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Section – A 

১) যযক োন দটু ো প্রকের উত্তর দোও।                                          15X2 = 30  

 ) ংবোদ বকে  ী যবোঝ? ংবোকদর উপোদোনগুল  ী  ী েো আকোচনো  করো । 

খ) লবকদল ংবোদদোেোর  ী  ী গুণ থো ো আবললি  বক যেোমোর মকন য়- েো যখ । 

গ)  োম  োক  বক?  োমলনস্ট ম্পক ে  যো জোকনো যখ । 

ঘ) লচত্র োংবোলদ েো  োক  বক? বেে মোন যুকগর োংবোলদ েোয় এর গুরুত্ব আকোচনো  করো । 

ঙ) এ টি ংবোদপত্র প্রলেষ্ঠোকন অবর ম্পোদক র ভূলম ো আকোচনো  করো । 

চ) ললকরোনোম  ে প্র োর ও  ী  ী- আকোচনো  করো । 

Section- B 

২) টি ো যকখো (যযক োকনো ২টি)                                              5X2 = 10 

 ) বোেে ো ম্পোদ       

খ) বস্তুলনষ্ঠেো 

গ) ংবোদপকত্রর প্রথম পোেো 

ঘ) আন্তজে োলে  ংবোদ ংস্থো 

ঙ)  লপ যেলস্টং 

চ) ম্পোদ ীয় লচঠিপত্র 

Section – C 

৩) নীকচর প্রেগুলর এ  থোয় উত্তর দোও।   (যযক োকনো ১০টি)                      10X1 = 10 

a. আনন্দবোজোর পলত্র োর ম্পোদ  য ? 
b. ২টি লবকদলী ংস্থোর নোম যখ। 
c. লরজোভে  বিোকের গভনের য ? 



d. ভোরকের লবকদল মন্ত্রীর নোম  ী? 
e. IPL ২০২০ য োন দ লজকেকছ? 
f. অললম্প  ২০২০ য োথোয় অনলুষ্ঠে কব? 
g. ২০২০ োক য োন লবখিোে বোঙোী চলিত্র পলরচোক র জন্ম লেবে পোলে কে? 
h. যৌলমত্র চকটোপোধ্িোয় অলভনীে ২টি চলিকত্রর নোম যখ। 
i. েোইম গ্রুকপর এ টি ংবোদ চিোকনকর নোম যখ। 
j. PTI এর পুকরো  থো  ী? 
k. আকমলর োর নব লনবেোলচে রোষ্ট্রপলের নোম  ী? 
l. দি লন্দ ুপলত্র োর ম্পোদ  য ? 
m. যো ভোর আন ংখিো  ে? 
n. পলিমবকের লবধ্োনভোর যমোে আন ংখিো  ে?  
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