি  

ম য় : মিন্যান্স ও ব্াাংমকাং ( হুমন ডাচমন) 

ময় : ৩০ মমমনট            পূর্ ডমান : ৩০ 
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ম্পূর্ ড ভরাট কর। প্রমতটি প্রশের মান-১] 

 

১। অর্ থায়ন কী ণনয়য় কাজ কয়য ? 

 ক. ব্যফস্থানা খ. ণাফণফজ্ঞান 

 গ. কভী ব্যফস্থানা  ঘ. তণফর ব্যফস্থানা 

২। ফাাংরায়েয়য ফাণিজয ঘাটণত পূযয়িয শ্রেয়ে গুরুত্বপূি থ ভূণভকা 

যায়খ শ্রকানটি? 

 ক. আয়কয  খ. শ্রযণভয়টন্স 

 গ. বফয়েণক াায্য ঘ. বফয়েণক ঋি 

৩। শ্রকান খায়ত ণফণনয়য়ায়গয সুয়মাগ ফয়েয়য় শ্রফণ ? 

 ক. াধাযি শ্রয়ায খ. ফন্ড 

 গ. ণডয়ফঞ্চায  ঘ. অগ্রাণধকায শ্রয়ায 

৪। অণনশ্চয়তায শ্রম অাংটুকু ণযভা কযা মায় তায়ক কী ফয়র? 

 ক. প্রতযাণত আয় খ. প্রকৃত আয় 

 গ. ঝুঁণক  ঘ. ণফচ্যযণত 

৫। স্বল্পয়ভয়াণে অর্ থায়য়নয অপ্রাণতষ্ঠাণনক উৎ শ্রকানটি ? 

 ক. ফাণিণজযক ে খ. প্রাপ্য ণফর ফাট্টাকযি 

 গ. প্রয়েয় ণফর  ঘ. স্বল্পয়ভয়াণে ব্যাাংক ঋি 

৬। বণফষ্যয়ত ণনণে থষ্ট ণযভাি টাকা াওয়ায জন্য ণনয়েয শ্রকান 

সূেটি প্রয়য়াগ কযয়র ফতথভায়ন ব্যাাংয়ক ফয়েয়য় কভ টাকা জভা 

যাখয়ত য়ফ ? 

 ক.  FV = PV(1+i)
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৭। ব্যফায়য় ণ্য বফণেোয়ি কযয়র- 

 ক. ব্যাাংক ঋি শ্রফণ ায়ফ খ. য়ণ্যয ভান উন্নত য়ফ 

 গ. ব্যফায়য়য সুনাভ ফাড়য়ফ    ঘ. ণফক্রয় বৃণি ও ঝুঁণক হ্রা ায়ফ 

৮। ফাণিণজযক ব্যাাংয়কয তণফয়রয ফাণযক উৎ শ্রকানটি ? 

 ক. শ্রয়ায   খ. অাংীোযয়েয মূরধন 

 গ. ণডয়ফঞ্চায  ঘ. অফণিত মুনাপা 

৯। ফতথভায়ন ফাাংরায়েয় কতটি ণফয়লাণয়ত ব্যাাংক কাম থকয আয়ে? 

 ক. ২টি  খ. ৪টি 

 গ. ৬টি  ঘ. ৮টি 

১০। ণভনা ভটয ণরিঃ এয ২০১৭ ায়রয শ্রভাট মুনাপা ৯,৭০,০০০ 

টাকা। শ্রকাম্পাণনয তণফয়রয উৎ খযে ৭০,০০০ টাকা এফাং 

কয ২০,০০০ টাকা। উক্ত ফেয়য শ্রকাম্পাণনয ণনট মুনাপা- 

 ক. ৮,৮০,০০০ টাকা খ.  ৯,০০,০০০টাকা 

 গ. ৯,৭০,০০০টাকা  ঘ.   ৯,৯০,০০০  টাকা  

 ণনয়েয উদ্দীয়কয আয়রায়ক ১১ ও ১২ নাং প্রয়েয উত্তয োও : 

