
B.A (Honours) 3rd Semester Examination, 2021(CBCS) 

Subject – Mass Communication & Journalism   

Paper SEC 1: Radio Production  

Full marks   - 40      

Time – 2 hours  

The figures in the margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own words 

as per as practicable.   

 

দক্ষিণ প্রান্ত সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমান এর ক্ষনশ্নদণশক। পরীিার্থীশ্নদর যত সম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর 

ক্ষদশ্নত হশ্নব। 

Answer any four of the following (10X4) = 40                     যয যকান চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও 

a.  Prepare a script of radio talk show on the importance of Covid 19 vaccination. (যকাক্ষভড 19 

টিকাকরশ্নণর গুরুশ্নের উপর যরক্ষডও িক যশাশ্নয়র একটি স্ক্রিপ্ট প্রস্তুত করুন)  

 

b. Prepare a checklist of radio feature, based on field-based interview. 

(যরক্ষডও ববক্ষশশ্নযযর ক্ষিল্ড ক্ষভক্ষত্তক সািাৎকাশ্নরর ক্ষভক্ষত্তশ্নত একটি যচকক্ষিস্ট প্রস্তুত কশ্নরা।) 

 

c. Creative use of sound editing in Radio. (যরক্ষডওশ্নত শব্দ সম্পাদনার সৃেনশীি বযবহার) 

 

d. Prepare a fixed-point chart of any public health issue in Radio. (যরক্ষডওশ্নত যযশ্নকাশ্ননা 

েনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমসযা ক্ষবষশ্নয় একটি ক্ষনক্ষদণয পশ্নয়ন্ট চািণ প্রস্তুত কশ্নরা) 

 

e. Discuss in details about the radio prodiction techniques. (যরক্ষডও উৎপাদন যকৌশি সম্পশ্নকণ 

ক্ষবস্তাক্ষরত আশ্নিাচনা কর)  

 

f. Prepare a script of radio feature on the contribution of Lata Mangeshkar in Bengali Music 

industry.  

(বাংিা সঙ্গীত ক্ষশশ্নে িতা মশ্নঙ্গশকশ্নরর অবদাশ্ননর উপর একটি যরক্ষডও স্ক্রিপ্ট প্রস্তুত কর) 

 

 

OR 



 

B.A (Honours) 3rd Semester Examination, 2021(CBCS)  

Subject – Mass Communication & Journalism   

Paper SEC 1: Development Journalism 

Full marks   - 40      

Time – 2 hours  

The figures in the margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own words 

as per as practicable.   

দক্ষিণ প্রান্ত সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমান এর ক্ষনশ্নদণশক। পরীিার্থীশ্নদর যত সম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর 

ক্ষদশ্নত হশ্নব। 

Answer any four of the following (10X4) = 40                     যয যকান চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও 

a. Approaches of alternative paradigm. (ক্ষবকে মাধ্যশ্নমর পন্থা) 

 

b. New age media and development journalism. (নতুন যুশ্নের ক্ষমক্ষডয়া এবং উন্নয়ন সাংবাক্ষদকতা) 

 

c. Role of folk media for local development. (স্থ্ানীয় উন্নয়শ্নন যিাক ক্ষমক্ষডয়ার ভূক্ষমকা।) 

 

d. Information dissemination process. (তর্থয প্রবাহ প্রস্ক্রক্রয়া) 

 

e. Development communication agencies and websites. (উন্নয়শ্ননর যযাোশ্নযাে সংস্থ্া এবং  

ওশ্নয়বসাইি) 

f. Discuss in details about media advocacy. (ক্ষমক্ষডয়া অযাডশ্নভাশ্নকক্ষস সম্পশ্নকণ ক্ষবস্তাক্ষরত আশ্নিাচনা 

কর) 

 


