B. A. (Honours) 6 th Semester Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Mass Communication and Journalism
Paper: CC-13 (Rural Communication)

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.
দক্ষিণ প্রান্তের সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পূর্নমান নির্দে শক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

1. Answer any ten of the following:

10x2 = 20

নিচের যেকোনো দশটির উত্তর দাও:

(a) Write any two names of NGO in India.
ভারতের যেকোনো দুটি NGO-র নাম লেখ।

(b) Write the names of different tires of Panchayat System.
পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরগুলির নাম লেখ।

(c) Define rural society.
গ্রামীণ সমাজের সংজ্ঞা দাও।

(d) Which media is very useful for extensive rural communication?
গ্রামীণ যোগাযোগের জন্য কোন মাধ্যম খুবই উপযোগী?

(e) What are the functions of participatory videos in promoting rural communication?
গ্রামীণ যোগাযোগের প্রচারে অংশগ্রহণমূলক ভিডিওর কাজ কী?

(f) Write the names of different tools for promoting rural communication
গ্রামীণ যোগাযোগের প্রসারের হাতিয়ারগুলির নাম লেখ।

(g) Define rural development.
গ্রামীণ উন্নয়নের সংজ্ঞা দাও।

(h) Who propagated development support communication?
উন্নয়ন সমর্থন যোগাযোগ কে প্রচার করেন?

(i)Which traditional media are useful for communication promotion in rural areas?
গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগ প্রচারের জন্য কোন ঐতিহ্যবাহী মাধ্যমগুলো উপযোগী?

(j) Why does people’s participation get more importance to enhance rural communication?
গ্রামীণ যোগাযোগ বাড়াতে জনগণের অংশগ্রহণ কেন বেশি গুরুত্ব পায়?

(k) Define community media with example.
উদাহরণ সহ কমিউনিটি মিডিয়া সংজ্ঞায়িত করুন।

(l) Which communication strategies are useful for rural communication?
কোন যোগাযোগ কৌশলগুলি গ্রামীণ যোগাযোগের জন্য দরকারী?

(m) Write two examples of low cost prticipatory media for rural India.
গ্রামীণ ভারতের জন্য কম খরচে অংশগ্রহণমূলক মিডিয়ার দুটি উদাহরণ লেখ।

(n) What are the main professions upon which rural people are dependant?
গ্রামের মানুষ কোন কোন প্রধান পেশার উপর নির্ভ রশীল?

(o) Write two points on the needs of self-governance.
স্ব-শাসনের প্রয়োজনে দুটি বিষয় লেখ।

2. Answer any two from the following:

2x10 = 20

নিচের যেকোনো দুটির উত্তর দাও:

(a) Discuss in detail Gandhian view of rural development.
গ্রামীণ উন্নয়নের গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(b) Elaborately describe three- tier Panchayat Raj Institution in India.
ভারতে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

(c) Write the differences between rural and urban in respect of demographic, cultural and
sociological perspectives.
জনসংখ্যাগত, সাংস্কৃ তিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও শহরের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

(d) Discuss the roles of rural co-operatives to uplift rural society.
গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নে গ্রামীণ সমবায়ের ভূ মিকা আলোচনা কর।

3. Write short notes on any four of the following:
নিচের যেকোনো চারটিতে ছোট নোট লিখুন:

(a) NGO (এনজিও)
(b) Traditional media for rural communication. (গ্রামীণ যোগাযোগের জন্য ঐতিহ্যবাহী মিডিয়া।)
(c) Self –help group for rural development. (গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী।)
(d) Communication gap in PRIs. (PRI-তে যোগাযোগের ব্যবধান।)
(e) Participatory approaches of rural development. (গ্রামীণ উন্নয়নের অংশগ্রহণমূলক পন্থা।)
(f) Development Support Communication. (ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট কমিউনিকেশন।)

4x5 =20

