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The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers in their own
words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।

1. Answer any six of the following questions:
নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে থেধ্ে থে থেোধ্িো ছয়টি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও:
(a) What is meant by the identity crisis of Public Administration?
েেপ্রশাসশ্নে পক্ষরক্ষিক্ষের সংকট বিশ্নে কী ববাশ্ন া?
(b) Discuss briefly the POSDCORB view of Public Administration.
সংশ্নিশ্নপ েেপ্রশাসশ্নের POSDCORB দৃক্ষিভক্ষিটি বযাখ্যা কশ্নরা।
(c) Briefly discuss the importance of Span of Control as an administrative principle.
প্রশাসক্ষেক েীক্ষে ক্ষহশ্নসশ্নব ক্ষেয়ন্ত্রশ্নণর পক্ষরক্ষির গুরুত্ব আশ্নিািো কশ্নরা।
(d) How has Elton Mayo explained the human relations approach?
এিটে বমশ্নয়া কীভাশ্নব মােব সম্পকণ দৃক্ষিভক্ষিটি বযাখ্যা কশ্নরশ্নেে?
(e) Write a short note on Herzberg's theory of Motivation.
হােণবাশ্নগণর বপ্ররণা েত্ত্বটি সংশ্নিশ্নপ বণণো কশ্নরা।
(f) Discuss, in brief, the difference of activities of Line and Staff agency.
িাইে এশ্নেক্ষি ও স্টাফ এশ্নেক্ষির কাযণকিাশ্নপর মশ্নিয পার্থণকযগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কশ্নরা।
(g) Discuss the advantages of Delegation.
ভারাপণশ্নণর সুক্ষবিা গুক্ষি আশ্নিািো কশ্নরা।
(h) Write, in brief, the main features of the Feminist approach to Public Administration.

5×6=30

সংশ্নিশ্নপ েেপ্রশাসশ্নের োরীবাদী দৃক্ষিভক্ষির মূি ববক্ষশিয সমূহ আশ্নিািো কশ্নরা।
2. Answer any three of the following questions:

10×3=30

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে থে থেোি নতিটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও।
(a) Analyse the different stages of growth of Public Administration as an autonomous discipline.
একটি স্বািীে শাস্ত্র রূশ্নপ েেপ্রশাসশ্নের ক্ষবকাশ্নশর ক্ষবক্ষভন্ন পযণায়গুক্ষি ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।
(b) Write a critical note on Max Weber's Ideal type of Bureaucracy.
মযাক্স ওশ্নয়বাশ্নরর আদশণ আমিােশ্নন্ত্রর উপর সমাশ্নিািোমূিক আশ্নিািো কশ্নরা।
(c) Explain the main principles of scientific management as described by F.W. Taylor.
F.W.Taylor বক্ষণণে ববজ্ঞাক্ষেক বযবস্থাপোর মূি েীক্ষেগুক্ষি বযাখ্যা কশ্নরা।
(d) Discuss the Riggsian model of Development Administration.
উন্নয়ে প্রশাসশ্নের ক্ষরগসীয় মশ্নেিটি আশ্নিািো কশ্নরা।
(e) Examine the features of New Public Management.
েয়া পক্ষরিািে বযবস্থার ববক্ষশিযসমূহ আশ্নিািো কশ্নরা।

