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1. What is Comparative Public Administration ? 

 তুলনামূলক জন প্রশাসন কাকক বকল ? 

2. What does Development Administration mean? 

 উন্নয়ন প্রশাসন অর্থ কী?   
3. Which contributed to the growth of Comparative Public Administration? 

ককানটি তুলনামলূক পাবললক প্রশাসন বলৃিকত অবদান কেকেকে? 
4. Who wrote the book 'Prismatic Society Revisited' ? 

‘লপ্রজকমটিক কসাসাইটি লেলিলসকেড’ বইটি কক ললকেকেন? 

5. The Theory of Prismatic Society'- Who wrote this book ? 

‘লর্ওলে অফ লপ্রজমযাটিক কসাসাইটি’- এই বইটি কক ললকেকেন? 

6. The word "Sala" is taken from which language? 

 ‘সালা’ শব্দটি ককান িাষা কর্কক কনওয়া হকয়কে? 
7. Who is not associated with the ecological approach to the study of public administration? 

 ককানটি জন প্রশাসকনে অধ্যয়কনে জনয পলেকবশগত পিলতে সাকর্ জল়িত নয়? 
8. What are the features of development administration? 

 উন্নয়ন প্রশাসকনে ববলশষ্ট্যগুলল কী? 
9. The term 'ecology' is borrowed from which subject? 

 ‘বাস্তুশাস্ত্র’ শব্দটি ককান লবষয় কর্কক ধ্াে কো হকয়কে? 

10. Public Administration is influenced by external environment'Who made this statement ? 

 "জন প্রশাসন বালহযক পলেকবশ দ্বাো প্রিালবত হয়" এই লববৃলতটি কাে ? 

11. What is the basis of the agrarian-industria model of Fred Riggs?  

 কেড লেগকসে কৃলষ-লশল্পলিলিক মকডল এে লিলি লক ? 
12. Which is not associated with Max Weber's bureaucratic model? 

 ককানটি মযাক্স ওকয়বাকেে আমলাতালিক মকডকলে সাকর্ সম্পলকথ ত নয়? 
13. When was the term 'Development Administration' used? 
 ‘উন্নয়ন প্রশাসন’ শব্দটি কেন বযবহৃত হকয়লেল? 

14. What is the full form of CAG ? 

 লসএলজ-ে পূর্থ রূপ কী?      
15. Public Administration in a Welfare State' Who wrote it? 

 জনকলযার্মূলক োকে জনপ্রশাসন', কক ললকেকেন? 
16. What is meant by Luther Gullick's' POSDCORB'?  

 লুর্াে গুললককে ‘লপওএসলডলসওআেলব ’এে অর্থ কী? 
17. Which , according to Pai Panandikar and Kshirsagar, are the orientations of development 

administration? 

 পাই পানালিকাে ও ক্ষীেসাগকেে মকত ককানটি উন্নয়ন প্রশাসকনে অলিমুে? 
18. What does Good governance mean? 

 সুশাসন কী?   
19. Who first coined the term 'Development Administration' ? 

‘উন্নয়ন প্রশাসন’ শব্দটি প্রর্ম কক বযবহাে ককেলেকলন? 



20. Who First Explained the concept of development administration? 

 উন্নয়ন প্রশাসকনে ধ্াের্াটি কক প্রর্ম বযােযা ককেলেকলন? 
21. What are the Features of development administration ? 

 উন্নয়ন প্রশাসকনে ববলশষ্ট্য কী?   
22. What does Decentralization of administration ensure? 

 প্রশাসকনে লবককন্দ্রীকের্ কী লনলিত ককে? 
23. Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy'- Who wrote it? 

 ‘কমলকিং কডকমাকেলস ওয়াকথ : মডানথ ইতাললকত লসলিক ট্র্যালডশন’ বইটি কক ললকেকেন? 
24.  To which feature is  'Social  Capital' in development administration related ? 

 উন্নয়ন প্রশাসকন 'সামালজক মুলধ্ন'  কাে সাকর্ সম্পলকথ ত? 
25. Who  have contributed significantly to the studies conducted by the Comparative Administration 

Group(CAG)? 

 তুলনামূলক প্রশাসন গ্রুপ(লসএলজ) দ্বাো পলেচাললত গকবষর্ায় কক গুরুত্বপূর্থ অবদান কেকেকেন? 
26. Which factors were outlined by Max Weber as key characteristics of bureaucracy? 

 মযাক্স ওকয়বাকেে দ্বাো ককানটি আমলাতকিে মূল ববলশষ্ট্য লহসাকব লচলিত কো হকয়লেল? 
27. Post-development theory emerged as a reaction to Western hegemony over the rest of the world. 

When was it developed ? 

 উিে-পেবতী তত্ত্ব লবকেে অনযানয অিংকশ পলিমা আলধ্পকতযে প্রলতলেয়া লহসাকব আলবিূথ ত হকয়লেল।এটি 
কত সাকল উদূ্ভত হয় ?   

28. Which  is not a part of citizen-centric development? 
ককানটি নাগলেকককলন্দ্রক লবকাকশে অঙ্গ নয়? 

29. Which is the people's movement for India's development program? 

 িােকতে উন্নয়ন কমথসূলচে জনয জনগকর্ে আকিালন ককানটি? 
30. What is the full form of NREP? 

 এনআেইলপ-ে পূর্থ রূপ কী? 
 


