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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

 

1. Answer any five of the following questions:      2x5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

   

a) What is ‘New Public Administration’?     

 ‘নব জন শাসন’ বলেত কী বাঝায়?  
 

b) What do you mean by integral view of Public Administration?   

 জন  শাসেন অখ  মতবাদ বলেত কী বাঝায়?  
 

c) Write the full from of ‘POSDCoRB’.      

  ‘POSDCoRB’এর পূণা  প ট লখ।  
 

d) Mention any two disadvantages of the principles of hierarchy in an 
organization.       



সংগঠেন েমা  রিবন াস নীিত টর য কান দু ট অসুিবধার কথা উে খ 

কর।  

 
e) What did Woodrow Wilson mean by Politics and Administration dichotomy?

 উে া উইলসন রাজনীিত ও শাসেনর পৃথকীকরন বলেত কী বু ঝেয়েছন? 

 
f) What is meant by centralisation in an organisation?   

 কান এক ট সংগঠেন ক ীকরন বলেত কী বাঝায়? 

 
g) Define Line Agency.          

লাইন এেজ র সং া দাও।  
 

h) Identify any two criticisms against Scientific Management theory.  

 ব ািনক ব ব াপনা তে র িব ে  য কান দুেটা সমােলাচনা লখ।  

 

 

2. Answer any four of the following questions:     5x4=20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কােনা চার ট ে র উ র দাও। 

a) Discuss, in brief, the classical approach of Public Administration.  

জন শাস নর সােবকী দৃ ভি ট সংে েপ িলখ।  
  

b) Write a short note on the major diferences between Public Administration 
and Private Administration.         

সরকারী শাসন ও বসরকারী শাসেনর মেধ  মুখ  পাথক িল সংে েপ 

িলখ। 
  

c) Briefly write the Simon’s Behaviour Alternative Model.  

সাইমেনর আচরেনর িবক  মেডল স েক সংে েপ আেলাচনা কর।  
  

d) Briefly discuss the importance of the principle of ‘Unity of Command’.  

‘আেদেশর ঐক  ’ নীিত টর  সংে েপ আেলাচনা কর।   
 

e) Make a distinction between Line Agency and Staff Agency.  

লাইন এেজ  ও াফ এেজ র মেধ  পাথক  িন পন কর। 
    

f) Discuss, in brief, the importance of decentralisation in a modern 
administration.                     

আধুিনক শাসেন িবেক ীকরেনর  আেলাচনা কর।               



 

 

3. Answer any one of the following questions:     10x1= 10 

িন িলিখত দেুটার মেধ  য কােনা এক ট ে র উ র দাও। 

a) Discuss the evolution of Public Administration as an autonomous discipline.   
এক ট ত  শা  িহেসেব জন শাসন শা টর িববতন আেলাচনা কর। 

 
b) Critically examine the Human Relations Approach in Public Administration. 

 জন শাসন শাে র মানিবক স ক দৃ ভ ী ট সমােলাচনা সহ মূল ায়ন 

কর।       
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