
 

B.A. (Honours) 5th Semester Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Mass Communication and Journalism 

Paper: DSE 2 

 Corporate Social Responsibility 

Time :3hrs           Full Marks:60 

1.Write short note on any six of the following:                                                          6X5=30 

 নিম্ননিনিত যে য োিও ছয়টি সংনিপ্ত যিোট নিিুি। 
 

a) Utility theory 

ইউটিনিটি তত্ত্ব 

b) Brand promotion 

ব্র্যোন্ড প্রচোর 

c) Differences between shareholder and stakeholder. 

যেয়োরহ োল্ডোর এবং যে হ োল্ডোহরর মহযয পোর্থ য। 

d) Corporate governance 

 হপথোহরট প্রেোসি 

e) CSR and media relation 

নসএসআর এবং নমনিয়ো সম্প থ  

f) Social audit 

সোমোনি  নিরীিো 

g) CSR budget 

নসএসআর বোহিট 

h) Corporate branding 

 হপথোহরট ব্র্যোনন্ডং 
 
 
 



 
 
2.Answer any three of the following:                                                               10X3=30  

নিম্ননিনিত যে য োিও নতিটির উত্তর নিি। 
 
 
 

(a) Explain CSR with a case study. 

 য স েোনি স  নসএসআর বযোিযো  র। 

 
(b) Discuss P3 theory in relevant to CSR. 

নসএসআর সম্পন থত প্রসহে নপ 3 তত্ত্ব আহিোচিো  রুি। 
 

(c) Write a short note about Gruning theory. 

গ্রোনিং তত্ত্ব সম্পহ থ  এ টি সংনিপ্ত যিোট নিিুি। 
 

(d) Discuss role of NGO in CSR. 

নসএসআর-যত এিনিওর ভূনম ো নিহয় আহিোচিো  রুি। 
 

(e) Discuss in detail a crisis situation with its management process with the help of a recent 

case study. 

  সোম্প্রনত  য স েোনির সো োহেয সঙ্কট পনরনিনত সম্পহ থ  নবেি আহিোচিো  রুি। 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

B.A. (Honours) 5th Semester Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Mass Communication and Journalism 

Paper: DSE 2 

Media, Gender and Human Rights 

Time :3hrs           Full Marks:60 

1.Write short note on any six of the following:                                                          6X5=30 

 নিম্ননিনিত যে য োিও ছয়টি সংনিপ্ত যিোট নিিুি। 
 

a) Feminist theory 

িোরীবোিী তত্ত্ব 

b) Soap opera 

 যোরোবোন   অহপরো 
c) Public sphere 

িিসমোহবে 

d) Impact of media on a person 

এ িি বযনির উপর নমনিয়োর প্রভোব 

e) Pattern of Television news  genre 

যটনিনভেি নিউি ঘরোিোর পযোটোিথ 
 

f)  Reality show 

  নরয়োনিটি যেো 
g) Theory of Social Rights 

সোমোনি  অনয োহরর তত্ত্ব 

h) Define marginalization with examples. 

উিো রণ স  প্রোনি  রণ সংজ্ঞোনয়ত  রুি। 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
2.Answer any three of the following:                                                               10X3=30  

নিম্ননিনিত যে য োিও নতিটির উত্তর নিি। 
 
 
 

(f) Briefly explain Universal Declaration of Human Rights 

সংনিপ্তভোহব মোিবোনয োহরর সবথিিীি যঘোষণোপহের বযোিযো নিি 

 

(g) Discuss in short about history of media in India. 

  ভোরহতর নমনিয়ো ইনত োস সম্পহ থ  সংহিহপ আহিোচিো  রুি 

(h) How does the media affect culture? 

নমনিয়ো সংসৃ্কনতহ   ীভোহব প্রভোনবত  হর? 

(i) What is the difference between rural India and urban India? 

  গ্রোমীণ ভোরত এবং েহুহর ভোরহতর মহযয পোর্থ য  ী? 

(j) How does the media define masculinity? 

নমনিয়ো  ীভোহব পুরুষতোহ  সংজ্ঞোনয়ত  হর? 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


