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1. Which is the main goal of educational management for making students productive members 

of society? 

শিক্ষার্থীদের সমাদের উৎেনিীল সেসয করার েনয শিক্ষাব্যব্স্থার মূল লক্ষযটি ককানটি? 

 

 

2. Which is the main role of Central Government in higher education? 

উচ্চশিক্ষার কক্ষদে ককন্দ্রীয় সরকাদরর প্রধান ভূশমকা  কী? 

 

3. Which committee made recommendations on reviewing all NCERT/SCERT text books to 

make presence of woman who are invisible?  

"অেিৃয"  নারীদক েিৃযমান কদর ক ালার েদনয NCERT/SCERT পাঠ্যপুস্তদকর পশরমােজ ন করার পরামিজ 
শেদয়শিল ককান কশমটি?  

 

4. Write on in management, variety in opinions among team members. 

 পশরচালনায়, েদলর সেসযদের মদধয শব্শভন্ন ম াম   সম্পদকজ  শলখুন। 

 

5. Is task analysis on curriculum necessary before planning teaching learning? 

 শিক্ষণ শিক্ষার পশরকল্পনা করার আদে পাঠ্যক্রদমর উপর কার্জ শব্দেষণ করা শক প্রদয়ােনীয়? 

 

6. What is an organization?  

 একটি সংস্থা কী? 

 

7. Making and implementing decisions on using financial resources to acquire real resources are 

what? 

 ব্াস্তব্ সংস্থান অেজ দনর েনয আশর্থজক সংস্থান ব্যব্হাদরর শসদ্ধান্ত গ্রহণ এব্ং ব্াস্তব্ায়ন কী? 

 

8. What is the requirement of privatization of Education in India?  

 ভারদ  শিক্ষার কব্সরকারীকরদণর প্রদয়ােনীয় া কী? 

 

9. In which order the series of four processes of Resource management can be described? 

 ককান ক্রদম শরদসাসজ মযাদনেদমদের চারটি প্রশক্রয়ার শসশরে ব্ণজনা করা কর্দ  পাদর? 

 

10. What is the full form of PPP in "PPP model”?  

"PPP model" -এ PPP ব্লদ  শক কব্াদেন ? 

 

11. What is administration ? 

প্রিাসন শক ? 

 

12. Define management. 

পশরচালনার সংজ্ঞা শেন । 

 



 

13. What are the steps in supervision processes?  

  োরশক প্রশক্রয়াগুশলর পেদক্ষপগুশল কী কী? 

 

14. What is heavily emphasized in the Classical theories of educational management? 

 শিক্ষাব্যব্স্থাপনার ক্লাশসকযাল  ত্ত্বগুশলদ  গুরুত্বসহকাদর ককানটির উপদর  কী কোর কেওয়া হয়? 

 

15. Which type of needs is required for Employee as proposed by Abraham Maslow? 

 আব্রাহাম মাসদলা প্রস্তাশব্  কমজচারীর েনয ককান ধরদনর প্রদয়ােনীয় া প্রদয়ােন? 

 

16. Planning, Organizing, Staffing, Leading or Directing and Controlling are parts of which 

process?  

পশরকল্পনা, সংেঠ্ন, কমী শনদয়াে, কন ৃত্ব, ও শনদেজিনা - এগুশল ককান প্রশক্রয়ার অংি?  

 

17. Which kind of discipline is Management?   

 মযাদনেদমে ককান ধরদনর িঙৃ্খলা? 

 

18. Which of the following is focus of Educational management?  

 শনদচর ককানটি শিক্ষাে  ব্যব্স্থাপনার ককন্দ্রশব্নু্দ? 

 

19. Which one is the process of setting objectives and determining the actions in order to achieve 

them? It is anticipatory in nature. 

 ককানটি লক্ষয শনধজারণ এব্ং শক্রয়াগুশল অেজ ন করার েনয শনধজারণ করার প্রশক্রয়া?এটি পূব্জানমুান শভশিক।  
 

20. Measuring and monitoring performances in accordance with plans and taking corrective 

actions when required is known as what? 

 পশরকল্পনা অনুসাদর পারফরমযান্স পশরমাপ ও শনরীক্ষণ এব্ং প্রদয়ােদন সংদিাধনমূলক পেদক্ষপ গ্রহণ কী 

শহসাদব্ পশরশচ ? 

 

21. Which is focused by TQM philosophy?   

 TQM েিজদনর দ্বারা শনদের ককানটি কফাকাস করদি? 

 

22. Education does not include the which resources?   

 শিক্ষায়  ককান সংস্থান অন্তভুজ ক্ত করা হয়শন? 

 

 

23. TQM is the combination of three terms. Name them 

TQM কর্ শ নটি অর্থজ ব্হন কদর  া শক শক ?  
 

24. NCTE was established by the act of Parliament in which year?  

 ককান সাদল এনশসটিই পালজাদমদের আইন দ্বারা প্রশ শি  হয়? 

 

 

25. In educational planning of India, Micro planning is associated with which?  

 ভারদ র শিক্ষামলূক পশরকল্পনায় মাইদক্রা পশরকল্পনা কার সাদর্থ র্ুক্ত? 

 

26. Which is related with system analysis?   



শসদেম শব্দেষদণর সাদর্থ সম্পশকজ   ককানটি? 

 

27. What is the main focus of educational supervision?   

শিক্ষামূলক  োরশকর মূল কফাকাস কী? 

 

28. What is the primary responsibility of the Principal?   

অধযদক্ষর প্রার্থশমক োশয়ত্ব কী?  

 

29. Who replaced thumb rule with scientific principles and introduced scientific management?  

চলশ  শনয়দমর ব্েদল শব্জ্ঞাদনর নীশ দক ব্যব্হার কদর  বব্জ্ঞাশনক ব্যব্স্থাপনা প্রব্ জ ন কদরন কক?  

 

30. Who holds the responsibility of managing the Educational Institutions? 

 শিক্ষাপ্রশ িান পশরচালনার োশয়ত্ব কার? 

 
 

 


