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1. In which document published in 1992 the World Bank defined 'governance'? 
 ১৯৯২ সালে প্রকাশিত শিশ্বি্াাংলকর ককান নশিলত 'িাসন'(governance) এর সাংজ্ঞা কেওযা হয?  

2. K. P. Jaiswal in his book Hindu Polity (1968) describes the ideal king in ancient India as what? 

 কক শি জযসওযাে তাাঁর শহনু্দ িশেটি (১৯৬৮) গ্রলে প্রাচীন ভারলতর আেিশ রাজালক কী িলে ির্শনা 
কলরলেন?  

3. What can help increase transparency and accountability in India? 

 ভারলত স্বচ্ছতা এিাং োশযত্বলিাধ িাডালত কক অন্তম ভূশমকা িােন কলর? 

4. What vitiates Good Governance? 

 ককানটি সুিাসন কক িঙ্গ ুকলর?  

5. When was the RTI Act passed? 

 আরটিআই আইন ককান সালে িাস হয? 

6. Who lauched the Citizens Charter in Britain? 
 শিলেলন নাগশরক সনে কক চােু কলরন? 

7. Which conference was held on ‘‘an agenda for an effective and responsive administration’’? 
 ‘‘এন এলজন্ডা ফর এন এলফশিভ এন্ড করস্পশিভ অ্াডশমশনলেিন’’ এর ওির ককান সলেেন হয?  

8. Which organization takes public participation to the grassroots 
 ককান সাংস্থা জনগলর্র অাংিগ্রহর্লক িুশনযাশে স্তলর কি াঁলে কেয?  

9. Who described Members of Parliament (MPs)  as ‘‘the ambassadors grievances of the people.’’ 

 কক সাংসলের সেস্লের (এমশিলের) "ো এম্বালসডর শগ্রভালিস অফ ো শিিে" িলে ি্াখ্্া কলরন? 

10. Ombudsman originates from where? 
 ওম্বােসমালনর উৎস ককািা কিলক?  

11. Who recommended a two tier machinery of Lokpal and Lokayukt? 

 কোকিাে ও কোকাযুলের েুটি স্তলরর রীশত কক সুিাশরি কলরশেে?  

12. In India, the king was bound by what? 

 ভারতিলষশ রাজা শকলসর দ্বারা আিদ্ধ শেলেন? 

13. Who said ‘‘governance matters for development.’’ 
 "গভনশ্াি ম্াোসশ ফর কডলভেিলমন্ট" উশে টি কক কলরশেলেন? 

14. Mahbub-ul-Haq is associated with what? 

 মাহিুি-উে-হক শকলসর সালি যুে? 

15. International Monetary Fund (IMF) insisted on what as a conditionality for receiving grants and loans? 

 আন্তজশ াশতক অিশ ভান্ডার (IMF) অনুোন এিাং ঋর্ োলনর িতশ  শহসালি কীলসর ওির কজার শেলযশেলেন? 

16. Implications of Good Governance depends on what? 

 সুিাসলনর প্রভাি শকলসর ওির শনভশ র কলর?  

17. Dr. Manmohan Singh, the Union Finance Minister in the Narasimha Rao cabinet, was instrumental in 
bringing what to India? 

 নরশসাংহ রাওলযর মশিসভার ককন্দ্রীয অিশমিী ডঃ মনলমাহন শসাং ভারলত ককানটি আনলত গুরুত্বিূর্শ ভূশমকা 
িােন কলরশেলেন? 

18. India's New Economic Policy was framed to face the challenges of? 
 ভারলতর নতুন অিশননশতক নীশতমাো (New Economic Policy) ককান চ্ালেলের জন্ ততশর করা হলযশেে? 

19. Who is associated with Disinvestment Committee in India? 

 ভারলত শডশসনলভস্টলমন্ট কশমটির সালি কক যুে?  

20. The paradigm shift in Public Administration led to what policy? 
 জনপ্রিাসলন ি্ারাডাইলমর িশরিতশ লনর ফলে শক শুরু হয? 

21. The term "Public Sphere" is associated with whom? 
 "িািশেক শিযার" (জনিশরসর) কার সালি যুে? 

  
22. What can be the forms of PPP? 



 PPP শক ধরলর্র হলত িালর? 

23. World Bank uses what term to describe its public private joint venture projects? 

 শিশ্বি্াাংক তার সরকারী-কিসরকারী কয ি উলে্াগ প্রকলের ি্াখ্্ার জন্ ককান িব্দ ি্িহার কলর িালক? 

24. PPP dilutes what? 
 PPP কালক েিুশে কলর কতালে? 

25. Who is the author of the book 'The Information Age: Economy, Society and Culture' 
  'The Information Age: Economy, Society and Culture' িইটির কেখ্ক কক? 

26. E-governance implies the use of what? 

 ই-গভনশ্ালির কেলে শক ি্িহৃত হলয িালক ? 

27. In the context of using ICT in governance what term does the Govt of India use? 

 প্রিাসলন আই.শস.টি (তি্ এিাং কযাগালযাগ প্রযুশে) ি্িহালরর কেলে ভারত সরকার ককান িব্দটি ি্িহার 
কলরলেন? 

28. A favourite concept of the World Bank is NPM. What is it? 

 শিশ্বি্াাংলকর একটি শপ্রয ধারর্া হ'ে এনশিএম। NPM শক?  

29. Decentralized Planning in India is related to what? 

 ভারলত শিলকশন্দ্রত িশরকেনা কীলসর সালি জশডত? 

30. In the context of Good Governance, what is needed for Women Empowerment in India? 

 সুিাসলনর কপ্রোিলে, ভারলত মশহো সিশেকরলর্র জন্ কী প্রলযাজন?  

 


