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1. Who is The father of modern Public Administration ? 

 আধুনিক জিপ্রশাসি এের জিক এক ? 

2. How many stages can be identified in the evolution of Public Administration as an academic 
discipline ? 

 েকাডেনিক অিুশাসি নিসাডে জিপ্রশাসডির নেের্ত ডি কয়টি স্তর নিনির্ করা যায়? 

3. Which Movement emerged from the Minnowbrook Conference,1968 ? 
 1968 সাডে নিিুব্রুক সডেেি এেডক একাি আডদােডির উদ্ভে িডয়নিে? 

4. Who is the author of the book, 'General and Industrial Management' ? 

 এজিাডরে অযান্ড ইন্ডানিয়াে িযাডিজডিন্ট' েইটির রিনয়র্া এক? 

5. When was Comparative Administration Group  established ? 

 রু্েিািূেক প্রশাসি গ্রুপ কডে প্রনর্নির্ িয়? 

6. Who first coined the concept of Development Administration ? 

 উন্নয়ি প্রশাসডির ধারণাটি প্রেি তর্নর কডরি এক? 

7. How many types of organization are there ? 

 সংগঠি কর্ প্রকার? 

8. How many patterns of hierarchy are there in an organisation ? 

 েকটি প্রনর্িাডি কর্গুনে স্তরক্রি রডয়ডি? 

9.  With which principle of organization is red tapism associated ? 

 োে নির্ার োাঁধডির সাডে  প্রনর্িাডির একাি িীনর্ সম্পনকত র্ ? 

10. Who is the author of the statement " an employee should receive order from one superior only" ? 
  "েকজি কিতিারীর একেেিাত্র েকজি উচ্চর্র এেডক আডেশ পাওয়া উনির্" েই নেেৃনর্টির রিনয়র্া এক ? 

11. How many dimensions are there in the delegation process ? 

 ক্ষির্া অপতণ প্রনক্রয়ার কর্গুনে প্রকার িয় ? 

12. What is the name of the process of transfer of administrative authority from a lower level to a higher 
level of government ? 

 নিম্ন স্তডরর এেডক উচ্চ স্তডরর সরকাডরর প্রশাসনিক করৃ্ত ত্ব স্থািান্তডরর প্রনক্রয়াটির িাি কী? 

13. Who coined The Word POSDCORB ? 
 POSDCORB শব্দটি এক রিিা কডরডিি? 

14. What is the main function of the staff in an organization ? 

 একািও সংস্থার কিীডের প্রধাি কাজ কী? 

15. Which theory of administration is associated with Hawthorne Experiment? 

 িােিত েক্সডপনরডিডন্টর সাডে প্রশাসডির একাি র্ত্ত্ব জন়ির্? 

16. Who is the author of the book  'The Ecology of Public Administration' ? 

 েয ইডকােনজ অি পােনেক অযােনিনিডিশি' েইটির রিনয়র্া এক? 

17. Who developed Satisfying model of decision making ? 

 সডন্তাষজিক িডেে নসদ্ধান্ত গ্রিডণর সাডে এক জন়ির্ ? 

18. Who coined the term 'Cybernatics' ? 

 সাইোরডিটিক্স' শব্দটি প্রেি েযেিার কডরি এক? 

19. Who identified noise factor in the process of communication ? 

 এযাগাডযাডগর প্রনক্রয়াডর্ িডয়জ িযাক্টরটি প্রেি সিাক্ত কডরনিডেি এক ?  
20. Where from is  the term  "line" drawn ? 



 "line" শব্দটি একাো এেডক এিওযা িডয়ডি ? 

21. Whose name is associated with bounded rationality ? 

 কার িাি bounded rationalityের  সাডে জন়ির্? 

22. What is the hallmark of leadership? 

 এিরৃ্ত্বর নিধতারক গুণ একািটি ? 

23. What is the name of the process of harmonisation of the activities of the different parts of an 
organisation called ? 

 একাি সংস্থার পৃেক অংশগুনের নক্রয়াকোপগুনের সিন্বয় প্রনক্রয়াটির িাি কী?  

24. Who is the author of the book, 'The Social Psychology of Organisation' ? 

 সংগঠডির সািানজক িডিানেজ্ঞাি' গ্রন্থটির রিনয়র্া এক? 

25.  The need-hierarchy concept has been developed by whom ? 
 Need-hierarchy ধারণাটি কার দ্বারা নিনিতর্ িডয়ডি? 

26. Who introduced the concept of motivation-hygiene ? 

 এপ্ররণা-স্বাস্থযনেনধ ধারণাটি এক প্রের্ত ি কডরনিডেি? 

27. Whose name is associated with theory x and theory y ? 

 কার িািটি নেওনর x  েেং নেওনর y ের সাডে যুক্ত ? 

28. Who is the author of the book, 'Modern Public Administration' ? 

 আধুনিক জি প্রশাসি েইটির এেখক এক? 

29. Who was the pioneer of comparative Public Administration movement ? 

 রু্েিািূেক জি প্রশাসি আডদােডির প্রের্ত ক এক নিডেি ? 

30. How many types of communication operate in any organization ? 

 একাি প্রনর্িাডি কর্ ধরডির এযাগাডযাগ কাজ কডর ? 

 