 আরভ ায়য়ফয জন্য ‘মুন ব্যাাংক য়ত ৫,০০,০০০ টাকা ঋি 

ভঞ্জুয ওয়ায য ব্যাাংক ব্যফস্থাক তায়ক অে ব্যাাংক শ্রর্য়ক 

৩টি শ্রেয়কয ভাধ্যয়ভ অর্ থ উয়ত্তারন কযয়ত ফয়রন। 

১১। ব্যাাংক ব্যফস্থায়কয ণনয়ে থনায পয়র ‘মুন’ব্যাাংয়কয শ্রকান 

কাজটি ম্পােন য়ফ ? 

 ক. মূরধন গঠন খ. ণফণনভয়য়য ভাধ্যভ সৃণষ্ট 

 গ. ঋি আভানত সৃণষ্ট ঘ. অয়র্ থয ণনযাত্তা প্রোন 

১২। মুদ্রায প্রধান কাজ কী ? 

 ক. ণফণনভয়য়য ভাধ্যভ সৃণষ্ট কযা  

 খ. ঞ্চয়য়য বাণ্ডায ণায়ফ কাজ কযা 

 গ. মূয়েয ণযভাক ণায়ফ কাজ কযা 

 ঘ. ঞ্চয়য়য প্রফিতা সৃণষ্ট 

১৩। ফাণিণজযক ব্যাাংয়কয আয়য়য উৎ শ্রকানটি ? 

 ক. ণফভা ণপ্রণভয়াভ খ.রকায বাড়া 

 গ. শুল্ক ও কয ঘ. ণনযীেয়কয ণফর 

১৪। আে থ ণফচ্যযণতয শ্রোট ভান কী ণনয়ে থ কয়য ? 

 ক. কভ ঝুঁণক  খ. শ্রফণ ঝুঁণক 

 গ. অণনশ্চয়তা ঘ. ঝুঁণক মুক্ত 

১৫। সুয়েয ায ১০% য়র ৫ ফেয য়যয ১০০০ টাকায ফতথভান 

মূে কত? 

 ক. ৬২৫ টাকা খ. ৬২০. ৯২ টাকা 

 গ. ৬২১.৯২ টাকা ঘ. ৬২২ টাকা 

১৬। মুদ্রাস্ফীণত ণনয়ন্ত্রয়িয জন্য একান্ত জরুণয - 

 i)    ঋয়িয াংয়কােন   

 ii)   ঋয়িয ম্প্রাযি 

 iii)   ঋি যফযা ণনয়ন্ত্রি  

 ণনয়েয শ্রকানটি ঠিক ? 

 ক. i ও ii  খ. ii ও iii 

 গ. i ও iii  ঘ. i, ii ও iii 
১৭। আন্তজথাণতক মুদ্রা তণফয়রয ফতথভান েস্য াংখ্যা কত ? 

 ক. ১৫৯  খ. ১৬৯ 

 গ. ১৭৯  ঘ. ১৮৯ 

১৮। শ্রকানটি েীঘ থয়ভয়াণে ণফণনয়য়াগ ণিান্ত ? 

 ক. ণ্য ক্রয়  খ. কাঁোভার ক্রয় 

 গ. শ্রয়ায ক্রয় ঘ. জণভ ক্রয় 

nxm 

nxm 

ম য় বকার্  ১৫২ বট  গ 



 

১৯। কাগণজ মুদ্রা প্রেরয়নয কাযি ণের- 

i) দ্রয়ব্যয ভান  

ii) দ্রয়ব্যয ওজন 

 iii)  দ্রয়ব্যয ভজুেয়মাগ্যতা 

 ণনয়েয শ্রকানটি ঠিক ? 

