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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) Name the authors of ‘Papers on the Science of Administration’? 

‘Papers on the Science of Administration’-এর লখক কারা ?                                 

b) Who wrote the book ‘General and Industrial Management’ and in which year it 
was first published? 

‘General and Industrial Management’-  ক রচনা কেরন এবং কত সােল এই  থম 

কািশত হয় ?  

c) What, according to Max Weber, is the ‘Rational-Legal Authority’. 

ম া  ওেয়বােরর ধারনায় ‘যুি স ত-আইনগত কতৃ ’ বলেত কী বাঝায় ?   

d) Point out any two merits of centralization.  
ক ীকরেনর য কান েটা সুিবধা উে খ কর ।   

e) Mention two methods to secure co-operation between the Line and Staff agencies. 
লাইন ও াফ এেজি র মেধ  সহেযািগতা াপেনর য কােনা  প িতর উে খ কর ।  

f) Point out two disadvantages of Decentralisation. 



িবেক ীকরেনর য কােনা  র উে খ কর ।  

g) Mention any two differences between Public and Private Administration. 
সরকারী ও বসরকারী শাসেনর মেধ  য কােনা  পাথক  িনেদশ কর ।  

h) What is ‘Unity of Command’? 
‘আেদেশর ঐক ’ িক ?  

 
 

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 New Public Administration. 

নব জন শাসন স েক এক  সংি  কা িলখ।  

b) Discuss, in brief, the basic principles of Scientific Management Theory.  

ব ািনক ব ব াপনা তে র মূল নীিত িল সংে েপ আেলাচনা কর ।  

c) Write a short note on Karl Marx’s idea on Bureaucracy.  

কাল মা - এর আমলাত  িবষয়ক ধারণার ওপর এক  সংি  কা লখ ।  

d) Write a short note on the limitations of Classical Management Theory.  

সােবকী ব ব াপনা তে র সীমাব তা িল স েক সংি  কা িলখ ।   

e) Write a short note on the Human Relations Approach.  

            ‘মানিবক স ক ত ’- এর ওপর এক  সংি  কা লখ । 

 f) Briefly discuss the importance of Span of Control as an administrative principle.  

শাসিনক নীিত িহেসেব িনয় েনর পিরিধ নীিত র  সংি ভােব আেলাচনা 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 nature and scope of Public Administration. 
জন শাসেনর কৃিত ও পিরিধ আেলাচনা কর। 
  

b) What do you mean by ‘Hierarchy’? What are the advantages of hierarchy as an 
administrative principle? 



 ‘ েমা  রিবন াস ̓ বলেত তিম িক বাঝ? শাসিনক নীিত িহেসেব েমা  রিবন াস 
নীিত টর সুিবধা েলা আেলাচনা কর।  
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