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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) Identify any two objectives of Public Administration. 

জন শাসেনর য কােনা দু ট উে শ  উে খ কর। 

b) What do you mean by development administration?  

উ য়নমূলক শাসন বলেত তিম িক বাঝ ? 

c) Who coined the term 'scientific management' and when? 



' ব ািনক ব ব াপনা ' কথা ট ক চলন কেরন এবং কত সােল? 

d) Name any two thinkers associated with the classical organisation theory. 

সােবিক সংগঠন তে র সােথ যু  য কান দু’জন িচ ািবেদর নাম লখ।  

e) What do you mean by policy making in public administration? 

জন শাসেনর নীিত িনধারণ বলেত িক বাঝ? 

f) Name two thinkers associated with the behaviour alternative model.  

আচরেণর িবক  মেডল- এর সােথ যু , এমন দু’জন িচ ািবেদর নাম লখ। 

g) Who wrote the book ‘General and Industrial Management’ and in which year it was 
published? 
‘General and Industrial Management’- ট কার লখা এবং কত সােল এ ট 

কািশত হয়? 
h) Point out any two shortcomings of POSDCoRB.  

POSDCoRB- এর য কান দু ট টেক িচি ত কর। 

 

 

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

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

              

a) What did Woodrow Wilson mean by politics-administration dichotomy--- Briefly 

discuss. 

রাজনীিত ও শাসেনর িবভাজন িনেয় উে া উইলসেনর ধারণা িক িছল--- সংে েপ 

আেলাচনা কর। 

b) Write a short note on functional foremanship.  

Functional foremanship- এর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

c) Identify the main features of human relations approach.  

মানিবক স ক ত - এর ধান বিশ  েলােক িচি ত কর। 



d) Briefly discuss the major characteristics of classical theory of organization. 

সংগঠেনর সনাতনী তে র মুখ  বিশ  িল সংে েপ আেলাচনা কর। 

e) Write a short note on Minnowbrook- II.  

Minnowbrook- II এর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

f) Write a short note on New Public Management.  

New Public Management- এর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

 

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 nature and scope of Public Administration. 

জন শাসেনর কৃিত ও পিরিধ আেলাচনা কর। 

        b)  Critically examine Taylor's Scientific Management Theory. 

              টলেরর িব ানস ত পিরচালন ত ট সমােলাচনা সহকাের লখ। 

 

xxxx 

 

 


