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1. Who is / are associated with the classical approach to public administration? 

 জন প্রশাসননর ধ্রুপদী দষৃ্টিনকানের সানে কারা যুক্ত? 

2. "Politics and Administration" is written by whom? 

 "Politics and Administration" কক কেনেন ? 

3. What is associated with Taylor? 

 কেেনরর সানে ষ্টক জষ্ট়িত? 

4. As per Riggs, how many trends are revealed by Comparative Public Administration? 

 ষ্টিগ্গস এর ক ার তুেনা ূেক জনপ্রশাসননর কটি ধারা কদো যায়? 

5. What is associated with Talcott Parsons? 

 েযােকে পানসসাননসর সানে ষ্টক জষ্ট়িত? 

6. The bureaucracy in Development Administration should function as what? 

 উন্নয়ন প্রশাসনন আ োতনের ষ্টক ভূষ্ট কা হওয়া উষ্টিত?  

7. New Public Administration emphaizes on what? 

 নয়া জনপ্রশাসন ষ্টকনসর ওপর কজার কদয়? 

8. The First Minnowbrook Conference led to the publication of what? 

 প্রে  ষ্ট ননাব্রূক কনফানরন্স এর ফনে ষ্টক প্রকাষ্টশত হয়? 

9. Globalization has led to what kind of change in administration? 

 ষ্টিশ্বায়ননর ফনে জনপ্রশাসনন ষ্টক পষ্টরিতস ন এনসনে?  

10. Who used the term New Public Management in 1991? 

 ১৯৯১ সানে নয়া জনিযিস্থাপন শব্দটি কক িযিহার কনরন?  

11. John Gaus first elaborated what in Public Administration? 

 জন গাউস সিসপ্রে  জনপ্রশাসনন কীনসর িযােযা কনরষ্টেনেন? 

12. Which society model was developed by Riggs? 

 ষ্টরগস স ানজর ককান  নেেটি সৃষ্টি কনরন? 

13. Who wrote 'The Feminist Case Against Bureaucracy'? 
 The Feminist Case Against Bureaucracy' কক ষ্টেনেনেন? 

14. Who argued for use of multicultural feminism in Public Administration? 

 জনপ্রশাসনন িহু সাাংসৃ্কষ্টতক নারীিানদর িযিহানরর পনে কক সওয়াে কনরন? 

15. Who is considered the Father of Human Relations Approach? 

 কানক  ানষ্টিক সম্পকস  দষৃ্টিভষ্টির জনক িো হয়? 

16. Who distinguished between effective and efficient actions? 

 কক কদোন কয কাযসকাষ্টরতা এিাং দেতা  ূেগতভানি ষ্টভন্ন? 

17. Regarding power, Follett developed which theory? 

 ে তা কপ্রোপনে, ফনেে ককান তত্ত্বটির উদ্ভািক ষ্টেনেন?  

18. Which principle of Coordination was given By Follett? 

 ফনেে সম্মন্ননয়র ককান  ূেনীষ্টত উত্থাপন কনরষ্টেনেন?  

19. Behavioural Approach to Management views organisation as what? 

 পষ্টরিােনন আিরেিাদী দষৃ্টিভষ্টির ধারোয় সাংগঠন ষ্টক? 

20. What is an important component of Simon's work? 



 সাই ননর কানজর একটি গুরুত্বপূেস উপাদান কী?  
21. What are the features of Development Administration? 

 উন্নয়ন প্রশাসননর বিষ্টশিগুষ্টে ষ্টক? 

22. What concept do we get from 'The Calculus of Consent'? 

 The Calculus of Consent' কেনক আ রা ককান ধারো পাই? 

23. Which theories help us understand the policy process? 

 নীষ্টত প্রষ্টিয়াটি িুঝনত হনে ককান তনত্ত্বর ওপর ষ্টনভস র করা কযনত পানর?  

24. Who developed Mixed scanning model? 

 ষ্ট ক্সে স্কযাষ্টনাং  নেনের প্রিক্তা কক? 

25. Who said ‘‘governance matters for development.’’ 
 "গভনসযান্স  যাোসস ফর কেনভেপন ন্ট" উষ্টক্ত টি কক কনরষ্টেনেন? 

26. What role can civil society play in good governance? 

 সুশাসন িজায় রােনত সুশীে স াজ ষ্টক ভূষ্ট কা পােন করনত পানর?  

27. When was the Whistleblowers Protection Act passed? 
 Whistleblowers Protection Act কনি পাস হয়? 

28. In India, decentralizing governance at the grassroots is made possible through? 

 ভারনত প্রশাসষ্টনক ষ্টিনকন্দ্রীকরে ষ্টকনসর  াধযন  সম্ভিপর হনয়নে? 

29. In 1969 Prime Minister Indira Gandhi advocated what type of bureaucracy? 

 ১৯৬৯ সানে প্রধান েী ইষ্টিরা গান্ধী ষ্টক ধরনের আ োতনের পনে সওয়াে কনরন? 

30. Like Human Capital Theory, Socio-psychological Theory also emphasizes on what? 

  ানি  ূেধন তনত্ত্বর  তন সা াষ্টজক  নস্তাষ্টত্ত্বক তত্ত্ব ষ্টক তুনে ধনর?  

 