 ক. i ও ii  খ. ii ও iii 

 গ. i ও iii  ঘ. i, ii ও iii 

২০। ‘রুর ৭২’প্রয়য়াগ কয়য কী ণনি থয় কযা মায়?  

 ক. আর টাকা খ. শ্রভয়াে 

 গ. সুয়েয ণযভাি ঘ. েক্র বৃণিয াংখ্যা 

২১। নগে অর্ থ ও মুনাপায ভয়ধ্য ম্পকথ ণকরূ ? 

 ক. ঊর্ধ্থমুখী  খ. ণনম্নমুখী 

 গ. ণফযীত মুখী ঘ. ভানুাত 

 ণনয়েয উদ্দীকটি য়ড় ২২ ও ২৩ নাং প্রয়েয উত্তয োও : 

 ব্যফায়ী ণনজাভ উদ্দীন তায নতুন প্রণতষ্ঠায়নয জন্য ণকছু 

প্রয়য়াজনীয় মন্ত্রাণত ৬ ফেয়যয জন্য বাড়া ণনয়য়য়েন। অল্প 

ণেয়নয ভয়ধ্যই ণতণন ব্যফায়ী ভয়র সুণযণেণত রাব কয়যন। 

২২। ণনজাভ উদ্দীয়নয তণফর াংগ্রয়য শ্রেয়ে শ্রকান উৎয়য 

ায়তা ণনয়য়য়েন ? 

 ক. ঋিে  খ. শ্রক্রতা য়ত অণগ্রভ গ্রি 

 গ. ণরণজাং  ঘ. ফাণিণজযক ে 

২৩। ণনজাভ ায়য়ফয তণফর াংগ্রয়য শ্রেয়ে ণনয়েয শ্রকান 

ণফলয়টিয়ক গুরুত্ব ণেয়য়য়েন ? 

 ক. েীঘ থয়ভয়াণে ঋি গ্রি খ. ণঞ্চণত তণফর ব্যফায 

 গ. অফণিত রবযাাং ঋি ঘ. ফাধ্যতামূরক সুে প্রোন 

২৪। যকাণয ণশু ণযফায কী ধযয়িয প্রণতষ্ঠান? 

 ক. াণযফাণযক খ. োতব্য 

 গ. াভাণজক  ঘ. মুনাপাণবণত্তক 

২৫। ফাণিণজযক ব্যাাংয়কয প্রধান কাম থাফণর য়ে- 

i) অর্ থস্থানান্তয  

ii) ণফণনভয়য়য ভাধ্যভ সৃণষ্ট 

 iii)   মূরধন গঠন 

 ণনয়েয শ্রকানটি ঠিক ? 

 ক. i ও ii  খ. ii ও iii 

 গ. i ও iii  ঘ. i, ii ও iii 
২৬। অয়র্ থয ভয় মূে গুরুত্বপূি থ, কাযি- 

i) সুয়মাগ ব্যয়  

ii)    প্রকল্প মূোয়ন 

 iii)   ঋিগ্রি ণিান্ত 

 ণনয়েয শ্রকানটি ঠিক ? 

 ক. i ও ii  খ. ii ও iii 

 গ. i ও iii  ঘ. i, ii ও iii 
 ণনয়েয উদ্দীকটি ড় এফাং ২৭ ও ২৮ নাং প্রয়েয উত্তয োও : 

 আকফয ায়য়ফয একটি প্রকয়ল্পয ৩ ফেয়যয আয় মর্াক্রয়ভ 

১০%, ৫% এফাং ১৫%। 

২৭। আকফয ায়য়ফয প্রকয়ল্পয গড় আয় কত ? 

 ক. ৫%  খ. ১০% 

 গ. ১৫%  ঘ. ২০% 

২৮। উক্ত প্রকয়ল্পয আে থ ণফচ্যযণত র- 

 ক. ৫%  খ. ৭% 

 গ. ১০%  ঘ. ১২% 

২৯। ব্যাাংক ব্যফস্থায জননী শ্রকানটি ? 

