B. A. (Honours) 4th Semester Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Mass Communication and Journalism
Paper: SEC-2 (Documentary Production/Photography)
Time: 2Hrs

Full Marks: 40
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.
মািজেনর পিরসংখ ান পূণ িচ িনেদশ কের।
াথ েদর তােদর িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব যতদূর বা বস ত।

1. Answer any five of the following:

5 x 2 = 10

িনেচর যেকােনা পাঁচ র উ র দাও

(a) What is documentary?
তথ িচ িক?

(b) Who are the pioneers of documentary films in India?
ভারেত তথ িচে র পথ দশক কারা?

(c) Who made ‘Nanookof the North’?
‘ন ােনাক অফ দ নথ’ ক তির কেরেছন?

(d) Define observational documentary with example.
উদাহরণ সহ পযেব ণমূলক তথ িচ সং ািয়ত কর।

(e) What is the importance of ethnographical research?
নৃতাি ক গেবষণার

িক?

(f) Who made “Bombay Our City” and in which year?
"আমােদর বাে শহর" ক বািনেয়েছ এবং কান সােল?

(g) Write the main theme of the documentary “Nightmail”.
ড েম াির "নাইটেমইল" এর মূল িথম লখ।

2. Answer any two from the following:

2x10 = 20

িনেচর যেকােনা দু র উ র দাও

(a) Write different styles of editing a documentary film.
এক ড েম াির িফ

স

াদনার িবিভ

শলী লখ।

(b) How much research work is important before making a documentary? Discuss.
এক

তথ িচ

তির করার আেগ কতটা গেবষণা কাজ

পূণ? আেলাচনা কর

(c) Write a proposal of a documentary about any rural development programme.
য কান প ী উ য়ন কমসূচী স

েক এক

তথ িচে র

াবনা লখ

(d) Discuss different types of documentary with example.
উদাহরণসহ িবিভ ধরেনর তথ িচ আেলাচনা কর।

3. Write short notes on any two of the following:

2x5=10

িনেচর যেকােনা দু র উ র দাও

(a) Write a short note on realism debate.
বা ববাদ িবতেকর উপর এক

ছাট নাট লখ

(b) How does archive and library help to prepare a documentary?
আকাইভ এবং লাইে ির কীভােব এক

তথ িচ

তির করেত সাহায কের?

(c) Write different steps of pre-production in making documentary.
তথ িচ িনমােণর পূব-

িতর িবিভ ধাপ লখ।

(d) Budgeting of a documentary.
এক

তথ িচে র বােজট।

Or
Photography
1. Answer any five of the following:
িনেচর যেকােনা পাঁচ র উ র দাও

(a) What is Red Eye in photography?
ফেটা ািফেত রড আই িক?

(b) Write any two names of photo editing software.
ফেটা এিড ং সফটওয় ােরর যেকােনা দু নাম লখ।

(c) What is the function of monopod?
মেনাপেডর কাজ কী?

(d) Define 3-points lighting.
3-পেয়

আেলা সং ািয়ত কর।

(e) Who invented photography?
ফেটা ািফ ক আিব ার কেরন?

(f) What is cropping in photo editing?
ফেটা এিড ং এ

িপং িক?

(g) Define portrait photography.
িতকৃ িত ফেটা ািফর সং া দাও।

5x2=10

2. Answer any two of the following:

2x5=10

িনেচর যেকােনা দু র উ র দাও

(a) Advertisement photography
িব াপেনর ফেটা ািফ

(b) Fashion photography
ফ াশন ফেটা ািফ

(c) Indoor-outdoor lighting
ইনেডার-আউটেডার আেলা

(d) Digital storage
িডিজটাল

ােরজ

3. Answer any two of the following:

2x10=20

িনেচর যেকােনা দু র উ র দাও

(a) Briefly discuss history of photography
ফেটা ািফর ইিতহাস সংে েপ আেলাচনা কর।

(b) Write in detail history of camera.
ক ােমরার িব ািরত ইিতহাস লখ।

(c) Discuss different types of photography with examples.
িবিভ ধরেনর ফেটা ািফ উদাহরণসহ আেলাচনা কর।
(d) How does digital photography modernize our world of views? Discuss
িডিজটাল ফেটা ািফ কীভােব আমােদর দৃি ভি র জগেত আধুিনকায়ন কের? আেলাচনা কর

