
Subject: Mass Communication and Journalism 

Paper: CC 4 (Development of Media in India and Bengal) 

 

Time: 3hrs                                                                          Full Marks: 60 

 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own 

words as far as practicable. 

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশক। 
পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

1. Write very briefly on any Ten of the following:    10x2 = 20 

িন িলিখত ে র মেধ  যেকােনা দশিটর উ র দাও 

a) Indian telegraphic Act. ভারতীয় টিল ািফক আইন।  

b) Samachar Darpan. সমাচার দপণ।  

c) William Carey. উইিলয়াম কির।  

d) Sambad Kaumudi. স াদ কৗমুদী।  

e) Cable TV. কবল িটিভ।  

f) Magazine journalism. ম াগািজন সাংবািদকতা।  

g) Write the name of any two newspapers Gandhiji edited.  

গা ীজী স ািদত য কান দুিট পি কার নাম লখ।  

h) All India Radio. অল ইি য়া রিডও।  

i) Hindoo Patriot. িহ ু পি য়ট।   
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j) Doordarshan. দূরদশন।  

k) Gyananweshan. ানাে ষণ।  

l) DTH. িডিটএইচ।  

m) Sambad Pravakar. স াদ ভাকর।  

n) Adams Gag. অ াডামস গ াগ। 

o) Yugantar. যুগা র।  

2. Write short note on any Four of the following:    4x5 = 20 

িন িলিখত ে র মেধ  যেকােনা চারিটর উ র দাও 

 

ভারতীয় সাংবািদকতার জনক িহেসেব জমস অগা াস িহিক। 

b) Press & Registration Book Act. স অ া  রিজে শন বুক অ া । 

c) Harish Chandra Mukhopadhyay. হিরশচ  মুেখাপাধ ায়। 

d) Satellite Television. স ােটলাইট টিলিভশন। 

e) Missionary of Baptists. ব াি েদর িমশনাির। 

f) Vernacular Press Act. ভানাকুলার স অ া । 

3. Write any Two of the following:       2x10 = 20 

িন িলিখত ে র মেধ  যেকােনা দুিটর উ র দাও 

a) Elaborately discuss the advent of radio in India since independence.  

াধীনতার পর থেক ভারেত রিডওর আিবভাব স েক িব ািরত আেলাচনা কর।  

 

 

a) James Augustus Hickey as a father of journalism in India.



b) Describe the role of Mahatma Gandhi as a journalist.  

সাংবািদক িহেসেব মহা া গা ীর ভূিমকা বণনা কর। 

c) Has press lost its voice in the post-colonial era? – discuss with your own insights. 

ঔপিনেবিশক পরবিত যুেগ স িক তার ক র হািরেয়েছ? - িনেজর অ দৃি  িদেয় আেলাচনা কর। 

d) Discuss the role of Raja Rammohon Roy and his newspapers as social reformer. 

সমাজ সং ারক িহেসেব রাজা রামেমাহন রায় ও তার সংবাদপে র ভূিমকা আেলাচনা কর। 

 

 

 

 




