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B.A /B.Sc. 5 Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Economics
Paper: SEC-3
(Money and Banking)
Time: 2 Hours

Full Marks: 40

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are requested to give their answer in their own words as far as practicable.
দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূ র্ণমান ক্ষনর্দণশক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব।
1. Answer any eight questions.

5 x 8 = 40

যযর্কান আটক্ষট প্রর্ের উত্তর দাও।
a. What are the advantages of using money as medium of exchange?
ক্ষবক্ষনমর্য়র মাধ্যম ক্ষহসার্ব অর্ণ-এর বযবহার্রর সু ক্ষবধ্াগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?
b. Write the difference between Metallic Money and paper Money.
ধ্ােব অর্ণ ও কাগেী অর্র্ণর মধ্য পার্ণক যিখ্।
c. What is current deposit and fixed deposit?
চিক্ষে আমানে ও স্থায়ী আমানে কার্ক বর্ি?
d. Discuss shortly the credit creation process of commercial bank.
বাক্ষর্ক্ষেযক বযার্ের ঋর্ সৃ ক্ষির পক্ষিক্ষেক্ষট সংর্ির্প আর্িাচনা কর।
e. Discuss the role of commercial bank in the economic development of a country.
যকান যদর্শর অর্ণননক্ষেক উন্নয়র্র্ বাক্ষর্ক্ষেযক বযার্ের ভূ ক্ষমকা আর্িাচনা কর।
f. Discuss Bank rate as an instrument of credit control used by the Central bank.
যকন্দ্রীয় বযার্ের ঋর্ ক্ষনয়ন্ত্রর্নর পিক্ষে ক্ষহসার্ব বযাে যরট কাযণকিাপ আর্িাচনা কর।
g. Discuss the differences between Bank and Non-Bank Financial intermediaries.
বযাে ও অ- বযাে প্রক্ষেষ্ঠার্নর মর্ধ্য পার্ণক আর্িাচনা কর।
h. Briefly discuss few functions of Central Bank.
যকন্দ্রীয় বযার্ের কর্য়কক্ষট কাে সংর্ির্প আর্িাচনা কর।
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i.

Briefly discuss the Problem of asymmetric information on financial markets &
Institutions.
আক্ষর্ণক বাোর ও সংস্থাগুক্ষির্ে অসম ের্য সম্পক্ষকণে সংর্ির্প সংর্ির্প আর্িাচনা কর |

j.

Write the recent Reforms prepared for the Banking Sector.
বযাে যসক্টর্রর েনয প্রস্তুে সাম্প্রক্ষেক সংস্কারগুক্ষি ক্ষিখ্।
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B.A /B.Sc. 5 Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Economics
Paper: SEC-3 (OR)
(Insurance Market and its Product)
Time: 2 Hours

Full Marks: 40

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are requested to give their answer in their own words as far as practicable.
দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূ র্ণমান ক্ষনর্দণশক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব।
1. Answer any eight questions.

5 x 8 = 40

যযর্কান আটক্ষট প্রর্ের উত্তর দাও।
a. Distinguish between life insurance and health insurance.
জীবন ববমা ও স্বাস্থ্য ববমার পার্থক্য ক্র।
b. Define: Premium, Policy Limit, and Deductible.
সংজ্ঞা দাওঃ বিবমযাম, পবিবস সীমা, বিিাক্বিবি
c. What do you mean by credit insurance?
ক্রেবিি ববমা বিতে বক্ ক্রবাঝ?
d. Briefly discuss the importance of third-party administrators (TPA) to insurance
companies.
ববমা ক্রক্াম্পাবন গুবির ক্রেতে third-party administrators ক্রদর গুরুত্ব আতিাচনা ক্র।
e. Write main features of The Insurance (Amendment) Act, 2002.
Insurance (Amendment) Act, 2002-এর মূ ি বক্তবয গুবি আতিাচনা ক্র।
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f. What do you mean by the Principle of Utmost Good Faith.
পরম ভাি ববশ্বাস এর নীবে বিতে বক্ ক্রবাঝ?
g. What do you mean by indemnity and subrogation?
Indemnity (েবেপূ রণ) এবং subrogation (িবেস্থ্াপন) বিতে বক্ ক্রবাঝ?
h. Distinguish between facultative and treaty reinsurance.
দিবদ্ধ এবং চুবক্ত পুনঃবীমার পার্থক্য ক্র।
i.

Compare TPA and in-house claim settlement in health insurance.
TPA এবং অভযন্তরীণ দাবব বনষ্পবির েুিনা ক্র।

j.

What is meant by average clause? Explain with an example.
গড় ধারা বিতে বক্ ক্রবাঝ? উদাহরণ সহক্াতর বযাখ্যা ক্র।

-----------------------
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