Subject : BUSINESS STUDIES
Topic : Planning and Organising
Some selected questions with answers
SAQ
1)

ব্যব্স্থাপনার

Ans : ব্যব্স্থাপনার

প্রথম ও প্রধান কাজ কক ?

প্রথম ও প্রধান কাজ হল

পকরকল্পনা প্রণয়ন কর

2) পকরকল্পনা কক অতীত ঘটনার জনয করা

হয় ?

Ans : না , পকরকল্পনা সব্সময় ভকব্ষৎ ঘটনার জনয প্রণয়ন করা হয় , এটা একটা
অগ্রগামী দৃষ্টিভকি
3)

সংগঠননর

প্রাচীনতম

রূপষ্টট কক ?

Ans: সংগঠননর

প্রাচীনতম

রূপ হল

4)

জব্াব্কদকহকরনণর

Ans : দাকয়ত্ব হল

ররকিক

সংগঠন

উৎস কক ?

জব্াব্কদকহকরনণর

উৎস

MCQ
5) কননচর ককানষ্টট একক ব্যব্হার (Single Use ) পকরকল্পনা ?
a পদ্ধকত
b ককৌশল
c ব্ানজট
d কনয়ম
Ans c) ব্ানজট
For 4

marks

6) ব্ানজট কক ? একটা উত্তম ব্ানজট এর অপকরহার্ য কব্ষয়গুকল ব্ণনা
য কর
Ans : ব্ানজট হল

সংিযায় প্রকাকশত প্রতযাকশত ফলাফনলর

,

একষ্টট কব্ব্রণী , র্া

ভকব্ষযনতর একটা কনকদয ি সময়কানলর জনয প্রস্তুত করা হয় ।

একটা উত্তম ব্ানজট এর

অপকরহার্ য কব্ষয় গুনলা হল

-------

1

ব্ানজট একটা সুকনকদযি সময়কানলর জনয প্রস্তুত করা উকচৎ

2

অতীত তথয

3

ও সংিযার ওপর কভকত্ত কনর এটা প্রস্তুত করা উকচৎ

ককান ব্ানজট প্রস্তুত করার সময়

শীষস্তনরর
য
ব্যব্স্থাপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ

প্রনয়াজন
4

এটা ব্াস্তব্ধমী

5 ব্ানজট নমনীয়
6 ব্ানজট সরল

হওয়া প্রনয়াজন
হওয়া উকচৎ

ও সহজ কব্াধয

হওয়া উকচৎ

7) অকনয়মমাকফক ব্া কব্কধব্কহভভত
য সংগঠননর

রব্কশি গুকল আনলাচনা কর

Ans : ব্যক্রিগত মননাভাব্ , পছন্দ, অপছন্দ , আনব্গ পক্ষপাত প্রভৃ কতর কভকত্তনত
কমীনদর মনধয ব্ন্ধুত্বপূণ য সম্পকয গনে ওঠার দরুন স্বতঃস্ফূতয ভানব্ কর্ সংগঠন সৃষ্টি
হয় , তানক অকনয়মমাকফক

ব্া কব্কধব্কহভভত
য সংগঠন ব্নল

রব্কশি
1

সদসযনদর মনধয সামাক্রজক আন্তক্রিয়ার ফনল অকনয়মমাকফক সংগঠন গনে ওনঠ

2 এটা হল

সামাক্রজক সম্পনকযর একটা অপকরককল্পত

কনটওয়াকয

3 ব্যক্রিগত মননাভাব্ , পছন্দ , অপছন্দ , আনব্গ , পক্ষপাত
স্বতঃস্ফূতয ভানব্
4

প্রভৃ কতর কভকত্তনত

এই সংগঠন সৃষ্টি হয়

এর ককান পূব্কনধ
য াকরত
য
উনেশয থানক না

5 মানুনষর সামাক্রজক ও মানকসক প্রনয়াজন কমটাননার জনয এই সংগঠন সৃষ্টি হয়
6 এই সংগঠননর সদসযপদ কস্বচ্ছাকৃত
7 এর ককান কলকিত কনয়মকানুন কনই
8

এই সংগঠননর অক্রস্তত্ব কনয়মমাকফক সংগঠননর ওপর কনভযর কনর , কারণ র্কদ

কনয়মমাকফক

সংগঠননর অব্সায়ন ঘনট

8 ) ককন্দ্রীকরনণর
Ans : ককন্দ্রীকরনণর

তনব্ এই সংগঠননর ও পকরসমাকি ঘনট

সীমাব্দ্ধতা আনলাচনা কনরা
অসুকব্ধা ব্া সীমাব্দ্ধতা গুকল হল

------

1

ককন্দ্রীকরণ

2

ককন্দ্রীকরনণর

শীষ য স্তনরর ব্যব্স্থাপনকর
ফনল কসদ্ধান্ত গ্রহনণ

কানজর ভার ব্ৃক্রদ্ধ কনর ,
কব্লম্ব হয় , কারণ শীষ য স্তনরর ব্যব্স্থাপক

সকল কসদ্ধান্ত কনন ,
3

উচ্চ স্তনরর কতৃত্ব
য এর

4

র্কদ শীষ য স্তনর কতৃত্ব
য ককন্দ্রীভূ ত হয়

অপব্যব্হানরর সুনর্াগ থানক ,
, তনব্ মধয ও কনম্ন স্তনরর কমীরা কানজ

উৎসাহ ও উেীপনা হারানত পানর ,
5

ককন্দ্রীকরণ

থানক না ,

কনম্নস্তনরর কমীনদর গুরুত্ব হ্রাস কনর , কারণ তানদর ককান কতৃত্ব
য

