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

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

a) What is meant by Private Administration?  
বসরকারী  শাসন বলেত কী বাঝায় ? 

b) Name two proponents of Human Relations Approach.  

মানব স কবাদী ধারার জন ব ার নাম লখ ।  

c) Mention two principles of Classical Management Theory. 

সােবকী ব ব াপনা তে র  নীিতর উে খ কর ।  

d) What is the full form of POSDCoRB? 

POSDCoRB- এর  পুেরা কথা  িক ?  

e) Point out any two limitations of Scientific Management Theory. 
ব ািনক ব ব াপনা তে র  সীমাব তা উে খ কর । 

f) Mention any two characteristics of New Public Management (NPM) in post-Globalised era. 
িব ায়ন-উ র নয়া পিরচালন ব ব ার (NPM) য কান  বিশে র উে খ কর ।  

g) What is meant by ‘Public Policy’? 



‘জননীিত’ বলেত কী বাঝায় ?  

h) Name any two eminent scholars of ‘Public Choice Theory’ in Public Aministration.  
জন শাসেনর ‘গণ পছে র ত ’- এর য কান ’জন িবিশ  পি েতর নাম লখ ।  

 

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

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

a) Write a short note on the scope of Public Administration. 
জন শাসন শা র পিরিধর ওপর এক  সংি  কা লখ । 

b)  Discuss, in brief, the formulation and implementation of Public Policy. 
জননীিত িনধারন এবং এর বা বায়ন স েক সংে েপ আেলাচনা কর ।  

c)  Describe, in brief, F. W. Taylor’s Scientific Management Theory. 
 F.W. Taylor- এর ব ািনক ব ব াপনা ত  সংে েপ আেলাচনা কর ।   

d)  Examine, in brief, Herbert Simon’s behavioural alternative model. 
Herbert Simon- এর আচরেনর িবক  মেডল  সংে েপ ব াখ া কর ।  

e)  Briefly discuss the impact of globalization on public administration in developing countries. 
উ য়নশীল দশ িলর সরকারী শাসিনক ব ব ার ওপর িব ায়েনর ভাব সংে েপ আেলাচনা কর ।  

f)  Mention, in brief, the limitations of Classical Management Theory.  
সােবকী ব ব াপনা তে র সীমাব তা লা সংে েপ উে খ কর ।  

  

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

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও ।  

a) Discuss the different stages of growth of Public Administration as a separate discipline. 
এক  ত  শা  িহেসেব জন শাসেনর িবকােশর িবিভ  পযায় লা আেলাচনা কর ।  

 
b) Identify the major characteristics of Development Administration. 

উ য়ন শাসেনর মুখ  বিশ েলা ক িচি ত কর ।  
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