B.A. Semester VI (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Mass Communication and Journalism (MCJH)
Paper: CC 14 (Media Industry and Management)
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

The figures in the right margin indicate full Marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as per as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তের সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পূর্নমান নির্দে শক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।
1. Answer any Ten from the following questions:
নিম্নলিখিত যেকোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
a) What is a publication group?
প্রকাশনা গোষ্ঠী কি?
b) What is BARC?
BARC কি?
c) What is Mobile TV?
মোবাইল টিভি কি?
d) Define Public limited media company
পাবলিক লিমিটেড মিডিয়া সংস্থার সংজ্ঞা দাও
e) Mention four functions of PIB
PIB এর চারটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করো
f) Define media convergence
মিডিয়া কনভারজেন্স এর সংজ্ঞা দাও।
g) What is INTAM?
INTAM কি?

10 × 2 = 20

h) Write the full form of TRP.
TRP'র পুরো কথাটি লেখ
j) What is dual economy in media?
মিডিয়া ব্যবস্থায় দ্বৈত অর্থনীতি বলতে কি বোঝ?
k) Define joint Stock ownership.
জইন্ট স্টক মালিকানার সংজ্ঞা দাও।
l) Define the term TRAI.
TRAI- এর সংজ্ঞা দাও।
m) What is an OTT platform?
OTT প্ল্যাটফর্ম কি?
n) Give two examples of Cross media ownership.
দুটি ক্রস মিডিয়া'র মালিকানার উদাহরণ দাও।
o) What is Cost-per-click?
কস্ট-পার -ক্লিক কি?
2. Write short notes on any four of the following:
নিম্নলিখিত যেকোন চারটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো:
a) Monopoly in media
মিডিয়াতে একাধিকার
b) Vertical ownership
উল্লম্ব মালিকানা
c) FDI
এফডিআই

4 × 5 = 20

d) Politicisation of Media organisation
মিডিয়া সংস্থার রাজনীতিকরণ
e) Capital Inflow in Indian media and entertainment market
ভারতীয় মিডিয়া এবং বিনোদন বাজারে মূলধনের অন্তর্বাহ
f) Importance of personnel management in Media industry
মিডিয়া সংস্থায় পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট-এর গুরুত্ব
3. Answer any two from the following questions.
নিম্নলিখিত যেকোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

2 x10 = 20

a) Explore Henry Foyol’s principles of management and illustrate how they are applicable in
today’s media industry.
(10)
হেনরি ফয়োল - এর ব্যবস্থাপনার আদর্শ গুলি উল্লেখ করো এবং আজকের দিনে মিডিয়া শিল্পে তা কিভাবে প্রযোজ্য?
b) Briefly describe the contemporary media ownership in India Media Industry

(10)

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কোন ধরণের মালিকানা লক্ষ্য করা যায়?
c) Do you think ‘editorial freedom’ exists in today’s Indian media industry? Explain your answer
with suitable case study.
(10)
তু মি কি মনে করো আজকের গণমাধ্যম শিল্পে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বর্ত মান? উপযুক্ত কেসস্টাডি সহ তোমার উত্তর
ব্যাখ্যা করো।
d) Briefly explain the impact of FDI in Indian Media Industry. Give suitable case studies. (10)
ভারতীয় মিডিয়া জগতে বিদেশী বিনিয়োগের বিভিন্ন প্রভাবগুলি উপযুক্ত কেস স্টাডিসহ বর্ণনা কর।

