B.A (Honours) 4th Semester Examination, 2022 (CBCS)
Subject- Mass Communication and journalism
Paper- CC10 (Media Ethics and the Law)
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) IPC 499
আইনিনি 499
b) Inflammatory Writing
ইিফ্লোকেিনর রোইনিিং
c) Sedition
রোষ্ট্রকরোহ
d) Media censorship
নেনিযো যিন্সরনশি
e) Operation west end
অিোকরশি ওকযস্ট এন্ড
f) Punishment for contempt of court
আদোিত অবেোিিোর শোনি
g) Sec 67 of IT Act
আইনি আইকির ধোরো 67
h) Two provisions of RTI
RTI এর দু নি নবধোি
i) Media morality and accountability

Full marks: 60

10x2=20

নেনিযোর নিনত তো এবিং জবোবনদনহতো
j) Human Rights
েোিবোনধ োর
k) Two prohibitions for freedom of speech and expression
বো

ও েত প্র োকশর স্বোধীিতোর জিয দু নি নিকেধোজ্ঞো

l) String Operation
নরিং অিোকরশি
m) Ethics vs Law
নিনত তো বিোে আইি
n) Two protections of Women against sexual harassment.
যেৌি হযরোনির নবরুকে েনহিোকদর দু নি িুরক্ষো
o) Media Surveillance in society
িেোকজ নেনিযো িজরদোনর

2. Write short note on any four of the following

4x5=20

নিম্ননিনিত যে য োি চোরনি নবেকয িিংনক্ষপ্ত িী ো যিকিো
a) Write down the limitation for freedom of speech and expression.
বো

ও েত প্র োকশর স্বোধীিতোর িীেোবেতো আকিোচিো

করো

b) What are the punishments for the violation of section 292 of IPC.
আইনিনি 292 ধোরো িঙ্ঘকির জিয প্রদত্ত শোনি গুনি বর্ণিো

করো।

c) Discuss in details about the norms and regulation, regarding live reporting.
িোইভ নরকিোনিণিং িিংক্রোন্ত নিযে এবিং প্রনবধোি িম্পক ণ নবিোনরত আকিোচিো

করো।

d) Discuss in brief about the economic pressure on media coverage of marginalised section.
প্রোনন্ত

জিক োষ্ঠীর উির নেনিযো

ভোকরকজর অর্ণনিনত

চোি িম্পক ণ িিংকক্ষকি আকিোচিো

করো।

e) Discuss the several section of Broadcast bill according to NBA guidelines.
NBA নিকদণনশ ো অিু িোকর ব্রি োস্ট নবকির যবশ

কয নি নবভো নিকয আকিোচিো

করো।

f) Describe in brief the codes and ethical guidelines of self-regulation media content.
স্ব-ক্ষনয়ন্ত্রণ ক্ষমক্ষিয়া ক্ষবষয়বস্তুর ককাি এবং ননক্ষেক ক্ষনশ্নদণক্ষশকা সংশ্নিশ্নপ বণনা
ণ
করো।

3. Answer any two questions from the following:

2x10=20

নিম্ননিনিত যেক োকিো দু নি প্রকের উত্তর যিকিো
a) Discuss in details about the miscellaneous provision related to media personnel in the act of
1955.
1955 িোকির আইকি র্েোধযে

েণীকদর িম্পন ণত নবনবধ নবধোি িম্পক ণ নবিোনরত আকিোচিো

করো

b) If RTI is a fundamental Right, then why do we need an act to give us this right? -Discuss with
suitable case studies.
আরনিআই েনদ যেৌনি

অনধ োর হয, তোহকি আেোকদর এই অনধ োর যদওযোর জিয আইকির প্রকযোজি য ি? - উিেু ক্ত

য ি স্টোনি নিকয আকিোচিো

করো

c) Critically discuss the laws related indecent representation of women in media.
নেনিযোকত িোরীকদর অকশোভি প্রনতনিনধত্ব িম্পন ণত আইিগুনির িেোকিোচিোেূ ি ভোকব আকিোচিো

করো

d) Discuss in your own word, why sedition law must be revised but retained in India’s statue
book?
রোষ্ট্রকরোহ আইি িিংকশোধি

কর, ভোরতীয িিংনবধোকি তো রোিকত হকব-নিজস্ব ভোেোয আকিোচিো

করো.

