
 
 

 

B.A. 5th  Semester (Honours) Examination, 2021-22 
Subject: EDUCATION 

Course ID: 50212  Course Code:AH/EDN/502/C-12 
Course Title:  Educational Management 

Full Marks: 40       Time: 2 hrs. 
The figures in the margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answers in their own words 
as far as practicable. দি ণ া সংখ া িলপূণমানিনেদশক। পরী াথ েদরযথাস বিনেজরভাষায়উ রিদেতহেব।   1. Answer any Five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

য কান পাচঁ ট ে র উ র দাওঃ  
a. What is the relationship between Administration and Supervision? 

ব ব াপনা ও ত াবধােনর স ক কী?   b. Write full form of NCTE and AICTE. 
NCTE ও AICTE -র পুেরা নাম লখ। 
 

c. Write any four agencies under the Ministry of  Human Resource Development?  
মানবস দ উ য়ন ম েকর অধীন  চার ট সং ার নাম লখ।   

d. Write any two function of NCERT. 
 NCERT -র য কান দু ট কাজ লখ।  e. Write two characteristics of effective leadership in education. 

িশ াে ে  কাযকরী নতৃে র দু ট বিশ  লখ।   f. Why is ‘Total Quality Management’ important in education? 
িশ াে ে  ‘Total Quality Management’ কন পূণ?   

g. What was the objectives of 12th Five Year Plan? 
াদশ প বািষকী পিরক নার উে শ  িক িছল ?  

h. What is resource management process? 
স দ ব ব াপন য়া কী ?      

 



 
 

 

 2.  Answer any Four of the following questions:                                                          (5x4=20) 
য কান চার ট ে র উ র দাওঃ  

a) Describe the characteristics of decentralized management systems. 
িবেক ভূত ব ব াপনা ব ব ার বিশ িল বণনা কর।   

b) Briefly describe the nature of Educational Management. 
িশ াগত ব ব াপনার কৃিত সংে েপ বণনা কর।   c) Explain the role of NAAC in improving the quality of highereducation. 
উ িশ ার মান উ য়েনNAAC-র ভূিমকা িববতৃ কর।   

d) Explain the qualities of Leader. 
নতার নাবলী িববতৃ কর।  e) Discuss the role of ‘University Grant Commission’. 

‘University Grant Commission’ এর ভিমকা আেলাচনা কর।  
 
f) What should be the quality of a good supervisor? 

একজন ভােলা ত াবধায়েকর ণাবলী কী হওয়া উিচৎ ?   
3.  Answer any One of the following questions:                                                  (10x1=10) 
    য কান এক ট ে র উ র দাওঃ  

a) Explain Henri Fayol’s theory of modern management. 
          হনির ফওল এর আধুিনক ব াব াপনার ত  বণনা কর।  b) What is meant by Educational Planning? Describe the various types of Educational 
              Planning                                                                                      2+8=10 
িশ া পিরক না বলেত কী বাঝায় ? িবিভ  কার িশ া পিরক না বণনা কর।  

 
 

 
  


