B.A (Honours) 2nd Semester Examination, 2022 (CBCS)
Subject- Mass Communication and journalism
Paper- CC3 (Reporting and Editing for Print)
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 পূ ণণমান এর ক্ষনশ্নদণশক।
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব ।

Time: 3 hrs
1.Answer any ten questions from the following:

Full marks: 60
10x2=20

ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে যযশ্নকাশ্ননা দশক্ষি প্রশ্নের উত্তর যিশ্নখ্া
a) Paid News
যপড ক্ষনউে
b) Gate keepers
যেিক্ষকপার
c) Letters to the editors
সম্পাদশ্নকর কাশ্নে ক্ষিক্ষি
d) Beat Reporting
ক্ষবি ক্ষরশ্নপাক্ষিণং
e) Biased News
পিপােমূ িক খ্বর
f) Typography
িাইশ্নপাগ্রাক্ষি
g) Op-ed page
অপ-এড পৃ ষ্ঠা
h) News Supplements
সংবাদ সম্পূ রক
i) Beat reporting
ক্ষবি ক্ষরশ্নপাক্ষিণং
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j) Special Article
ক্ষবশ্নশষ ক্ষনবন্ধ
k) Backgrounders
বযাকগ্রাউন্ডাসণ
l) Middles
ক্ষমডিস
m) News agency
সংবাদ সংস্থা
n) Style sheet
স্টাইি শীি
o) Pull out
পুি আউি
2. Write short note on any four of the following

4x5=20

ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকান িারক্ষি ক্ষবষশ্নয় সংক্ষিপ্ত িীকা যিশ্নখ্া
a) Discuss in brief about the difference between Article and features.
ক্ষনবন্ধ এবং ক্ষিিার এর মশ্নযয পার্ণকয সংশ্নিশ্নপ আশ্নিািনা কশ্নরা।
b) Discuss in details the importance of editing principles for print media.
ক্ষপ্রন্ট ক্ষমক্ষডয়ার েনয সম্পাদনা নীক্ষের গুরুত্ব সম্পশ্নকণ ক্ষবস্তাক্ষরে আশ্নিািনা কশ্নরা।
c) Elaborate the essential pre- requisite for conducting an interview for print media.
একক্ষি সািাত্কার পক্ষরিািনার েনয ,ক্ষপ্রন্ট ক্ষমক্ষডয়ায় প্রশ্নয়ােনীয় পূ বণশেণেগুক্ষি ক্ষবশদভাশ্নব বণণনা কশ্নরা।
d) Describe the role, functions and qualities of a news correspondents while covering an
educational conference.
একক্ষি ক্ষশিামূ িক সশ্নেিন কভার করার সমশ্নয় একেন ক্ষনউে কশ্নরসপনশ্নডন্টর ভূ ক্ষমকা কাযণাবিী ও গুণাবিী
বণণনা কশ্নরা।
e) Describe in details about the importance and functions of different types of headlines.
ক্ষবক্ষভন্ন যরশ্ননর ক্ষশশ্নরানাশ্নমর গুরুত্ব ও কাযণাবিী সম্পশ্নকণ ক্ষবস্তাক্ষরে বণণনা কশ্নরা।
f) How does gate keepers work in the dynamics of media culture?
ক্ষমক্ষডয়া সংস্কৃক্ষের েক্ষেশীিোয় যেি ক্ষকপাররা কীভাশ্নব কাে কশ্নর?
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3. Answer any two questions from the following:

2x10=20

ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে যযশ্নকাশ্ননা দু ক্ষি প্রশ্নের উত্তর যিশ্নখ্া
a) Elaborate objectively the neutrality and bias in a news story.
একক্ষি সংবাদ এ ক্ষনরশ্নপিো এবং পিপাক্ষেশ্নত্বর ক্ষবষয়বস্তু ক্ষবস্তাক্ষরেভাশ্নব বণণনা কশ্নরা।
b) What is style sheet? Elaborate the importance of picture selection in a newspaper.
স্টাইি শীি ক্ষক? একক্ষি সংবাদপশ্নে েক্ষব ক্ষনবণািশ্ননর গুরুত্ব ক্ষবশদভাশ্নব বণণনা কশ্নরা।
c) Elaborate the organizational structure of news room editorial department.
সংবাদ কশ্নির, সম্পাদকীয় ক্ষবভাশ্নের সাংেিক্ষনক কািাশ্নমা ক্ষবশশ্নদ আশ্নিািনা কশ্নরা।
d) Describe the role, functions and qualities of a news correspondents while covering an
educational conference.
একক্ষি ক্ষশিামূ িক সশ্নেিন কভার করার সমশ্নয় একেন ক্ষনউে কশ্নরসপনশ্নডন্টর ভূ ক্ষমকা কাযণাবিী ও গুণাবিী
বণণনা কশ্নরা।

