
B.A Semester IV  Honours Examination - 2022 

Subject - Education 
Course – CC 10 

 

(Educational Management and Administration)  

 
Full marks – 60                                                                           Time- 3 Hrs 

 

1.Answer any ten questions:                                            2 x 10 = 20 
   যেক োন দশটি প্রকের উত্তর দোও।  
 

a) What is supervision? 

তত্ত্বোবধোন ট ?  

b) Mention any two utilities of library. 

গ্রন্থোগোকরর যেক োন দুটি উপকেোটগতো  উকেখ  র।  

c) What is meant by styles of leadership? 

যনতৃকের ধরণ বলকত ট  যবোঝোয়?    

d) What is the need of school organization? 

টবদযোলয় সংগঠকনর প্রকয়োজনীয়তো ট ?  

e) Mention the four principles of organization. 

সংগঠকনর চোরটি নীটতর উকেখ  র।   

f) Give the meaning of school plant. 

সু্কল প্ল্যোকের ধোরণো দোও।  

g) Define educational management. 

টশক্ষো বযবস্থোপনোর সংজ্ঞো দোও।   

h) Mention any four characteristics of educational management. 

টশক্ষো বযবস্থোপনোর যেক োন চোরটি ববটশষ্ট্য উকেখ  র।  

i) Define planning. 

পটর ল্পনোর সংজ্ঞো দোও।   



j) Write any four objectives of educational planning. 

টশক্ষো পটর ল্পনোর যেক োন চোরটি ববটশষ্ট্য যলখ।  

k) What is area planning? 

যক্ষত্র পটর ল্পনো ট ?  

l) Write the importance of educational planning. 

টশক্ষো পটর ল্পনোর গুরুে যলখ।  

m) Mention three essential factors of an ideal school building. 

আদশশ টবদযোলয় গৃকের টতনটি অপটরেোেশ উপোদোন উকেখ  র।  

n) What is school medical service? 

টবদযোলকয় স্বোস্থয পটরকেবো  োক  বকল?  

o) What is the importance of institutional planning?  

প্রোটতষ্ঠোটন  পটর ল্পনোর প্রকয়োজনীয়তো ট ?  

 

  

  

2. Answer any four questions: 

   যেক োন চোরটি প্রকের উতর দোও।                                                                        5×4=20 

  

a) Explain the role of Headmaster in school organization. 

টবদযোলয় সংগঠকন যক্ষকত্র প্রধোন টশক্ষক র ভূটি ো উকেখ  র।  

b) Discuss the nature and scope of educational organization. 

টশক্ষোিূল  সংগঠকনর প্র ৃটত ও পটরটধ আকলোচনো  র।  

c) Write the different steps of educational planning. 

টশক্ষো পটর ল্পনোর টবটভন্ন পদকক্ষপগুটল যলখ।   

d) Discuss the significance of educational management. 

টশক্ষো বযবস্থোপনোর গুরুে আকলোচনো  র।  



e) What is meant by educational supervision?  

টশক্ষো তত্ত্বোবধোন বলকত ট  যবোঝোয়?  

f) State the importance of leadership. 

যনতৃেদোকনর গুরুে টববৃত  র।  

  

 

3. Answer any two questions:                                                                                 10×2=20 

     যেক োন দুটি প্রকের উত্তর দোও।  

a) Define educational planning. What are the different types of educational 

planning?                                                   2 + 8 

টশক্ষো পটর ল্পনোর সংজ্ঞো  দোও। টশক্ষো পটর ল্পনোর টবটভন্ন প্র োরকভদ গুটল ট  ট ?   

b) Discuss the essential characteristics of ‘school plant’. Discuss in detail the 

importance of school plant.     5+5 

সু্কল প্ল্যোকের আবটশয  ববটশষ্ট্য সিূে আকলোচনো  র। সু্কল প্ল্যোকের গুরুে আকলোচনো  র।  

c) What are the differences between inspection and supervision? Explain the 

necessity of supervision in school.                    5 + 5 

পটরদশশন ও তত্ত্বোবধোন বযবস্থোর পোর্শ যগুটল ট  ট ? টবদযোলকয় তেোবধোন বযবস্থোর প্রকয়োজনীয়তো বযোখযো 

 র।  

d) Explain the term institutional planning. What are the various steps of 

institutional planning?                                      5 + 5 

প্রোটতষ্ঠোটন  পটর ল্পনোর বযোখযো দোও। প্রোটতষ্ঠোটন  পটর ল্পনোর টবটভন্ন পেশোয় গুটল ট  ট ?  

  


