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1. Why does Rawls justify inequality in a "well-ordered" society? 

 সুশৃঙ্খল সমাজে কেন রলস বৈষমযজে নযায়সঙ্গত েজর? 

2. Who is the author of the book, "The Structural Transformation of the Public sphere" ? 
 দ্য স্ট্রােচারাল ট্রান্সফরজমশন অফ দ্য পাৈললে কেয়ার ৈইটির রচলয়তা কে? 

3. What does Habermas mean by "life world" ? 

 হ্যাৈারমাস "লাইফ ওয়ার্ল্ড " ৈলজত েী কৈাঝাজত কচজয়জেন ? 

4. Who coined the concept of "one dimensional man" ? 

 এে মালিে মানুষ ধারণাটি কে বতলর েজরলেজলন? 

5. What, according to Habermas, is the major transformation of the public sphere in the present era ? 

 হ্াজৈরমাজসর মজত ৈতড মান যুজে েনসমাজের ৈৃহ্ত রূপান্তর েী? 

6. What does maladministration mean ? 

 কুপলরচালন ৈলজত েী কৈাঝায়? 

7. What is the essence of development administration ? 

 উন্নয়ন প্রশাসজনর সার েী? 

8. What is a necessary prerequisite of an effective administrative system ? 

 োযডের প্রশাসলনে ৈযৈস্থার প্রজয়ােনীয় পূৈডশতড  েী? 

9. What, according to Riggs, is a necessary condition for the maintenance of a balanced polity ? 

 লরেজসর মজত, ভারসামযপূণড রােনীলত ৈোয় রাখার েনয প্রজয়ােনীয় শতড টি েী? 

10. What is the ultimate concern of the public choice theory ? 

 েনসাধারজণর পেন্দ তজের চূডান্ত উজেে েী? 

11. What is the chief attribute of entrapreneural government ? 

 উজদ্যাক্তা সরোজরর প্রধান বৈলশষ্ট্য েী? 

12. Which type of authority, for weber is most rational and efficient ? 

 কোন ধরজণর েতৃড ত্ব ওজয়ৈাজরর  োজে যুলক্তযুক্ত এৈং দ্ক্ষ ? 

13. What, according to Marx, is the primary attribute of the bureaucracy ? 

 মােড জসর মজত আমলাতজের প্রাথলমে বৈলশষ্ট্যটি েী? 

14. What is the central focus of the new Public Management ? 

 নতুন েন পলরচালনার কেন্দ্রীয় লিয়া-কেন্দ্র েী? 

15. What is the primary criticism against new Public Management ? 

 নতুন পাৈললে মযাজনেজমজের লৈরুজে প্রাথলমে সমাজলাচনা েী? 

16. When did the concept of Good Governance emerge ? 

 সুশাসজনর ধারণাটি েখন উদূ্ভত হ্জয়লেল? 

17. What is the most important aspect of governance ? 

 প্রশাসলনেতার সৈজচজয় গুরুত্বপূণড লদ্েটি েী? 

18. What is the primary objective of Good Governance ? 
 সুশাসজনর প্রাথলমে লক্ষয েী? 

19. Which model of governance emphasises association of people in public service delivery ? 

 প্রশাসজনর কোন মজেল পাৈললে সালভড স কেললভালরটিজত কলাজের সংজযােজে কোর কদ্য়? 

20. Which constitutional amendment in India aim at ensuring empowerment and participation in the 
governance process ? 

 ক্ষমতাসীনেরজণর প্রলিয়ায় ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহ্ণ লনলিতেরজণর লজক্ষয ভারজতর কোন সাংলৈধালনে 

ৈযৈস্থাপনার লক্ষয? 

21. What should be the role of the state in ensuring state-market coordination ? 

 রােয-ৈাোজরর সমন্বয় লনলিত েরজত রাজের ভূলমো েী হ্ওয়া উলচত?  
22. Which organisation spearheaded the right to information movement in India ? 



 কোন সংস্থা ভারজত তথয অলধোজরর আজন্দালজনর কনতৃত্ব লদ্জয়জে? 

23. What is the major goal of the New Public Administration 

 নতুন েন প্রশাসন প্রশাসজনর প্রধান লক্ষয েী 
24. Who is the author of the book, "Public Administration in a Time of Turbulence "? 
 "পাৈললে অযােলমলনজস্ট্রশন ইন টাইম অফ টাৈুডজলন্স" ৈইটির রচলয়তা কে? 

25. When was Administrative Reforms Commission set up in India ? 

 ভারজত প্রশাসলনে সংস্কার েলমশন েখন প্রলতলিত হ্য়? 

26. What was the chief recommendation of the conference of Chief Ministers held on may 1997 ? 

 ১৯৯৭ সাজলর কম মাজস মুখযমেীজদ্র সজেলজনর প্রধান সুপালরশ েী লেল? 

27. When did the concept of citizens charter originate ? 

 েখন নােলরে সনজদ্র ধারণাটি উদূ্ভত হ্জয়লেল?   

28. What is the basic idea underlying the Citizens Charter ? 

 নােলরে সনজদ্র মূল অন্তলনডলহ্ত ধারনাটি লে ? 

29. What does the concept of Citizen Integrated Service Center stand for ? 

 লসটিজেন ইলেজগ্রজটে সালভড স কসোজরর ধারণাটি েী? 

30. What is Gyandoot Programme ? 

 জ্ঞানদ্তূ কপ্রাগ্রাম েী? 

 