 ক. যকায  খ.আভানতকাযী 

 গ. মুদ্রা  ঘ. ব্যাাংকায 

৩০। ফাণিণজযক ব্যাাংয়কয শ্রভৌণরক উয়দ্দশ্য শ্রকানটি ? 

 ক. কভ থাংস্থান খ. মূরধন গঠন 

 গ. জনকোি  ঘ. মুনাপা অজথন 

 



মাধ্যমমক  উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ব াড ড, যশলার 
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ন ম বেমি 

ম য় : মিন্যান্স  ব্াাংমকাং (সৃজনলী) 

ময় : ২ ঘন্টা ৩০ মমমনট             পূি ডমান : ৭০ 

[ম শল দ্রষ্টব্ : প্রশযেক ম ভাগ বেশক কমপশক্ষ ৩টি কশর বমাট বযশকান ৭টি প্রশের উত্তর দা।] 
 

'ক'-ম ভাগ 
 

১। গিপূযড মন্ত্রিাশয়র অে ডায়শন ম্প্রময সুনামগশের যাযায়ায ব্ স্থার উন্নময শয়শে। ঐ এাকার ক্ষুদ্র ব্ ায়ী জনা  লামীম এই সুশযাগশক 

 কাশজ াগাশনার জন্য যার র্ান ম মির পালাপামল চা  মাে ম মির ব্ ায় শুরু কশরন। এজন্য মযমন যার আড়শযর পমরমর্ বৃমি কশরন। 

 ম্প্রময চাশর চামদা বৃমি পায়ায় মযমন যার জমাশনা   টাকা মদশয় চা িয় কশর গুদাশম রাশেন। এশয গযমাশ মযমন ক কম ডচারীর 

 ব যন মদশয পাশরনমন। যার আলা চা ম মি কশর ামশনর মাশ ব যন পমরশলার্ করশ ন। ইমযমশধ্য চাশর বিযা কশম যায়ায় ব যন 

 প্রদাশনর ম শয় মযমন মচন্তায় পশড়ন। 

 ক) চময ম মনশয়াগ মিান্ত কী ?  ১ 

 ে) রকার বকন বদশলর জন্য অশনক অে ড ব্য় কশরন? ২ 

 গ) বকান র্রশনর অে ডায়শনর িশ জনা  লামীম ব্ ায় ম্প্রারশির মিান্ত মনশন ? ব্াখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) অে ডায়শনর নীমযমাার আশাশক জনা  লামীশমর কায ডিশমর বযৌমিকযা মূল্যায়ন কর। ৪  

২। জনা  িয়া ম্প্রময একটি বৃদায়যন প্রমযষ্ঠাশন মকছু অে ড ম মনশয়াগ কশরশেন। মযমন ম মনশয়াগকারী মশশ  বকাম্পামন মনয়ন্ত্রশি পূি ডক্ষমযা 

 পান। মকন্তু মযমন ম মনশয়াশগর উৎটির ঝ ুঁমক মনশয় ব ল মচন্তায় আশেন। 

 ক) মমজাং অে ডায়শনর বকান র্রশনর উৎ ? ১ 

 ে) প্রাপ্য ম   াট্টাকরি  শয কী বুঝায় ? ব্াখ্যা কর। ২ 

 গ) জনা  িয়া বকান র্রশনর উৎশ ম মনশয়াগ কশরশেন ?  ি ডনা কর। ৩ 

 ঘ) জনা  িয়াশর ম মনশয়াগকৃয উৎশর বয  মস্যা রশয়শে উদ্দীপশকর আশাশক ম শেি কর।  ৪ 

৩। এ.এ.ম পাল করার পর অশে ডর অভাশ  রযন আর বোপড়া করশয পাশরমন। পর যী মশয় বকাো চাকমর না বপশয় যু  উন্নয়ন অমর্দপ্তর 

