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1. Into how many parts Arthashastra of Kautilya is divided ? 

 ক ৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র  য়টি অংল্শ বিভক্ত?    
2. What form of state system does Kautilya prefer ? 

 ক ৌটিযে ক ান ধরল্ের  রাষ্ট্রীয় িেিস্থা সমর্থন  ল্রন?   
3. Who is the highest authority of the department of finance, according to Kautilya? 

 ক ৌটিল্যের মল্ে অর্থ বিভাল্ের সল্িথাচ্চ  েতথ পক্ষ ক ?   
4. Why , according to Woodrow Wilson, self- appraisal and gradual development of the 

science of Public Administration is essential? 

 উল্রা উইযসল্নর মল্ে, জনপ্রশাসন বিজ্ঞাল্নর স্ব-মূযোয়ন এিং পর্থায়ক্রবম  বি াশ ক ন জরুবর?  
5. What according to Frederick Taylor, is the meaning of soldiering ? 

 কেডবর  কেযল্রর মল্ে, কসাযজারবরং –এর অর্থ  ী? 
6. What is ‘differential piece rate’ as meant by Frederick Taylor? 

 কেডবর  কেযর দ্বারা কিাঝাল্না ‘বডফাল্রবিয়ায বপস করে'- অর্থ ' ী?  
7. What does Frederick Taylor mean by scientific work culture ? 

 কেডবর  কেযর বিজ্ঞাবন   াল্জর সংস্কত বে িযল্ে  ী কিাঝাল্ে কেল্য়ল্েন?  
8. Who is the writer of the book entitled “A Republic of Administration” ? 
 “A Republic of Administration” শীর্থ  িইটির রেবয়ো ক ? 

9. Who does formulate the formula of POSDCORB? 
 POSDCORB ' সূত্রটি  ক  বেবর  ল্রন?  

10. What is the name of the type of authority as related with patriarchalism, according to Max 
Weber? 

 মোক্স ওল্য়িাল্রর মল্ে পরুুর্েল্ের সাল্র্ সম্পব থ ে  েতথ পল্ক্ষর প্র াল্রর নাম  ী?  
11. Who has given an elaborate ideal typical explanation of bureaucracy ? 

 আমযােল্ের  আদশথ রূপ ীয় িোখ্োটি ক  বদল্য়ল্েন?  
12. Who did comment that bureaucracy  is an universal class? 

 আমযােে এ টি সিথজনীন কেেী িল্য ক  মন্তিে  ল্রবেল্যন? 
13. How do the Marxists view bureaucracy ? 

 মা থ সিাদীরা আমযােেল্   ীভাল্ি কদল্খ্ন?  
14. To which point of view does Mary Parker Follett induce the students of public 

administration for studying administration? 

 কমবর পা থ ার ফল্যে প্রশাসল্নর অধেয়ল্নর জনে জনপ্রশাসল্নর বশক্ষার্ীল্দর ক ান দতবিভবি কর্ল্  
আল্যােনা  রল্ে পরামশথ কদন? 

15. According to Follett, what is the best way to resolve conflict in organization? 

 ফল্যল্ের অবভমে অনুসাল্র, সংেঠল্ন বিল্রাধ বনষ্পবি  রার সল্িথািম উপায় ক ানটি? 
16. Who is the front -liner of human relation movement in the management of organization? 

 সংেঠন পবরোযনায় মানি সম্প থ  অনুধািল্নর কজাড়াল্যা প্রল্য়াজল্নর ওপর প্রর্ম ক  গুরুত্ব   



কদন ? 
17. What is the point upon which the increase of production depends, according to well known 

Hawthorne experiment? 

 সুপবরবেে হর্নথ এক্সল্পবরল্মন্ট অনুসাল্র, উৎপাদন িতবি  ীল্সর উপর বনভথ র  ল্র? 
18. How does Chester Bernard view authority? 

 কেস্টার িানথাডথ   েতথ পক্ষল্   ীভাল্ি কদল্খ্ন?  
19. To whose administrative thought the features like intellectual and  tolerant leadership, co-

operative activity, administrative responsibility and organizational communication do 
conform ? 

 ক ান প্রশাসনবিল্দর বেন্তাভািনার সল্ি কিৌবি  এিং সহনশীয কনেত ত্ব,  সমিায়মূয   ার্থ যাপ, 

প্রশাসবন  দাবয়ত্ব এিং সাংেঠবন  কর্াোল্র্াল্ের মল্ো বিবশিেগুবয সিবেপূেথ ?  
20. Who wrote ‘The New Science of Management Decision’ ? 
 ‘The New Science of Management Decision’ িইটি ক  বযল্খ্ল্েন?  

21. Who does observe that decision- making is the heart of administration? 

 বসিান্ত গ্রহে প্রশাসল্নর ক ন্দ্রস্থয-  ার উবক্ত ? 
22. Who wrote the book entitled The Administration Theory in the State? 
 The Administration Theory in the State িইটি ক  রেনা  ল্রন?  

23. According to Simon, when  decision-making behaviour becomes rational? 

 সাইমন অনুসাল্র, বসিান্ত গ্রহল্ের আেরে র্ুবক্তর্ুক্ত হয়  খ্ন?   
24. According to Max Weber, what does modern bureaucracy reflect? 
 মোক্স ওল্য়িাল্রর মল্ে, আধুবন  আমযােে ক ান ধরল্নর  েতথ ত্বল্  প্রবেফবযে  ল্র?  

25. Where did “The Study of Administration “of T.W. Wilson first come out? 

 টি.ডাব্লু. উইযসল্নর “ The Study of Administration " সিার আল্ে ক ান পবত্র ায় প্র াবশে 
হয়?   

26. Where did Marx express his most critical attitude to bureaucracy? 

 মা থ স আমযােল্ের প্রবে োাঁর সিল্েল্য় সমাল্যাবেে মল্নাভািটি ক ান গ্রল্ে প্র াশ  ল্রবেল্যন?   
27. What is the particular point implicit in Taylorism that led Lenin to consider it as somewhat 

important for his country ? 

 কেযবরজল্ম অন্তবনথবহে ক ান বনবদথি পল্য়ন্টটি  ী র্া কযবননল্  োর কদল্শর জনে ব েুো গুরুত্বপূেথ 
বহসাল্ি বিল্িেনা  রল্ে প্রভাবিে  ল্রবেল্যা?    

28. What is the particular type of economy Weber requires for modern bureaucracy to 
function? 

 আধুবন  আমযােে পবরোযনার জনে ওল্য়িার ক ান  বিল্শর্ ধরল্নর অর্থনীবের প্রল্য়াজন দাবি 
 ল্রন ? 

29. To which school of public administration thought does Henri Fayol particularly belong ? 

 কহনবর কফল্য়ায বিল্শর্ে জনপ্রশাসল্নর ক ান ধরল্ের বেন্তাধারার  অন্তেথে?   
30. What is the right statement of criticism of ‘economic man’ as advanced by Herbert Simon? 

 হারিােথ  সাইমল্নর "অর্থননবে  মানুর্" সম্পব থ ে সমাল্যােনামূয  বিল্শর্ িক্তিেটি  ী?   
 


