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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।

1. Write any six of the following: (যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর দোও:-)6×5=30
a. Internet radio ( ই টোরন ট যরডিও )

b. HAM Radio (HAM যরডিও)

c. Digital audio Broadcasting (ডিডিটোল অডিও ব্রি োডটিং)

d. AIR Rainbow FM (AIR rainbow FM)

e. Wrap-up in Audio Mixing (অডিও ডিডসিং-এ Wrap-up )

f. Cross Fade in audio production (অডিও যপ্রোিো শন ক্রসনেি)

g. New Service Division (ড উি সোডভি স ডিডভশ )

h. Sound Card (সোউন্ড োিি)

2. . Write any three of the following: (যে য োন ো ডি টি প্রনের উত্তর দোও:-)10×3=30

a.

Briefly explain four major steps of digitalized acoustic treatment. ( ক্ষিক্ষেটািাইেি

অ্যাশ্নকাক্ষিক পদ্ধক্ষের চোরটি বড় ধোপ সিংনেনপ বযোখ্যো নরো।)

b. Write a radio talk on ‘ is Covishield better than Covaxin for COVID 19
vaccination?’ Duration of radio talk will be five minutes . ('য োডভি -19 টি ো যদওয়োর ি য
য োনভড ন র যচনয় য োডভডশল্ড ভোল' এ টি যরডিও আনলোচ ো রু । যরডিও আলোপ সিয় োল পোাঁচ ডিড ট হনব।)

c. Prepare a radio script on domestic violence in Bengal. Duration of the programme
will be 15 minutes. (বাংিায় গাহণ স্থয ক্ষহংসা সম্পড ি ি এ টি যরডিও ডিপ্ট প্রস্তুি নরো। অ ুষ্ঠো টির সিয় োল 15
ডিড ট হনব।)

d. Write a note on the importance of ‘Audio Achieve’ of the News Service Division.
(ড উি সোডভি স ডিনভ শন র অডিও অিিন র গুরুত্ব সম্পন ি এ টি য োট যলনখ্ো।)

e. Write a note on collective do’s and don'ts for any radio interviewer and interviewee.
(যরডিও অ ুষ্ঠোন সোেোত্ োরদোিো এবিং সোেোত্ োর গ্রহ োরী বযডির ড ড রণীয় এবিং য ো গুনলো উডচি য় িো আনলোচ ো
নরো।)