 বেশক মৎস্য চাশর উপর প্রমলক্ষি মনশয় মৎস্য চা শুরু কশর। আমে ডক মস্যা মনরশন মযমন একটি রকামর আমে ডক প্রমযষ্ঠান  স্থানীয় 

 ব রকামর প্রমযষ্ঠাশনর ায়যা গ্রি কশরন । 

 ক) অে ডায়শনর উৎশক মূয কয় ভাশগ ভাগ করা যায় ?  ১ 

 ে) ব্ ায় ম্প্রারশি মিময যম শর ভূমমকাটি ব্াখ্যা কর। ২ 

 গ) রযনশক াায্যকারী রকামর আমে ডক প্রমযষ্ঠানটি বকান র্রশনর প্রমযষ্ঠান ?  ি ডনা কর। ৩ 

 ঘ) রযশনর মশযা যু মাজশক স্বমনভ ডর করার বক্ষশে ব রকামর প্রমযষ্ঠান কী ভূমমকা পান করশয পাশর ? ম শেি কর। ৪  

৪। মমশ লারমমন ৫  ের পর ৫০,০০০ টাকা পায়ার আলায়  য ডমাশন মকছু টাকা জমমশয় ব্াাংশক রােশয চান। এজন্য 'ক' ব্াাংক যাশক  াম ডক 

 ১০% াশর সুদ প্রদাশনর প্রস্তা  মদশয়শে এ াং 'ে' ব্াাংক যাশক ৯.৫% াশর মামক চি বৃমির প্রস্তা  মদশয়শে। 

 ক) অশে ডর ময় মূশল্যর র্ারিাটি কী ?  ১ 

 ে) চিবৃমিকরি পিমযটি ব্াখ্যা কর। ২ 

 গ) মমশ লারমমন ৫  ের পর ৫০,০০০ টাকা বপশয চাইশ 'ে' ব্াাংশক যাশক কয টাকা জমা রােশয শ  যা মনি ডয় কর। ৩ 

 ঘ) মমশ লারমমশনর বকান ব্াাংশক টাকা রাো াভজনক শ  ? মযাময দা। ৪ 

৫। জনা  াগর একজন ম মনশয়াগকারী। মযমন মূর্শনর ৪০% ার্ারি বলয়ার এ াং ৬০%  ন্ড বেশক অে ডায়ন কশরন। যার মনকট ম মনশয়াশগর 

 জন্য 'A'  'B' দুইটি প্রকল্প রশয়শে। আলা করা শে প্রকল্প 'A' বেশক আগামম ৫  েশর আয় শ  যোিশম ১০%, ১২%, -৮%, ৭%   ৯% 

এ াং প্রকল্প 'B' এর আদল ড ম চ্যেময ১২%। 

 ক) ঝ ুঁমক কী ? ১ 

 ে) বেজামর ম  বেশক প্রাপ্ত অে ড বকান আশয়র অন্তভুকডি? ব্াখ্যাকর। ২ 

 গ) জনা  াগশরর অে ডায়শনর বক্ষশে বকান র্রশনর ঝ ুঁমক ম দ্যমান? ব্াখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) জনা  াগশরর বকান প্রকশল্প ম মনশয়াগ করা উমচয? আদল ড ম চ্যেময মনি ডশয়র মাধ্যশম মযাময দা। ৪ 

৬। জনা  সুজন যার পপমেক  ামড় াংস্কার  ম্প্রারশির কাজ শুরু কশরন। অশে ডর াংকুান না য়ায় মযমন যার রকামর চাকমরজী ী  ন্ধু 

 রায়াশনর মনকট বেশক প্রশয়াজনীয় অে ড াংগ্র কশরন। ম্প্রময মযমন  াচ্চাশদর পযমর বপালাক ম মি শুরু কশরন। বিযাশদর চামদার কারশি 

 মযমন পুতু, বেনা এ াং অন্যান্য ামগ্রী রাশেন। িশ বদাকাশন ম মির পমরমাি বৃমি পায়। ম িয়কৃয অে ড দ্বারা মযমন বদাকান ভাড়া, 

