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Q1. অর্থের চারটি কাজ কক কক ? ( What are the four functions of money ? )  
উঃ র্থেয চাযটি প্রধান কাজ ননম্নরূ  

প্রথভত , থে দ্রফয ও সফা াভগ্রীয নফননভর়্েয ভাধযভ রূর্ কাজ কর্য ।  
নিতী়েত , থে ভূরয নযভার্য ভানদণ্ড নার্ফ কাজ কর্য ।  
তৃতী়েত , থে ঞ্চর়্েয ফান নার্ফ কাজ কর্য ।  
চতুথেত , ঋণ গ্রণ ও তা নযার্ র্ধয ভাধযভ নার্ফও থে কাজ কর্য । 
 
Q2. অর্থের পকরমাণ তত্ত্ব বর্ত কক ববাঝ ? ( What do you mean by quantity theory of money ? )  
উঃ র্থেয ভূরয নযফতে র্নয কাযণ নফর্েলণ প্রর্ে ক্লানর্কর থেনীনতনফদগণ তত্ত্ব অকার্য সম ফক্তফয 

স কর্যর্েন তাআ র্থেয নযভাণ তত্ত্ব । তার্দয ভর্ত , র্থেয নযভাণ ও ভূরযস্তর্যয ভর্ধয ভানুানতক 
ম্পকে  যর়্ের্ে । ভূরযস্তয ( = P ) র্থেয নযভার্ণয ( = M ) উয ভানুানতকবার্ফ ননবে যীর । 
P M . থফা , P = KM , K = ধ্রুফক । থোৎ , P = f ( M ) — থোৎ র্থেয নযভাণ সম 
ার্য ফার়্ে ফা কর্ভ ভূরযস্তযও সআ ার্য ফার়্ে ফা কর্ভ — এ  ’ র র্থেয নযভাণ তর্ত্ত্বয প্রনতাদয 

নফল়ে । 
 

Q3.কিলার্রর অর্থের মূয তর্ত্ত্ব বয সমীকরণটি বযবহার করা হয় তার বযাখ্যা কর । ( Explain the 

Fisher equation of quality theory of money . )  

উঃ নপায ফর্রন সম , র্থেয ভূরয র্থেয চানদা ও সমাগার্নয ওয ননবে যীর । সদর্ নগদ র্থেয 
সভাট চানদা র নফক্র়ের্মাগয মাফতী়ে দ্রফযাভগ্রী ( T ) এফং তার্দয দার্ভয ( P ) গুণপর । থোৎ 
র্থেয সভাট চানদা = P x T ।  
  যনদর্ক , র্থেয নযভাণর্ক ( M ) তায প্রচরন সফগ ( V ) নদর়্ে গুণ কযর্র সদর্ সভাট 

র্থেয সমাগার্নয নযভাণ াও়ো মা়ে । থোৎ , র্থেয সভাট সমাগান P x V । 
    নপার্যয ভর্ত , অধুননক ঋণ - নবনিক ভার্জ দ ু- ধযর্নয থে প্রচনরত অর্ে । একটি 
যকানয থে ( M1 ) এফং নযটি ফযাঙ্ক ঋণ ( M2) । এআ দ ু- ধযর্নয র্থেয প্রচরন সফগ 
মথাক্রর্ভ V1 এফং V2 । ুতযাং র্থেয সভাট সমাগান = M1V1 + M2V2  
 নপার্যয ভর্ত = PT = M1V1 + M2V2 থফা , = (M1V1 + M2V2)/T 
V1,V2, T এফং M1 ও M2-য নুাত নিয থাকর্র M1 ও M2 সফর়্ে সগর্র P ফা দাভস্তয 

ভানুানতক ার্য সফর়্ে মার্ফ ।  
 

Q4. এমন দটুি অবস্থা কনর্দে ল কর বযখ্ার্ন টাকার বযাগান বাডা সর্ত্ত্বও দাম বাডর্ব না । ( State two 

conditions where an increase in money supply does not lead to an increased in prices . ) ।  
উঃ (i) ূণে নন়োর্ র্গয স্তর্য টাকায সমাগান সফর়্ে সগর্র দার্ভয সকান নযফতে ন ়ে না । এআ 
ফিা়ে উৎাদর্নয উকযণগুনরয মথামথ ফযফায কর্য সভাট উৎাদন ফৃনি কযা ম্ভফ । ূণে 
নন়োর্ র্গয স্তর্য না সৌোর্না মেন্ত টাকাকন়েয সমাগান ফৃনি উৎাদন ফৃনির্ত া়েতা কযর্ফ , দাভস্তয 

