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1. Who defines Public Administration as'it consists of all those operations having for their purpose the 
fulfilment or enforcement of public policy'? 

 জননীতি কার্যকর বা জননীতির লক্ষ্য পূরণের কার্যাবলী সম্পাদণনর সণে সংতিষ্ট তবষয় তিসাণব জনপ্রশাসনণক 
কক সোতয়ি কণরন? 

2. Who first boldly rejected politics-administration dichotomy? 
 রাজনীতি- প্রশাসণনর মণযয তবভাজণনর তবষয়টিণক কক প্রথম দৃঢ়ভাণব বাতিল কণরন? 

3. How does institutional approach to Public Administration seek to study administration? 

 প্রশাসনণক জনপ্রশাসণনর প্রাতিষ্ঠাতনক দতৃষ্টভতে তকভাণব আণলাচনা করণি চায় ? 

4. Who did offer first a complete theoretical formulation of management in the domain of Public 
Administration? 

 জনপ্রশাসণনর কক্ষ্ণে কক সবযপ্রথম বযবস্থাপনা সম্পণকয  সুসংবদ্ধ িত্ত্ব তনমযাে কণরন? 

5. Who had opined that the state is the highest organization which continues to exist for the sake of 
good life of the citizens? 

 রাষ্ট্র সণবযাচ্চ প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠান মানুণষর মেলময় জীবন তনতিি করার জনয অবস্থান কণর বণল 
কক অতভমি প্রকাশ কণরন ? 

6. What is the name of the school of thought that attaches special value to the power of the market 
forces? 

 বাজাণরর শতিণি তবণশষ গুরুত্বদানকারী তচন্তাযারার নাম তক? 

7. Who were the three Contract Theorists in particular? 

 চুতিবাদী িাতত্ত্বক কারা? 

8. Who are the British neo-Hegelians? 

 তিণেণনর নবয কিণেলপন্থী কারা ?  

9. Who did formulate the ideal-typical theory of bureaucracy? 
 আমলািণের আদশয - রূপকীয় িত্ত্ব কক তনমযান কণরন ?  

10. Who comments that democracy is nothing but the tyranny of majorities? 

 েনিে সংখ্যাতযণকযর স্বৈরাচার ছাড়া আর তকছু নয় বণল কক মন্তবয কণরন ?   

11. What is the name of the particular paradigm in Public Administration that emphasises 
entrepreneurialism? 

 জনপ্রশাসণনর কর্ আণলাচনা-প্রস্তাব (paradigm) উদ্দীপনাময় জনপ্রশাসনণক তবণশষ গুরুত্ব কদয় িার নাম      

তক ?    

12. Who did provide the inspiration for Mrs. Thatcher to make her Thacherism? 
 তমণসস থযাচাণরর 'থযাচাতরজম' তনমযাণের কক্ষ্ণে  মুখ্য অনুণপ্ররো কক ? 

13. What does the Red-Green Alliance intend to function? 

 করড - গ্রীে তমতলি শতি (Alliance) তক কাজ করণি চায় ? 

14. Who first in the world is associated with the origin and growth of welfare state? 

 কলযানিিী রাণষ্ট্রর উৎপতি ও তবকাণশর সণে সমগ্র পৃতথবীণি প্রথম কার নাম জতড়ি ? 

15. Who introduced the idea of welfare state in public administration in Britain? 

 তিণেণন জনপ্রশাসণন কক কলযানিিী রাণষ্ট্রর যারো প্রবিয ন কণরন ? 

16. What is the form and nature of administration to which socialization of the means of production 
conform? 

 উৎপাদণনর উপকরণের সামাতজকীকরণের সণে সেতিপূেয প্রশাসতনক বযবস্থার প্রকৃতিেি রূপটি কী ?  

17. How do you characterize the society that marches on the road to communism?  
 সামযবাণদর পণথ কর্ সমাজ অগ্রসরমান িাণক তক বণল আপতন চতরোতয়ি করণবন?  

18. What were the four areas came under the four modernization programme taken in the immediate 
post-Mao period in China? 

  মাও-উির তচণন চিুমুযতখ্ আযুতনকরে প্রকণের অন্তেযি চারটি কক্ষ্ে কী কী?  
19. Who lay persistant faith upon individual liberty, laissez-faire economics and intellectual freedom? 



 কারা বযতিৈাযীনিা, অবায অথযনীতি এবং কবৌতদ্ধক ৈাযীনিার ওপর অতবচল আস্থা স্থাপন কণরন?  

20. Where did manageralist tendencies in Public Administration evolve particularly in the post- World 
War II period?  

 তিিীয় তবশ্বর্ুণদ্ধর পরবিীকাণল জনপ্রশাসণনর কক্ষ্ণে বযবস্থাপনার প্রবেিা ককাথায় উৎপতি িয় ?  

21. Who wrote 'The Road to Serfdom'?  
  Road of Serfdom কার কলখ্া? 

22. Who advocate the policy of rolling back of the state? 

 রাণষ্ট্রর পিাদাপসরণের নীতি কারা সমথযন কণরন? 

23. What are the three intellectual forces have been significant to the growth of the post-modern Public 
Administration? 

 উির-আযুতনক জনপ্রশাসণনর তবকাণশর কক্ষ্ণে গুরুত্বপূেয কবৌতদ্ধক প্রভাব তিনটি কী কী?  

24. Who  was instrumental in organizing the first Minnow Brook Conference in 1968? 
 1968 সাণল প্রথম তমণনাব্রুক সণেলন আণয়াজণনর পুণরাযা কক? 

25. What does public choice theory denote? 

 জনপছন্দ িত্ত্ব কী তনণদযশ করণি চায়?   

26. What are the "3E's " upon which managerialism lays significant stress? 
 বযবস্থাপনা কর্ তিনটি 'E' র ওপর তবণশষ গুরুত্ব তদণি চায় কসই তিনটি 'E' কী কী? 

27. Who had launched the movement of liberalization of economies in England and in the USA? 

 ইংলযান্ড ও মাতকয ন র্ুিরাণষ্ট্র অথযনীতির উদারীকরে আণন্দালন কারা শুরু কণরন ? 

28. Who had opposed the Nehruvian scheme of development in the 1950s in India? 
 1950 -এর দশণক ভারণি কক কনণিরুর উনয়ন প্রকণের তবণরাতযিা কণরন?  

29. What is the name of the author who expresses in his book strong 'discontents' against globalization? 

 ককান গ্রন্থকার িাাঁর গ্রণন্থ তবশ্বায়ণনর তবরুণদ্ধ িীি 'অসণন্তাষ' বযি কণরন ? 

30. Where did the campaign of the Mazdoor Kishan Shakti Sangathan take place in India ? 

 মজদরু তকষান শতি সংেঠণনর অতভর্ান ভারণি ককাথায় সংঘটিি িয়? 

 