 কম ডচারীশদর ব যন, ম দুেৎ ম  ইযোমদ ব্য়গুশা মনয়মময পমরশলার্ কশর যাশেন। 

 ক) ব্য় মিান্ত কী ?  ১ 

 ে) অাংলীদামর াংগঠশনর তুনায় বকাম্পামন াংগঠশনর অে ডায়ন প্রমিয়া জটি বকন ? ব্াখ্যা কর। ২ 

 গ) জনা  সুজশনর  ামড় াংস্কার  ম্প্রারশি অে ডায়শনর র্রন  ি ডনা কর।  ৩ 

 ঘ)  ামড় াংস্কার  ম্প্রারশি জনা  সুজশনর কায ডিশমর বযৌমিকযা মূল্যায়ন কর।                                                              ৪ 
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 ক) বকান প্রোটি ম মনময় প্রো মশশ  পমরমচয ? ১ 

 ে) মুদ্রাশক ব্াাংক ব্ স্থার জননী  া য় বকন ? ব্াখ্যা কর। ২ 

 গ) বকান ব্াাংকটি জনগশির জন্য ম মভন্ন সুশযাগ-সুম র্া প্রদান কশর এ াং কীভাশ  উদ্দীপশকর আশাশক  ি ডনা কর। ৩ 

 ঘ) মুদ্রা াজার  বদশলর ঠিক অে ডননমযক উন্নয়শন উদ্দীপশকর বকান ব্াাংকটি ব মল গুরুত্বপূি ড ? ম শেি কর। ৪ 

৮। মমশ রুমম  আমরিা আিার দুজন স্কু মলমক্ষকা। মমশ রুমম যার ব যশনর টাকা বেশক াংাশরর জন্য ৫,০০০ টাকার চা-ডা, ৪,০০০ 

 টাকার জামা-কাপড়, এ াং অ মলষ্ট টাকা মদশয় ম মভন্ন প্রার্নী মকনশা। অপর মদশক মমশ আমরিা আিার যার ব যশনর টাকা মদশয় 

 াংাশরর প্রশয়াজনীয় দ্রব্ামদ িয় করার পর অ মলষ্ট ৩,০০০ টাকা ব্াাংশক ভম ষ্যশযর জন্য বরশে বদন। 

 ক) LC কী ? ১ 

 ে) ব্াাংক এ াং ব্াাংকার লব্দটি মকভাশ  যশপ্রাযভাশ  জমড়য ? ব্াখ্যা কর। ২ 

 গ) মমশ রুমমর বকনাকাটায় মুদ্রা কী মশশ  ব্ হৃয শয়শে ?  ি ডনা কর। ৩ 

 ঘ) মমশ রুমম  আমরিা আিাশরর ব যশনর অ মলষ্ট টাকা ব্ াশরর তুনামূক ম শেি কর। ৪ 

৯। যামমম এন্টারপ্রাইজ উৎপাদন বৃমির শক্ষে ৫০,০০,০০০ টাকার একটি বমমলন চীশনর চ্যাংয়া বকাম্পামন বেশক িয় করশয ইচ্ছুক। বমমলনটি 

 বকনার জন্য সুমন বেডা ড বেশক প্রাপ্ত ১১,০০,০০০ টাকার অঙ্গীকার পেটি স্টার ব্াাংকশক স্তান্তর কশর ১০,০০,০০০ টাকা াংগ্র কশরন এ াং 

 ঐ ব্াাংক বেশকই ২০,০০,০০০ টাকা ঋি বনন এ াং  াকী অে ড মনজ প্রমযষ্ঠান বেশক ব্ স্থা কশরন। স্টার ব্াাংক প্রশয়াজনীয় ডার াংগ্র  

