B.A (Honours) 4th Semester Examination, 2022 (CBCS)
Subject- Mass Communication and journalism
Paper- CC8 (Introduction to New Media)
The figures in the margin indicate full marks
Candidates are required to give their answers in their own words as far as predictable.
দক্ষিণপ্রান্ত সংখ্যা গুক্ষি প্রশ্নের পূণমান
ণ
এর ক্ষনশ্নদণশক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
Time: 3 hrs

1.Answer any ten questions from the following:
নিম্ননিনিত যেক োকিো দশনি প্রকের উত্তর যিকিো
a) Copy Left
কক্ষপ লিফট
b) Web 2.0
ওশ্নয়ব 2.0
c) Networked Society
লনটওয়াকণ লসাসাইটট
d) Alternative Journalism
ক্ষবকল্প সাংবাক্ষদকো
e) Virtual Culture
ভার্চণয়াি সংস্কৃক্ষে
f) Audience Analysis
লরাো ক্ষবশ্নেষণ
g) Open Source
মুক্ত উৎস
h) Linear writing
ক্ষিক্ষনয়ার রাইটটং
i) Blog
ব্লগ
j) Digital Achieves
ক্ষিজেটাি আকণাইভ
k) Web Writing

Full marks: 60

10x2=20

ওশ্নয়ব রাইটটং
l) Digital Age
ক্ষিজেটাি যুগ
m) Piracy
পাইশ্নরক্ষস
n) Information Society
ের্থয সক্ষমক্ষে
o) Online Communities
অনিাইন সম্প্রদায়

2. Write short note on any four of the following

4x5=20

নিম্ননিনিত যে য োি চোরনি নিষক়ে সংনিপ্ত িী ো যিকিো
a) Define the term User generated content, as a technological social innovation of new media.
একটট প্রযুজক্তগে সামাজেক উদ্ভাবন ক্ষহসাশ্নব বযবহারকারীর তেক্ষর সামগ্রী শব্দটটশ্নক সংজ্ঞাক্ষয়ে কশ্নরা।
b) Describe the several categorical technological determinisms of CMC.
CMC এর লবশ কশ্নয়কটট লরণীবদ্ধ প্রযুজক্তগে ক্ষনর্ারক
ণ
বণনা
ণ কশ্নরা।
c) Is copyleft an intellectual property-describe in your own words.
কক্ষপশ্নিফ্ট একটট বুজদ্ধবৃক্ষত্তক সম্পক্ষত্ত -ক্ষনশ্নের ভাষায় বণনা
ণ কশ্নরা।
d) Difference between Linear and non- linear web writing.
ক্ষিক্ষনয়ার এবং নন-ক্ষিক্ষনয়ার ওশ্নয়ব লিখ্ার মশ্নর্য পার্থকয
ণ লিশ্নখ্া।
e) Describe the importance of audience analysis for new media journalism.
নেচ ন ক্ষমক্ষিয়া সাংবাক্ষদকোর েনয লরাো ক্ষবশ্নেষশ্নণর গুরুত্ব বণনা
ণ কশ্নরা ।
f) Discuss the hierarchy of digital transformation used in journalism.
সাংবাক্ষদকোয় বযবহৃে ক্ষিজেটাি রূপান্তশ্নরর লরক্ষণক্ষবনযাস আশ্নিার্না কশ্নরা ।

3. Answer any two questions from the following:

2x10=20

নিম্ননিনিত যেক োকিো দু নি প্রকের উত্তর যিকিো
a) Describe the basic principle and importance of web writing under the light of contextualised
journalism.
প্রাসক্ষিক সাংবাক্ষদকোর আশ্নিাশ্নক ওশ্নয়ব লিখ্ার মূি নীক্ষে ও গুরুত্ব বণনা
ণ কশ্নরা ।
b) Elaborate the term Technological determinism in communication with examples.

উদাহরণ সহ লযাগাশ্নযাশ্নগর লিশ্নে লটকশ্ননািজেকযাি ক্ষিটারক্ষমক্ষনেম শব্দটট ক্ষবশদভাশ্নব বণনা
ণ কশ্নরা ।
c) Describe with suitable case studies about the ethical issues of new age networked journalism.
নেচ ন যুশ্নগর লনটওয়াকণ সাংবাক্ষদকোর তনক্ষেক ক্ষবষয়গুক্ষি সম্পশ্নকণ উপযুক্ত লকস স্টাক্ষির সাশ্নর্থ বণনা
ণ
কশ্নরা ।
d) Define the term Convergence under the light of historical development of new media journalism.
নেচ ন ক্ষমক্ষিয়া সাংবাক্ষদকোর ঐক্ষেহাক্ষসক ক্ষবকাশ্নশর আশ্নিাশ্নক কনভারশ্নেন্স শব্দটটশ্নক সংজ্ঞাক্ষয়ে
কশ্নরা ।

