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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-III Examination, 2020  

JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION 

PAPER-JORG-IV-A 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

1. Answer any ten questions from the following:
িনmিলিখত য- কােনা দশিট  pে র উtর দাওঃ 

1×10 = 10

(a) Name two advertisement in front page of daily newspaper.  
দিনক সংবাদপেtর pথম পাতায় dিট িবjাপেনর নাম লেখা। 

(b) What is display advertisement? 
সুিবনয্s িবjাপন িক ? 

(c) What is the full name of Wi-Fi? 
ওয়াই-ফাই এর পুেরা নাম িক ? 

(d) What is yellow journalism? 
হলুদ সাংবািদকতা কােক বেল ? 

(e) What is noise in communication? 
jাপেন ‘নেয়জ’ কােক বেল ? 

(f) Name two animation movie. 
dিট এিনেমশন িসেনমার নাম লেখা। 

(g) What is the full form of CNN? 
‘‘িস এন এন’’ এর পুেরা নাম িক ? 

(h) What is solus? 
সালাস কােক বেল ? 

(i) Who is the owner of WhatsApp?  
হায়াটসআপ এর মািলক এর নাম িক ? 

(j) Name two women’s magazine. 
মিহলােদর dিট ময্াগািজেনর নাম লেখা। 

(k) Write two types of communication. 
jাপন এর dিট pকারেভদ এর নাম লেখা। 

(l) Write the name of two radio jockeys. 
dজন রিডও জিক এর নাম লেখা। 
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(m) Who is the owner of NDTV? 
এন.িড.িট.িভ এর মািলক এর নাম লেখা। 

(n) What is proof reader? 
prফ িরডার কােক বেল ? 

(o) What is gutter? 
গাটার কােক বেল ? 

  

2. Answer any two questions from the following:  
িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 

5×2 = 10

(a) Interpretative journalism. 
ইnারিpেটিটভ সাংবািদকতা। 

(b) Fashion magazine.
ফয্াশন ময্াগািজন। 

(c) Write the basic characteristics of mass communication. 
গণjাপেনর মূল বিশ য্gিল লেখা। 

(d) Describe Newcomb’s ABX model of communication.  
jাপেন িনউকm এর এ.িব.এk মেডল বণনা কেরা। 

(e) Crime reporting. 
kাইম িরেপািটং। 

(f) Radio talk. 
রিডও টক। 

  
3. Answer any two questions from the following:  

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 
15×2 = 30

(a) What is the importance of radio in the present era? Explain your opinion. 
বতমান যুেগ রিডওর grt কতখািন ? তামার মতামত বয্k কেরা।  

8+7

(b) Describe the role of woman in mass media. 
গণমাধয্েম নারীর িমকা আেলাচনা কেরা। 

15

(c) What is interview? How do you prepare yourself for an interview? Explain 
different types of interview. 
সাkাৎকার কােক বেল ? সাkাৎকার নওয়ার জেনয্ িনেজেক িকভােব pstত করেব ? সাkাৎকােরর 
pকারেভদ আেলাচনা কেরা। 

3+6+6

(d) Describe Shannon and Weaver model of communication. 
jাপন িkয়ায় সয্ানন ও ওেয়ভার এর মেডলিট বয্k কেরা। 

15

(e) Describe the brief history of television broadcasting in India. 
ভারেত টিলিভশন সmpচােরর সংিkp ইিতহাস বণনা কেরা। 

15

(f) Describe investigative journalism with example. 
উদাহরণsrপ অনুসnানী সাংবািদকতার বণনা কেরা। 

15
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