ফা়ের্ফ না । 
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(ii) সরার্কযনগদ েন্দ ফা টাকাকন়ে ার্ত ধর্য যাখায আচ্ছা সফর়্ে সগর্র টাকায প্রচরনগনত কভ র্ফ 

। থোৎ , টাকায সমাগান ফা়ের্রআ সম তা অর়্েয ফৃির্রার্ত প্রর্ফ কযর্ফ , এভন সকান কথা সনআ । 
কাযণ অর্গয তুরনা়ে এখন সরার্ক ার্ত সফন টাকা সযর্খ সদর্ফ । পর্র টাকায সমাগান ফৃনি র্ত্ত্বও 
দাভস্তয ফা়ের্ফ না । 
 

Q5.অর্থের পকরমাণ তর্ত্ত্বর বকমব্রীজ সমীকরণটি উর্েখ্ কর । ( Define the Cambridge version of the 

quantity theory of money . ) 
উঃ সকভব্রীজ নফশ্বনফদযারর়্েয ধযাকগণ মথা — ভাোর , নগু , যফাটে ন প্রবৃনতযা ৃথক ভীকযর্ণয 

াার্ময র্থেয নযভাণ তত্ত্বর্ক ফযাখযা কর্যন ।  
    ভীকযণ M = KPT , সমখার্ন M = সভাট র্থেয নযভাণ , P = দাভস্তয , T = সকান একটি 

দ্রর্ফযয নার্ফ সভাট সরনর্দর্নয ফাস্তফ নযভাণ , K = একটি ধ্রুফক । এখার্ন P সকফরভাত্র M - এয 
উয ননবে যীর । P এফং M ভানুানতকার্য নযফনতে ত  র্ফ ।  
 

Q6. বকন্দ্রীয় বযার্ের কাযোবী গুক উর্েখ্ কর । 
উঃ সকন্দ্রী়ে ফযাঙ্ক নানা ধযর্নয কাজ কর্য থার্ক সমভন সনাট প্রচরন কযা , যকার্যয ফযাঙ্কায নার্ফ 
কাজ কযা , সদর্য স্বণেবাণ্ডায ভজতু যাখা , বফর্দনক ভুদ্রায তনফর যক্ষা কযা , ঋণ নন়েন্ত্রণ কযা , 
সদর্য নফনবন্ন নফল়ে ম্পর্কে থেনননতক ংফাদ ংগ্র ও প্রকা কযা , থেনননতক উন্ন়ের্ন াাময 

কযা প্রবৃনত । 
 
Q7. বকন্দ্রীয় বযার্ের ঋণ কনয়ন্ত্রণ পদ্ধকত কক কক ?   

উঃ ঋণ নন়েন্ত্রর্ণয জনয সকন্দ্রী়ে ফযার্ঙ্কয ার্ত কর়্েকটি ানত়োয অর্ে । তার্দয ভর্ধয উর্েখর্মাগয ’র 
ফযাঙ্ক সযট , সখারা ফাজার্যয কামেকরা , নযফতে নী়ে নযজার্বে য নুাত , ননফোচনভূরক ঋণ নন়েন্ত্রণ , 

বননতক প্রণার্ দন প্রবৃনত ।  
 
Q8. বযাে বরট কক?  
উঃ সকন্দ্রী়ে ফযাঙ্ক মখন ঋণত্র জভা সযর্খ সকান ফানণনজযক ফযাঙ্কর্ক টাকা ধায সদ়ে তখন সকন্দ্রী়ে ফযাঙ্ক 

সম ুর্দয ায অদা়ে কর্য তার্কআ ফর্র ফযাঙ্ক সযট । ফযাঙ্ক সযট ফা়োর্র ফানণনজযক ফযাঙ্কগুনর তার্দয 
ুর্দয ায ফান়ের়্ে সদর্ফ । পর্র কভ ঋণ ৃনি র্ফ । নুরূবার্ফ ফযাঙ্ক সযট কভার্র সফন ঋণ ৃনি 
র্ফ । ফানণজযচর্ক্রয ঊর্ধ্েগনতয ভ়ে ফযাঙ্ক সযট ফা়োন ়ে । নযনদর্ক ফানণজযচর্ক্রয ননম্নগনতয ভ়ে 
ফযাঙ্ক সযট কভান ়ে ।  
 
