The University of Burdwan
B.A (Honours) 3rd Semester Examination, 2020(CBCS)
Subject – Mass Communication & Journalism
Paper SEC 1: Radio Production
Full marks - 40
Time – 2 hours

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words
as per as practicable.
দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূর্মণ াশ্ননর ক্ষনশ্নদণশক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।

Answer any four of the following ( 10X4) = 40
যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও (10×4)=40

a. Write a script of radio advertisement for any FMCG product. (যে য োশ্ননো এ টি FMCG
যপ্রোডোশ্নের জনয যরডডও ডিজ্ঞোপশ্ননর ডিপ্ট যেশ্ন ো।)
b. Prepare a fixed point chart of any public health issue in radio. (যরডডওশ্নে যে য োশ্ননো জনস্বোস্থ্য
সংক্রোন্ত সমসযো ডিষশ্নে এ টি ডনডদি ষ্ট পশ্নেন্ট চোর্ি প্রস্তুে শ্নরো।)

c. Writing a script of radio package on forthcoming assembly elections in West Bengal.
( পডিমিশ্নে আসন্ন ডিধোনসভো ডনিিোচন উপেশ্নে যরডডও পযোশ্ন শ্নজর ডিপ্ট যেশ্ন ো।)
d. Prepare a checklist of radio feature based on field based interview. (যরডডও বিডিশ্নষ্টযর ডিল্ড
ডভডত্ত সোেোত্ োশ্নরর ডভডত্তশ্নে এ টি যচ ডেস্ট প্রস্তুে শ্নরো।)
e. Write briefly the production techniques for any studio based Radio programmes. (সর্ুডডও
ডভডত্ত যরডডও যপ্রোগ্রোমগুডের জনয উৎপোদন য ৌিেগুডে আশ্নেোচনো শ্নরো।)
f. Explain four major stages of creative sound editing. (সৃ জনিীে িব্দ সম্পোদনোর জনয চোরটি প্রধোন স্তশ্নরর
িযো যো শ্নরো।)
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Write a short not any eight of the following

যে য োশ্ননো আর্টি প্রশ্নের উত্তর দোও(8×5=40)

I.

Community radio for local development. (স্থ্োনীে উন্নেশ্ননর জনয যগোষ্ঠীগে যিেোর।)

II.

Agricultural extension programme. ( ৃ ডষ সম্প্রসোরণ যপ্রোগ্রোম।)

III. Participatory approach in development. (উন্নেশ্নন অংিগ্রহণমূে পদ্ধডে।)
IV. Developmental news stories in mass media. (গণমোধযশ্নম উন্নেনমূে সংিোদ।)
V.

Development communication websites. (উন্নেন জ্ঞোপশ্নন ওশ্নেিসোইর্।)

VI. Approaches of alternative paradigm. (ডি ল্প মোধযশ্নমর পন্থো।)
VII. Development support communication. (উন্নেন সমর্ি জ্ঞোপন।)
VIII.Information dissemination process. (ের্য প্রিোহ প্রডক্রেো।)
IX. Role of education in development. (উন্নেশ্নন ডিেোর ভূডম ো।)

X.

Social mobilization. (সোমোডজ সংহডে।)

