
B.A. (Honours) Semester 4 Examination 2022 ( CBCS) 

Subject: Mass Communication & Journalism 

Paper – CC 9 ( Development Communication) 

Time: 3 hrs,  Full marks : 60 

The figures in the right side indicate full marks 

(ডান দিকের সংখ্যাগুদি প্রকের মান দনকিেশ েরকে) 

Candidates are required to give their answers in their own words as 

per as practicable 

(পরীক্ষার্থীকির যর্থা সম্ভব দনকের ভাষায় উত্তর দিকে বিা হকে ) 

1. Answer shortly on any ten of the followings.                  10×2=20 

(দনম্নদিদখ্ে দবষয়গুদির মকযয যয যোকনা িশটির সংদক্ষপ্ত উত্তর িাও) 

a) Basic needs 

(যমৌদিে চাদহিা) 

b) Empathy 

(সহমদমেো) 
c) Participatory approach 

(অংশগ্রহণোদর পন্থা) 
d) Development support communication 

(উন্নয়ন সমর্থেনোরী জ্ঞাপন) 

e) GDP 

f) Folk media and development 

(যিাে মাযযম ও উন্নয়ন) 

g) SITE 

h) RTI 

i) Development and growth 

(উন্নয়ন ও বৃদি) 

j) Cultural dependency 

(সাংসৃ্কদেে দনভে রো) 

k) Sustainable development 

(স্থায়ী উন্নয়ন) 



l) Paradigm 

 

2. Write short note on any four of the followings.            4×5=20 

(দনম্নদিদখ্ে দবষয়গুদির মকযয যয যোকনা চারটির সংদক্ষপ্ত টীো যিকখ্া) 

a) Alternative paradigm 

(দবেল্প পদরচািন বযবস্থা) 
b) Empowerment and development 

(ক্ষমোয়ন ও উন্নয়ন) 

c) Media and development 

( মাযযম ও উন্নয়ন) 

d) MNREGA 

e) Inclusive development 

( সবেবযাপী উন্নয়ন) 

f) Gender discrimination 

(দিঙ্গ ববষময) 
3. Answer any two of the followings.                                2×10=20 

(যয যোকনা িুটি প্রকের উত্তর িাও) 

a) Discuss the role of NGOs in developing countries. Explain with their 

strength and weakness. 

(উন্নয়নশীি যিশগুদিকে এনদেওর ভূদমো আকিাচনা েকরা োকির শদি ও 
িুবেিোসহ) 

b) Explain the Nehruvian model of development. 

( যনকহরুর উন্নয়ন মকডিটি আকিাচনা েকরা) 

c) Explain the interrelationship between environment and 

development. How far this relationship works in India? 

( পদরকবশ এবং উন্নয়কনর মকযয পারস্পদরে সম্পেে  আকিাচনা 
েকরা।ভারেবকষে এই সম্পেে  েেিূর োযেেরী) 

d) Who introduced the concept of magic multiplier? Explain magic 

multiplier in development. 

(মযাদেে মাদিপ্লায়ার যারণাটি যে প্রবেে ন েকরন? উন্নয়কনর যক্ষকে 
যারণাটি বযাখ্যা েকরা) 

 


