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1. Who described public policy as "the impacts of government activity" ? 
 জননীতিকে "দা ইম্পাক্টস অফ গভকমেন্ট এতক্টতভটি" (সরোরী োর্েেলাকের প্রভাব) কে বকলকেন ? 

2. William Jenkins understands, public policy making, to be what? 

 উইতলযাম কজনতেনস জননীতি তনর্োরণ বলকি তে বুতিকযকেন? 

3. What are the examples of different types of policies?  
 তবতভন্ন র্রকণর জননীতির উদাহরণ েী? 

4. The Capacity to Govern' is associated with whom? 

 দা েযাোতসটি টু গভানে' (শাসন েরার সামর্থেয) োর সাকর্থ র্ুক্ত?  

5. Herbert Simon is associated with what?  
 হাবোটে  সাইমন তেকসর সাকর্থ র্ুক্ত?  

6. Concept of Bounded Rationality is associated with whom? 

 বাউকেড রাশনাতলটি' র্ারণার সাকর্থ কে র্ুক্ত? 

7. Which concepts are used in discourse studies? 

 তডসকোসে স্টাতডকস (েতরকবতিি কর্ৌতক্তেিার তডসকোসে সংক্রান্ত আকলাচনায) কোন র্ারণাগুতল বযবহৃি হয? 

8. According to Lindbloom what has a place in the policy sun? 

 তলেব্লুকমর মকি নীতি প্রণযন প্রতক্রযায েীকসর স্থান আকে? 

9. The Comprehensive Rationality model represents what? 

 তবসৃ্তি কর্ৌতক্তেিা সংক্রান্ত মকডল (Comprehensive Rationality model) তেকসর প্রতিতনতর্ত্ব েকর?  

10. What is Incrementalism is also known as? 

 েতরবর্েনশীলিা (ইনতক্রকমন্টাতলজম) েী নাকম েতরতচি? 

11. Robert Dahl was a champion of what? 

 রবাটে  দল তেকসর অতর্বক্তা তেকলন? 

12. Who developed Mixed scanning model? 
 তমক্সড স্ক্যাতনং মকডকলর প্রবক্তা কে? 

13. Duncan Black identified the underlying concepts of what? 

 ডানোন ব্ল্যাে তেকসর অন্ততনেতহি র্ারণাগুতল তচতিি েকরতেকলন? 

14. Development of Public Choice Theory accelerated with the formation of what? 
 োবতলে চকযস তর্থওতরর (জনেেকের িত্ত্ব) তবোশ তেকসর গঠকন ত্বরাতিি হকযতেল?  

15. Since 1970's, western developed countries have introduced which policy? 

 ১৯৭০ এর দশে কর্থকে েতিতম উন্নি কদশগুতল েী নীতি চালু েকরকে? 

16. According to Niskanen a better government would be what? 
 তনসোকনকনর মকি এেটি উত্তম সরোর েী হওযা উতচি? 

17. According to Vincent Ostrom administration can never be indifferent to what? 

 তভনকসকন্টর অস্ত্রকমর মকি প্রশাসন তেকসর প্রতি েখনই উদাসীন হকি োকর না? 

18. In the context of the Top Down model what is PPB system? 

 টে ডাউন মকডল প্রসঙ্গি, তেতেতব (PPB) তসকস্টম েী? 

19. Which model of policy process emphasizes the role of ideology? 

 নীতি তনর্োরণ প্রতক্রযাটির কোন মকডল ভাবাদকশের ভূতমোর উের কজার কদয? 

20. What are the steps of Policy Process? 

 নীতিতনর্োরণ প্রতক্রযাটির েদকেেগুতল েী?  

21. Effective policy implementation cannot be separated from what? 

 োর্েেরী নীতি বাস্তবাযনকে তেকসর কর্থকে আলাদা েরা র্ায না? 

22. Who is/are non-institutional actors in policy making? 

 নীতি তনর্োরকণর অপ্রাতিষ্ঠাতনে োরে োরা? 

23. Madisonian model of democracy is named after whom? 
 গণিকের মযাতডসতনযান মকডলটির নামেরণ োর নাকম েরা হকযকে?  
24. In which work, Lowi argues that interest group influence threatens democratic basis of government? 



 িার কোন বইটিকি কলাতয(Lowi) কদতখকযকেন কর্ স্বার্থোকিষী কগাষ্ঠীকদর প্রভাকব গণিাতেে সরোকরর তভতত্ত 
নড়বকড় হকে? 

25. The Media acts as a powerful what? 

 তমতডযা কোন গুরুত্বেূণে ভূতমো োলন েকর? 

26. In India, decentralizing governance at the grassroots is made possible through? 
 ভারকি প্রশাসতনে তবকেন্দ্রীেরণ তেকসর মার্যকম সম্ভবের হকযকে? 

27. The notion of 'progressive realization of rights' emanates from what? 
 Progressive realization of rights' (অতর্োকরর প্রগতিবাদী উেলতি) এই র্ারণাটির উৎেতত্ত তেকসর জনয? 

28. Civil society participation is needed in monitoring progress of public policy. It enhances what? 
 জননীতির অগ্রগতির ের্েকবেকণ সুশীল সমাকজর অংশগ্রহণ জরুতর। একি তে বৃতি হকয? 

29. To herald the benefits of IT to the people, which state/union territory incorporated six E's in its IT 
policy? 

 জনগকণর োকে ির্থযপ্রর্ুতক্তর সুতবর্া কেৌৌঁোকি কোন রাজয / কেন্দ্রশাতসি অঞ্চল িার IT নীতিকি েযটি 'E' 

অন্তভুে ক্ত েকরকে? 

30. Broadly public policy may take how many forms? 

 জননীতির মূলি েিগুতল রূে হকি োকর?  

 