 আনুমঙ্গক দম প্রস্তুয কশর বমমলনটি িশয় ায়যা করার িশ কামিয উৎপাদন বৃমি বপশয়শে। 

 ক) কার ভাড়া কী ? ১ 

 ে)  ামিমজেক ব্াাংক জনগশির মাশঝ মকশর প্র িযা সৃমষ্ট কশর ? ব্াখ্যা কর। ২ 

 গ) স্টার ব্াাংকটি বকান র্রশনর ব্াাংক ? ব্াখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) যামমম এন্টারপ্রাইশজর উৎপাদন বৃমিশয স্টার ব্াাংশকর কায ডিম ম শেি কর। ৪ 

১০। জনা  কামা যার বমশয়র ম শয়শয ব ল মকছু গনা উপার মশশ  বপশয়শেন।  য ডমান ামামজক অ স্থার কো মচন্তা কশর মযমন গনা  

  াার মূল্য ান দম পশের ম শয় একটি আমে ডক প্রমযষ্ঠাশনর াশে পরামল ড কশর প্রশয়াজনীয় ব্ স্থা বনন। মযমন জমম িশয়র জন্য নগদ অে ড 

 মনশয় উপলর যায়ার পশে মেনযাইশয়র মলকার ন। 

 ক) বকানটি  ামিমজেক ব্াাংশকর বমৌমক উশদ্দশ্য ? ১ 

 ে) ব্াাংক কীভাশ  অশে ডর মনরাপত্তা মদশয় োশক? ব্াখ্যা কর। ২ 

 গ) জনা  কামা যার মূল্য ান গনা  দমপশের জন্য বকান ব্ স্থা গ্রি কশরশেন ?  ি ডনা কর। ৩ 

 ঘ) জনা  কামাশর ময ব্মিশদর দুঘ ডটনা এড়াশয আমে ডক প্রমযষ্ঠান কী ভূমমকা রােশয পাশর ? মযাময দা। ৪ 

১১। ব্াাংক কম ডকয ডা জনা  আাদ বদেশন এ  ের যার ব্াাংক বেশক ১৫ বকাটি টাকা ম মভন্ন োশয ঋি প্রদান করা শয়শে এ াং মুনািা অমজডয 

 শয়শে ১০ বকাটি টাকা। ম্প্রময মযমন একটি বমমনাশরর আশয়াজন করশ বোশন মযমন বয  প্রশের ম্মুেীন ন : 

 ১) স্বল্প সুশদ কৃম ঋি বদয়া শ  মকনা ?  

 ২) আ ান োশয ঋি  রাদ্দ  াড়শ  মকনা ?  

 ৩) দমরদ্র  বমর্া ী মলক্ষােীশদর মলক্ষার উন্নয়শন াায্য পায়া যাশ  মকনা ?  

  উত্তশর জনা  আাদ  শন, মুনািা অজডন করশ আপনাশদর পাশল দাড়াশনা  আমাশদর কাজ।  

 ক)  ামিমজেক ব্াাংশকর পশরাক্ষ উশদ্দশ্য কী ? ১ 

 ে) াংরমক্ষয যম   শয কী বুঝায় ? ব্াখ্যা কর। ২ 

 গ) জনা  আাদ বকান র্রশনর ব্াাংক কম ডকয ডা যার ব্াাংমকাং কায ডা ী ম শ চনায়  ি ডনা কর। ৩ 

 ঘ) মুনািা অজডন করশ আপনাশদর পাশল দাড়াশনা আমাশদর কাজ- উমিটি মূল্যায়ন কর। ৪ 

ক ব্যাংক 

১। আমযনত গ্রহণ 

২। ঋণ প্রদযন 

৩। ডেবিট কযে ড ও ডেবেট কযে ড 

খ ব্যাংক 

১। অর্থ ডর ড যগযন বনয়ন্ত্রণকযরী 

২। ঋর্ণর সি ডর্েষ আশ্রয়স্থল 

৩। পরযমে ড প্রদযনকযরী 


