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Candidates are required to give their answers in their own words  

as far as practicable.  

 

দক্ষিন প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ প্রশ্নের পূর্ ণমাশ্ননর ক্ষনশ্নদণলক।  

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাম্ভব ক্ষনশ্নজর ভাায় উত্তর ক্ষদশ্নে শ্নব। 

 

 

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

ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে ক্ষবয়গুক্ষর মধ্যে যয যকানও ছয়টির উপর ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্ :  
 

(a) Community Television 

কমমউমিটি টিমমিলি 

 

(b) Doordarshan 

দরূদল শি 

 

(c) Satellite Channels  

োধ্িাইি চ্োধ্ি 

 

(d)  Deep Focus 

মিপ ট াকা 

 

(e) TV Chat show 

টিমি চ্োি টলা 

 

(f) Electronic Field Production 

ইধ্ক্ট্রমিক ম ল্ড টরািাকলি 

 

(g) News ‘Lingo’ 

মিউজ মিংধ্গা 

 

 



 

    (h) News as performance  

        রদল শি রূধ্প িংবাদ 

 

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

ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে ক্ষবয়গুক্ষর মধ্যে যয যকানও ক্ষেনটি মিধ্ে ক্ষবলদ আশ্নাচনা কর: 

    
(a) Briefly discuss different camera angles and special shots used in television news – 

Elucidate with suitable examples.   

     টিমমিলি িংবাধ্দ বেবরৃত মবমিন্ন কোধ্মরা লি ও মবধ্ল অ্োধ্ে গুম উপযুক্ত 

উদারর্       বযাখ্যা কর। 

 

(b) Describe the vivid journey of Television in India with special reference to Prasar 

Bharati. 

রার িারতীর মবধ্ল টরক্ষাপধ্ি িারতীে টিমমিলি এর স্পষ্ট যাত্রাপধ্ের বর্ শিা দাও। 

 

(c) Discuss the basic elements of Television News and mention five important 

guidelines for writing the TV news.  

 

টিমমিলি িংবাধ্দর মূ উপাদাি গুম মিধ্ে আধ্াচ্িা কধ্রা এবিং এই িংবাদ টখার 

পাাঁচ্টি আদল শ মিধ্দশমলকা র উধ্েখ কধ্রা। 

 

(d) What are the types of Television interview? Discuss the stages of organizing an 

interview for television news in this context. 

টিমমিলি াক্ষাতকার এর রকারধ্িদ গুম মক? এই রধ্ে টিমমিলি াক্ষাতকার 

িংগটিত করার অ্যোে গুম আধ্াচ্িা কধ্রা 

 

(e)Describe the structure and composition of Television News Room.  

টিমমিলি মিউজ রুধ্মর কািাধ্মা ও গিি মবলধ্দ বোখো কধ্রা 


