B.A. 3 rd Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Journalism & Mass communication
Paper DSE – 1
COMMUNICATION RESEARCH AND METHODS
Time: 3 Hours

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.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণমাশ্নের
ণ
ক্ষেদণ শক I
পরািার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব I

SECTION –A
1. Write short note on any six of the following:
ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে ক্ষবষয়গুক্ষির যয যকাে ছয়টির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওI

a. Reliability
ক্ষেভণরশ্নযাগ্যো

b. Hypothesis
অেুমাে

c. Simple Random Sampling.
সরি দদব েমুো

d. Focus Groups
য াকাস গ্রুপ

e. Observation Methods
পযশ্নবিশ্নণর
ণ
পদ্ধক্ষে

f. Internet as a source in Research
গ্শ্নবষণার উৎস ক্ষহসাশ্নব ইন্টারশ্নেি

g. Textual analysis
পাঠ্য ক্ষবশ্নেষণ

6X5=30

h. Ethics in research
গ্শ্নবষণায় েীক্ষেমািা

SECTION –B
2. Answer any three of the following questions:

10X3=30

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে প্রশ্নের যয যকাে ক্ষেেটির উত্তর দাও

a. What is Research Method? Differentiate qualitative and quantitative
research methods.
গ্শ্নবষণা পদ্ধক্ষে কী? গুণগ্ে এবং পক্ষরমাণগ্ে গ্শ্নবষণা পদ্ধক্ষে পৃর্থক কশ্নরা I

b. What is Research Design? Discuss the steps of Research Design.
গ্শ্নবষণা ক্ষিোইে ক্ষক? গ্শ্নবষণা ক্ষিোইশ্নের পদশ্নিপগুক্ষি আশ্নিাচো কশ্নরা I

c. Define Interview? Draw its structure and importance in your own words.
সািােরকার সংজ্ঞাক্ষয়ে কুে? আপোর ক্ষেেস্ব দৃটিভক্ষিশ্নে এর কাঠ্াশ্নমা এবং গুুত্ব
আশ্নিাচো কশ্নরাI

d. What is data? What is its importance in Mass Communication Research?
ের্থয ক্ষক? মাস কক্ষমউক্ষেশ্নকশে গ্শ্নবষণায় এর কী গুুত্ব রশ্নয়শ্নছ?

e. In research, what is probability sampling? What are the advantages and
disadvantages of this sampling method?
গ্শ্নবষণায়, সম্ভাবোর েমুো কী? এই েমুো পদ্ধক্ষের সুক্ষবধা এবং অসুক্ষবধাগুক্ষি কী কী?
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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণমাশ্নের
ণ
ক্ষেদণ শক I
পরািার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব I

SECTION –A
1. Write short note on any six of the following:
ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে ক্ষবষয়গুক্ষির যয যকাে ছয়টির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওI

a. Economic Reporting
অর্থনেক্ষ
ণ েক ক্ষরশ্নপাটিণ ং

b. Media Ownership
ক্ষমক্ষিয়া মাক্ষিকাো
c. Headlines
ক্ষশশ্নরাোম

d. Principles of Layout
যিআউি এর েীক্ষে
e. Sting operations
ক্ষটং অপাশ্নরশে
f. Desk top publishing
যিস্ক শীষ প্রকাশো
ণ

6X5=30

g. Cartoons in Newspapers
ক্ষেউে যপপাশ্নর কািটণে

h. Quark Express
যকায়াকণ এক্সশ্নপ্রস

SECTION –B
2. Answer any three of the following questions:

10X3=30

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে প্রশ্নের যয যকাে ক্ষেেটির উত্তর দাওI

a. What is Print journalism? Discuss the Impact of Modern Technology on
Print journalism.
ক্ষপ্রন্ট সাংবাক্ষদকো ক্ষক? মুদ্রণ সাংবাক্ষদকোয় আধুক্ষেক প্রযুক্তির প্রভাব আশ্নিাচো কশ্নরা
I

b. What is Typography? Discuss its Important for Copy preparation Design.
িাইশ্নপাগ্রাক্ষ

ক্ষক? অেুক্ষিক্ষপ প্রস্তুক্ষের েকশার েেয এর গুুত্বপূণ আশ্নিাচো
ণ
কশ্নরা I

c. What is Picture Editing? A photograph tells more than a thousand- word.
Do you agree? Give answer detailing the need for photography in
journalism.
ক্ষচত্র সম্পাদো ক্ষক? একটি

শ্নিাগ্রা

এক হাোর-শশ্নের যবক্ষশ কর্থা বশ্নি েট ক্ষম ক্ষক

একমে?

d. What is Magazines? Explain Current trends in Magazines with respect to
content?
মযাগ্াক্তেে ক্ষক? মযাগ্াক্তেশ্নে ক্ষবষয়বস্তু সম্পশ্নকণ বেণমাে প্রবণো বযাখ্যা কশ্নরাI

e. What is cartoon? Is it losing importance now-a-days?
কািটণে ক্ষক? এখ্েকার ক্ষদশ্নে ক্ষক এটি গুুত্ব হারাশ্নে? বযাখ্যা কশ্নরা I

