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

Subject: Mass Communication and Journalism (MCJH) 

Paper: DSE2 (Corporate Social Responsibility) 

Time: 3hrs                                                                               Full marks:60 

The figures in the right margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answer in their own words as per as practicable 

দক্ষিণ প্রান্তের সংখ্যাগুক্ষি প্রন্তের পূণ ণমান ক্ষনন্তদর্ ণক। 

পরীিার্থীন্তদর যর্থাসম্ভব ক্ষনন্তের ভাষায় উত্তর ক্ষদন্তে হন্তব। 

1.Write short note on any six of the following:                                 6×5=30 

ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে যযন্তকান্তনা ছয়টি ক্ষবষন্তয় সংক্ষিপ্ত িীকা যিন্তখ্া: 

 

a. Corporate Communication 

     কন্তপ ণান্তরি কক্ষমউক্ষনন্তকর্ন 

b. P3 theory 

     P3 েত্ত্ব 

c. Grunigs theory 

     গ্রুক্ষনং েত্ত্ব 

d. corporate crisis management plan 

    কন্তপ ণান্তরি ক্রাইক্ষসস মযান্তনেন্তমন্ট পক্ষরকল্পনা 

e. CSR promotion 

     ক্ষসএসআর প্রন্তমার্ন 

f. NGO in CSR 

   ক্ষসএসআর এ এনজেওর ভূক্ষমকা    

g. CSR budget and social audit 

    ক্ষসএসআর বান্তেি এবং যসার্যাি অক্ষিি 

h. Compare Stakeholders and Shareholders 

    যেকন্তহাল্ডান্তরর এবং যর্য়ারন্তহাল্ডার মন্তযয েুিনা 

    



2.Answer any three of the following questions: 

ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকান ক্ষেনটি প্রন্তের উত্তর দাও:                                               10×3=30 

 

a. What is corporate crisis? Discuss crisis management plan with suitable case 

study. 

   কন্তপ ণান্তরি ক্রাইক্ষসস ক্ষক? উপযুক্ত যকস োক্ষি সহ ক্রাইক্ষসস মযান্তনেন্তমন্ট প্ল্যান বণ ণনা   

কন্তরা।     

 

b. Discuss in details about the issues and approaches of CSR in India 

    ভারেবন্তষ ণ ক্ষসএসআন্তরর কম ণপদ্ধক্ষে সম্পন্তকণ ক্ষবস্তাক্ষরেভান্তব আন্তিাচনা কন্তরা । 

 

c. Discuss in details about the theory of Utility. 

    ইউটিক্ষিটি েত্ত্ব সম্পন্তকণ ক্ষবস্তাক্ষরেভান্তব আন্তিাচনা কন্তরা। 

 

d. Discuss in details about corporate governance.  

    কন্তপ ণান্তরি গভন্তন ণন্স সম্পন্তকণ ক্ষবস্তাক্ষরে ভান্তব আন্তিাচনা কন্তরা। 

 

e. Explain the relation between media and CSR.  

  ক্ষমক্ষিয়া এবং ক্ষসএসআন্তরর সম্পকণ সম্বন্তে আন্তিাচনা কন্তরা । 

 

 

 

 

 

 

 

Or(অর্থবা) 

 



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

Subject: Mass Communication and Journalism (MCJH) 

Paper: DSE2 (Media, Gender and Human Rights) 

Time: 3hrs                                                                         Full marks:60 

The figures in the right margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answer in their own words as per as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তের সংখ্যাগুক্ষি প্রন্তের পূণ ণমান ক্ষনন্তদর্ ণক। 

পরীিার্থীন্তদর যর্থাসম্ভব ক্ষনন্তের ভাষায় উত্তর ক্ষদন্তে হন্তব। 

1.Write short note on any six of the following:                                 6×5=30 

ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে যযন্তকান্তনা ছয়টি ক্ষবষন্তয় সংক্ষিপ্ত িীকা যিন্তখ্া: 

 

a. Human rights and Media 

    মানবাক্ষযকার এবং ক্ষমক্ষিয়া  

b. Gender Bias 

     ক্ষিঙ্গববষময  

c. Media and Masculinity 

   ক্ষমক্ষিয়া এবং মাসু্কক্ষিক্ষনটি 

d. Rural and Urban media 

   গ্রামীণ এবং র্হুন্তর ক্ষমক্ষিয়া 

e. Democratic polity 

   গণোক্ষিক রােনীক্ষে 

f. Social Difference 

   সামাজেক পার্থ ণকয 

g. Public Sphere  

   েনসমান্তবর্ 

h. Indian Tv soap opera.  

   ভারেীয় টিক্ষভ যসাপ অন্তপরা 

 



 

2.Answer any three of the following questions: 

ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকান ক্ষেনটি প্রন্তের উত্তর দাও:                                               10×3=30 

 

a. What is feminism? Discuss in details about the feminist theory. 

    নারীবাদ ক্ষক? নারীবাদী েত্ত্ব সম্পন্তকণ ক্ষবস্তাক্ষরে আন্তিাচনা কন্তরা। 

 

b. Discuss the importance of gender studies with proper conceptual framework. 

   সটিক যারণাগে কািান্তমার সান্তর্থ ক্ষিঙ্গ অযযয়ন্তনর গুরুত্ব আন্তিাচনা কন্তরা । 

 

c. Discuss the representation of a family under the light of recent Indian TV 

soap opera. 

    সাম্প্রক্ষেক ভারেীয় টিক্ষভ যসাপ অন্তপরার আন্তিান্তক একটি পক্ষরবান্তরর ববক্ষর্ষ্ট্য ক্ষনন্তয় 

আন্তিাচনা কন্তরা । 

 

d. Elaborate Role of media to secure Human rights, with proper case study. 

 সটিক যকস োক্ষি সহ মানবাক্ষযকার সুরক্ষিে করন্তে ক্ষমক্ষিয়ার ভূক্ষমকা বণ ণনা কন্তরা। 

 

e. Discuss the impact of media on individual and society.  

    বযজক্ত এবং সমান্তের উপর ক্ষমক্ষিয়ার প্রভাব সম্বন্তে আন্তিাচনা কন্তরা । 


