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1. In which method of recruitment, the organization publicises job openings on bulletin boards, 
electronic media and similar outlets? 

 কী জাতীয় নিয়য়াগ পদ্ধনতয়ত প্রনতষ্ঠাি জব ওয়পনিিং এর জিয ককািও বুয়েটিি কবার্ড  , ইয়েক্ট্রনিক মাধ্যম  ও 
ওই জাতীয় অিযািয মাধ্যয়ম প্রচার করয়ব  ? 

2. Compensation will be perceived as fair if it is comprised of a system of components developed to 
maintain an attribute. What is that? 

 ক্ষনতপূরণ - কক িযায্য বয়ে তখিই ধ্রা হয়ব, য্নি তা এমি একটি বযবস্থা গঠি করয়ত সক্ষম হয়ব য্ার 
ময়ধ্য একটি নবয়েষ ববনেষ্ট্য থাকয়ব | নক কসই ববনেষ্ট্য? 

3. Health insurance, retirement pension, payment for overtime are what? 
 স্বাস্থযবীমা, অবসারকােীি কপিেি, ওভারটাইম কপয়মণ্ট  এই গুনে কক কী বয়ে ? 

4. How the minimum wage can be fixed? 

 কী ভায়ব িূযিতম মজনুর নস্থর করা য্ায় ?  

5. ‘Describing how much an employee should be paid observing internal as well as external equity’-what 
is it called? 

 ইন্টািডাে ও এক্সটািডাে ইকুইটি কিয়খ একজি কমডচারীর কপয়মণ্ট কত হওয়া উনচত তার বণডিা কক কী       

বয়ে ?  

6. Rewards that one gets from the employer, usually money, a promotion or benefits are called what? 

 নিয়য়াগকতড ার কাছ কথয়ক পাওয়া পুরস্কার, সাধ্ারণত টাকা, পয়িান্ননত অথবা অিয ককািও সুনবধ্া , তায়ক কী 
বয়ে? 

7. How would you term Fringe Benefits? 
 নিন্জ কবনিনিট কক কী বো হয়ব ? 

8. A dyadic relationship between a manager who is offering help and an employee to whom such help is 
given. This is known as what? 

 একজি মযায়িজার কয্ সাহায্য প্রিাি করয়ছ ও একজি কমডচারী য্ায়ক সাহায্য করা হয়ে, তায়ির মায়ে কয্ 
বৈত সম্পকড (dyadic relationship) তায়ক কী বয়ে?  

9. 
 

Who has propounded ‘Hierarchy of Needs’ theory? 

 ‘হায়ারারকী অি িীর্’ এই নথওনরর প্রচারক কক? 

10. Two-Factor Theory is also known as what? 

 টু িযাকটর নথওনরর অিয িাম নক ? 

11. MBO stands for what? 
 এম. নব. ও বেয়ত নক কবাোয়?  

12. ESOP stands for what? 

 ই. এস. ও. নপ বেয়ত নক কবাোয়?   

13. Reinforcement Theory has an impressive record of predicting which? 
 Reinforcement theory র একটি উয়েখয়য্াগয নিক হে ভনবষযতবািী করার ক্ষমতাI ককাি কসই নবষয়?   

14. What is Emotional Intelligence? 

 ইয়মােিাে ইয়ন্টনেয়জন্স বেয়ত নক কবাোয়?  

15. Recognising and rewarding success form part of Which process? 

 স্বীকৃনতিাি এবিং পুরস্কার প্রিাি ককাি নবয়েষ প্রনিয়ার অন্তভুড ক্ত?  

16. BARS is the combination of What? 
 BARS নকয়সর সমাহার?  

17. What is Ranking? 

 পিময্ডািা বেয়ত নক কবাোয়?  

18. What are meant by PERT and CPM? 
 PERT এবিং CPM বেয়ত নক কবাোয়?   
19. The Management Information System (MIM) responds to the need for What? 



 The Management Information System (MIM) ককাি প্রয়য়াজয়ির উত্তর কিয়?  

20. What is also referred to by Inventory? 
 (Inventory) নবসৃ্তত তানেকা কক আর নকভায়ব উয়েখ করা কয্য়ত পায়র?  

21. In-basket method of training is helpful in enhancing what? 

 প্রনেক্ষয়ণর "In Basket" পদ্ধনত নক বৃনদ্ধয়ত সহায়তা কয়র?  

22. Out of provocation, workers may go on strike without notice or at a short notice, such strike is called 
what? 

 প্রয়রাচিা বেত  কমডচারীরা য্নি ককািরকম নবজ্ঞনি ছাড়া, অথবা অনত সল্প সময়য়র নবজ্ঞনির নভনত্তয়ত ককায়িা 
ধ্মডঘট কয়র,তাহয়ে কসই ধ্মডঘটয়ক নক বো হয়?  

23. Rules and regulations which govern the conditions of employment of workers is stated where? 

 নিয়মকািুি এবিং আিুষ্ঠানিক রীনত িীনত য্া কমডচারীয়ির অবস্থায়ক নিয়ন্ত্রি কয়র তা ককাথায়  

নেনখত থায়ক?  

24. Conciliation Officer is appointed by Central or State government to mediate in all disputes, and he is 
required to give his judgement within how many, days of the commencement of conciliation 
proceeding? 

 ককন্দ্র বা রাজয সরকার নিয্ুক্ত মীমািংসাকারী আনধ্কানরক, নয্নি নবয়রায়ধ্ মধ্যস্থতা করার জিয িানয়ত্ব প্রাি, 

তাাঁয়ক মীমািংসা প্রনিয়া আরয়ের কতনিয়ির ময়ধ্য তার নবচার জািায়ত হয়?  

25. Lockout means closing down the place of business but not the business itself. Is it true? 

 েকআউট মায়ি বযবসার স্থািয়ক বন্ধ করা, বযবসায়ক বন্ধ করা িয়। এ কথাটি নক ঠিক?  

26. What is meant by the HR Strategic Measurement System? 
 মািনবক সম্পয়ির রণিীনতগত পনরমাপি বেয়ত নক কবাোয়?  

27. What is Human Resources Planning? 

 মািব- সম্পাি পনরকল্পিা বেয়ত নক কবাোয়?  

28. Complaint and Grievance are one and the same thing.Is it true? 

 অনভয়য্াগ এবিং িানেে এক এবিং অনভন্ন বস্তু |এটা নক ঠিক?  

29. What is Human Capital? 

 মািব মূেধ্ি বেয়ত নক কবাোয়?  

30. HRD environment eventually means actions, tendencies and commitments. Which do they support? 
 মািব সম্পি উন্নয়য়ির পনরয়বে বেয়ত পনরণায়ম কবাোয় - কমডপ্রনিয়া, প্রবিতা এবিং অঙ্গীকার | এগুনে 

কায়ক সমথডি কয়র?  

 


