B.Com 1st Semester (General) Examination, 2021(CBCS)
New Syllabus: 2020-21
Subject: Business Management
Paper- CC-2 (1.3 CG)
Time- 3 Hours

Full Marks: 60
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.

ডানদিকের নম্বরগুলি পূর্ণ মান নির্দে শ করে।
পরীক্ষার্থীদের তাদের উত্তরগুলি যথাসম্ভব নিজস্ব কথায় দিতে হবে |
1. Answer any six questions from the following.
(নীচের প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও)
(a) ‘Is Management a Profession?’- Discuss in brief.
‘ব্যবস্থাপনা কী পেশা?’ – সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
(b) Write the disadvantages of ‘Decentralisation’.
বিকেন্দ্রীকরনের অসুবিধাগুলি লেখো।
(c) Distinguish between organisation and management.
সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য করো।

5x6=30

(d) State the importance of Leadership.
নেতৃ ত্বদানের গুরুত্ব বিবৃত করো।
(e) State the barriers of implementation of sound planning.
সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতিবন্ধকতা বিবৃত করো।
(f) Write the limitations of the control system.
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা লেখো ।
(g) Write the advantages of short term Planning.
স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার সুবিধা লেখো।
(h)Write the importance of staffing.
কর্মীপদপুরনের গুরুত্বগুলি লেখো।
2. Answer any three questions from the following.
(নীচের প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও)
(a) Is management an Art or Science? - Discuss.
ব্যবস্থাপনা কী কলা না বিজ্ঞান? ব্যাখ্যা করো।
(b) Discuss the functions of organisation.
সংগঠনের কার্য্যাবলী ব্যাখ্যা করো।
(c) State the steps in the control process.
নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপগুলি বিবৃত করো।
(d) Discuss Herzberg’s Two-Factor theory of motivation with critics.
হার্জ বাগের দ্বি উপাদান তত্ত্বটি সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করো।
(e) Write the advantages and disadvantages of Laissez Faire Leadership.
উদারনেতৃ ত্বের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি গুলি লেখো ।
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1. Answer any six questions from the following:

Full Marks: 60
5X6=30

যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও
(a)State the main principles of human relations approach to management.
ব্যবস্থাপনার মানবিক সম্পর্কে র প্রধান নীতিগুলি বর্ণনা করো।
(b)State the different sources of recruitment.
নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উৎসগুলি উল্লেখ করো।
(c)Explain the importance of leadership.
ব্যবস্থাপনার নেতৃ ত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
(d)Discuss, in brief, the basic steps in planning.
সংক্ষেপে পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপগুলি আলোচনা করো।
(e)Describe the steps in the process of staffing.
কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ার ধাপগুলি বর্ণনা করো।
f) Write a short note on ‘MBO’.
'MBO'-এর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।
g) Discuss in brief the various components of the internal business environment.
অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়িক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।
(h)Discuss the importance of the decision making process in management.
ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব আলোচনা করো।

2. Answer any three questions from the following:

10X3=30

নিচের যেকোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
(a) Discuss the contribution of Henry Fayol in the development of modern management.
আধুনিক ব্যবস্থাপনার বিকাশে Henry Fayol এর অবদান আলোচনা করো।
(b) Discuss the important steps in organisation.

সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো আলোচনা করো।
(c) Discuss the basic steps in control.
নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক ধাপগুলো আলোচনা করো।
(d) Explain Herzberg’s two factor theory of motivation.

হার্জ বার্গের অনুপ্রেরণার দুই ফ্যাক্টর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করো।
(e) Explain the principles of delegation of authority.
কর্তৃ ত্ব অর্পণের নীতিগুলো ব্যাখ্যা করো।