Q9. বযাে বরট ককভার্ব কাজ কর্রও ? 
উঃ ফযাঙ্ক সযট নযফতে র্নয পর্র ফানণনজযক ফযাঙ্কগুনর কতৃে ক প্রদি ঋর্ণয প্রফা নতনবার্ফ প্রবানফত র্ত 
ার্য - ঋর্ণয চানদায উয প্রবার্ফয ভাধযর্ভ , ঋর্ণয ফযর়্েয উয প্রবার্ফয ভাধযর্ভ এফং ঋর্ণয 

রবযতায উয প্রবার্ফয ভাধযর্ভ । এো়ো ফযাঙ্ক সযট মখন নযফনতে ত ়ে তখন একটি ভনস্তানিক প্রবাফ 
ফা ঘার্ লণা প্রবাফও রক্ষয কযা মা়ে । 
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Q10. বখ্াা বাজার্রর কাযেকাপ কক ?   
উঃ ফযাক র্থে সখারা ফাজার্যয কামেকরা ফরর্ত অভযা ফুনি সকন্দ্রী়ে ফযার্ঙ্কয উর্দযার্গ সম সকান 

ধযর্নয ঋণত্র ফাজার্য নফনক্র কযা ফা ফাজায সথর্ক নকর্ন সনও়ো । সখারা ফাজার্য ঋণত্র নফনক্র কযর্র 
ফানণনজযক ফযাঙ্ক ও নযানয । অনথেক প্রনতষ্ঠার্নয ার্ত র্থেয নযভাণ কর্ভ মা়ে । ফযাঙ্কগুনর কভ ঋণ 
নদর্ত ার্য । সতভনন , সখারা ফাজায সথর্ক ঋণত্র নকনর্র ফানণনজযক ফযাঙ্কগুনর সফন ঋণ নদর্ত ার্য । 
 
Q11. পকরবতে নীয় জমার অনুপাত কক ?   
উঃ ফানণনজযক ফযাঙ্কগুনরর্ক তার্দয অভানর্তয একটি নুাত নযজাবে অকার্য সকন্দ্রী়ে ফযার্ঙ্কয কার্ে 

যাখর্ত ়ে । সকন্দ্রী়ে ফযাঙ্ক আচ্ছা কযর্র এআ নুাত ফা়োর্ত ফা কভার্ত ার্য । এর্ক নযফতে নী়ে 
জভায নুাত িনত ফরা ়ে । এটি ফ সথর্ক দ্রুত এফং প্রতযক্ষবার্ফ কাজ কর্য । এআ নুাত 
ফা়োর্র ফানণনজযক ফযাঙ্কগুনরয ঋণ ৃনিয ক্ষভতা কর্ভ মা়ে এফং এআ নুাত কভার্র ফানণনজযক 

ফযাঙ্কগুনরয ঋণ ৃনিয ক্ষভতা সফর়্ে মা়ে । ফানণজযচর্ক্রয ঊর্ধ্েগনতয ভ়ে এটি ফা়োর্না ়ে এফং 

ননম্নগনতয ভ়ে এটি কভার্না ়ে । এটি যানয এফং দ্রুত কাজ কর্য । নুন্নত থেনীনতর্তও এটা 
প্র়োর্ গ কযা মা়ে । এটি পর ও়োয জনয নানানফধ তে ানরত ও়োয প্র়োর্ জন সনআ । তর্ফ 
এটিয ুনফধা  ’ র সম এটি ক্ষানতিভূরক , এটি ফানণনজযক ফযাঙ্ক ো়ো নযানয অনথেক ংিায 
সক্ষর্ত্র প্রর্মাজয ন়ে , এটি নভনী়ে এফং এআ িনতয ভাধযর্ভ ঠিক কতটা নযভাণ নযজাবে ফা়ের্ফ ফা 

কভর্ফ সটি ফরা ম্ভফ ন়ে ।  
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