B.A. (Honours) 1st Semester Examination 2021 ( CBCS)
Subject: Mass Communication & Journalism
Paper – CC 1 ( Introduction to Journalism)
Time: 3 hrs, Full marks : 60
The figures in the margin indicate full marks
Candidates are required to give their answers in their own words as
per as practicable

1. Write short note of any six of the following.
(5×6= 30)
নিম্নলনিত যে য োনিো ছয়টি নিষনয় সংনিপ্ত টী ো যলনিো।
a) Podcast
পড োস্ট
b) Anchor
সঞ্চোল
c) Crawl
ক্রল
d) Letters to editor
সম্পোদ ীয় সমীনপষু
e) Off the record
অপ্র োনিত সূত্র
f) Scoop
স্কু প
g) Brevity
সংনিপ্ততো
h) Folo
ফনলো
2. Answer any three of the following questions. ( 10×3=30)
নিম্নলনিত যে য োনিো নতিটি প্রনের উত্তর দোও।

a) User generated content is becoming increasingly
important, not only in social media but also in
professional news media. Point out what benefits and
what challenges this raises the credibility of news media.
সোমোনি মোধ্যম ছোডোও যপিোদোরী সংিোমোধ্যমগুনলনত ইউিোর
যিিোনরনেড নিষয় ক্রিধ্ধমোি হোনর গুরুত্বপূর্ধ হনয় উঠনছ। এই
ক্রমিধ্ধমোিতো সংিোদমোধ্যনমর নিশ্বোসনেোগ্যতোর যিনত্র ন
সুনিধ্ো ও ন

সমসযো ততরী

নরনছ তো নিনদধ ি

নরো।।

b) Discuss the principles of news writing and it’s relevance
to responsible journalism. Elucidate with example.
সংিোদ রচিোর মূলিীনতগুনল ন ন এিং সংনিষ্ট
সোংিোনদ তোয় এর প্রোসনি তো উদোহরর্সহ নিনিষর্ নরো।
c) Do you believe that recent trends of journalism prevent
journalists from being neutral and turn them deaf to
their social and moral responsibilities towards society?
Explain.
তু নম ন মনি নরো যে িতধ মোি সোংিোনদ তোর ধ্োরো
সোংিোনদ নদর নিরনপিতোর যিনত্র িোধ্ো নদনে এিং সমোনির
প্রনত তোনদর সোমোনি ও তিনত দোনয়ত্বপোলি যেন নিরত
রনছ? িযোিযো

নরো।

d) Explain how growing demand for digital news embarked
the emergence of digitising content by mainstream news
network.
ন ভোনি নডনিেোল সংিোনদর চোনহদো মূলধ্োরোর সংিোনদর
নিষয়িস্তুন নডনিেোইি রোর উত্থোনির সূচিো ঘটিনয়নছ
িযোিযো নরো।

e) The right to privacy in India has failed to acquire the
status of an absolute right. Do you think media is an
invasion of privacy? Discuss with current scenario.
ভোরনত যগ্োপিীয়তোর আইি পরম অনধ্ োনরর মেধোদো অিধ ি
রনত িযোেধ হনয়নছ। যতোমোর ন মনি হয় সংিোদ মোধ্যম
যগ্োপিীয়তো রিোর যিনত্র িযেধ? সমসোমনয় ঘেিোর নভনত্তনত
িযোিযো নরো।

