
 

 

B. A. (Honours) 5th Semester Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Mass Communication and Journalism 

Paper: CC11 (Global Media and Politics) 

 

Time: 3hrs                                                                                              Full Marks: 60 

the figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 

                                                                 মার্জিনের পররংখ্যাে পরূ্ ি রিহ্ন রেনদিল কনর। 

                                             প্রার্থীনদর তানদর রেনজর ভাায়  উত্তর রদনত নব যতদরূ বাস্তবম্মত। 

 

 1. Write short note on any six of the followings:                                 [5 x 6] = 30  

 রেনির যযনকানো ছয়টিনত ংরিপ্ত যোি রখ্ুে: 

 

(a) Free Economy 

মুক্ত অর্থ িেীরত 

(b) Cultural imperialism 

াংসৃ্করতক াম্রাজযবাদ 

(c) Radio as international communication medium 

আন্তজিারতক যযাগানযানগর মাধ্যম রননব যররিও  

(d) 9/11  

9/11 

(e) Ted Turner 

যিি িাে িার 

(f) Digital Divide 

রির্জিা রিভাইি 



(g) Nazi propaganda 

োৎর প্রিার 
 

(h) NWICO 

NWICO 

2. Discuss in details any three of the following topics:                           [3x10] = 30 

রেনির যয যকানো রতেটি রবয় রেনয় রবস্তাররত আনািো করুে: 

(a)  Discuss in detail how did CNN’s satellite transmission reflect Gulf war coverage . 

CNN-এর যানিাইি ট্রান্সরমলে কীভানব উপাগরীয় যুনের কভানরজনক প্ররতফরত কনরনছ তা 

রবস্তাররতভানব আনািো করুে 

(b) Discuss in detail how reality shows in India become more popular through adopting 

global programmes  in Indian society—Clarify with examples. 

ভারতীয় মানজ ববরিক কম িূরি গ্রনর্র মাধ্যনম কীভানব ভারনত ররনয়রটি যলাগুর আরও জেরপ্রয় য় 

তা রবস্তাররতভানব আনািো করুে—উদারর্ । 

(c) Discuss North- South division in respect of unequal development in the Third world 

countries and its effect. 

তৃতীয় রবনির যদলগুনার অম উন্নয়ে এবং এর প্রভাব ম্পনকি উত্তর-দরির্ রবভাগ আনািো করুে ।  

 

(d)  Write in detail the role of media during Vietnam war. 

রভনয়তোম যুনের ময় রমরিয়ার ভূরমকা রবস্তাররত আনািো করুে ।  

 

(e)  Write in detail the role and contribution of Rupert Murdoch as media mughal in 

world media industry 

রবি রমরিয়া রলনে রমরিয়া মুঘ রননব রুপািি মারিনকর ভূরমকা ও অবদাে রবস্তাররত আনািো করুে  ।  

. 


