
B.A./ B.Sc. Semester 4 General Examination, 2020 

(Under CBCS system) 

Subject: Geography 

Paper: GEO-G-CC-4-04-TH 

Cartography 

Full Marks- 25 

Figures in the margin indicate full marks of the questions 

Time- 1 hour 

 

Category- A 

Answer any one question (within 500 words).                                                        10x1= 10  

 1. Discuss the properties and uses of Polar Zenithal Stereographic Projection. 

 2. Briefly discuss different types and significance of scale. 

 3. What are the advantages and disadvantages of Prismatic compass. 

Category- B 

Answer any three questions (within 150 words).                                                        5x3= 15  

4. What is Electromagnetic Radiation. 

5. Classify surveying. 

6. Distinguish between Isopleth and Choropleth. 

7.  Define Polar co-ordinate and Rectangular co-ordinate. 

8. What is False colour composite? 

9.Write down the full form of - (a) GSI   (b) NATMO   (c) NBSSLUP   (d) NHO    (e) NRSC 

 

পূর্ ণমান- ২৫ 

প্রান্তলিলিত সংিযাগুলি প্রশ্নের পূর্ ণমান লনশ্নদণশক 

সময়- এক ঘন্টা 

বিভাগ- ক 

যে যকাশ্ননা একটি প্রশ্নের উত্তর দাও (৫০০ শব্দের মব্দযে)।                                                                             ১০x১= ১০  



১। যমরুস্পশী যেলনথাি লিলরওগ্রালিক অলিশ্নেশ্নপর ধম ণ (বৈলশষ্ট্য) ও ৈযৈহার আশ্নিাচনা কশ্নরা৷ 

২। যেশ্নির প্রকারশ্নিদ ও গুরুত্ব আশ্নিাচনা কশ্নরা৷ 

৩। লপ্রেমযাটিক কম্পাস ৈযৈহাশ্নরর সুলৈধা – অসুলৈধা  আশ্নিাচনা কশ্নরা৷ 

বিভাগ- খ 

যে যকাশ্ননা তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও (১৫০ শব্দের মব্দযে)।                                                                          ৫x৩= ১৫  

৪। তলিৎ যচৌম্বকীয় তরঙ্গ (ইশ্নিশ্নরামযাগশ্ননটিক যরলিশ্নয়শন) লক ? 

 ৫। েলরপকাে ণ – এর যের্ীলৈিাগ কশ্নরা ৷ 

৬। আইশ্নসাশ্নেথ ও যকাশ্নরাশ্নেথ এর পাথ ণকয যিশ্নিা ৷ 

৭। যপািার ৈা যমরু স্থানাঙ্ক এৈং যরক্ট্যাঙু্গিার ৈা িম্ব কাশ্নিণসীয় স্থানাঙ্ক ৈর্ ণনা কশ্নরা ৷ 

৮। িিস কািার কশ্নম্পাজেি লক ? 

 ৯। পুশ্নরা নাম যিি – (ক) GSI  (ি) NATMO  (গ) NBSSLUP  (ঘ) NHO  (ঙ) NRSC 

 

Internal Assessment, 2020 

Full Marks- 10 

Figures in the margin indicate full marks of the questions 

Time- 30 minutes 

Answer all questions.                                                                                                          5x2= 10  

10. For showing density of population which method is used? 

(a) Dot method  

(b) Choropleth  

(c) Isopleth  

(d) Contours 

11. Polar Zenithal Stereographic Projection represents- 

(a) Polar area 

(b) Equatorial area 

(c) All of above 

(d) None of these 

12. The distance between two consecutive peaks of a wave is called - 



(a) Wave Trough  

(b) Wavelength 

(c) Velocity 

(d) Frequency 

13. Circle and sector diagram is also known as - 

(a) Pictorial diagram  

(b) Pie diagram 

 (c) Ring diagram 

 (d) None of these 

 14. The representative fraction for Cadastral map is - 

 (a) 1:2500  

(b)1:50,000 

 (c)1:1,00,000  

(d) None of these 

পূর্ ণমান- ১০ 

 প্রান্ততিতিি সংিযাগুতি প্রশ্নের পূর্ ণমান তনশ্নদণশক 

সময়-তিতরশ তমতনি 

সৈক'টি প্রশ্নের উত্তর দাও।                                                                                                           ৫x২= ১০ 

 ১০। েনসংিযার ঘনত্ব যদিাশ্নত যকান পদ্ধলত ৈযৈহৄত হয় - 

 (ক) িি পদ্ধলত 

(ি ) যকাশ্নরাশ্নেথ 

(গ্) আইশ্নসাশ্নেথ 

(ঘ) সমশ্ননালত যরিা 

১১। যমরুস্পশী যেলনথাি লিলরওগ্রালিক অলিশ্নেশ্নপ যদিাশ্ননা হয় - 

 (ক) যমরু অঞ্চি 

 (ি) লনরেীয় অঞ্চি 

 (গ্) উপশ্নরর সৈ কটি  

(ঘ) একটিও না 

১২। একটি তরশ্নঙ্গর দু'টি পাশাপালশ শীর্ ণলৈন্দরু মশ্নধযর দূরত্বশ্নক ৈিা হয়- 



(ক) তরঙ্গ পাদলৈন্দু 

(ি ) তরঙ্গ বদঘ ণয 

(গ্) গলতশ্নৈগ 

(ঘ) যপৌনঃপুলনকতা 

১৩। ৈৃত্ত এৈং ৈৃত্তকিা যরিালচত্র – এর অপর নাম - 

 (ক) সলচ্ত্র যরিালচত্র 

(ি) পাই যরিালচত্র 

(গ্) ৈিয় যরিালচত্র 

 (ঘ) একটিও না 

১৪। কযািাস্ট্রাি মানলচশ্নত্রর িগ্াংশ যেি হশ্নিা -  

(ক) ১:২৫০০  

(ি) ১:৫০০০০ 

 (গ্) ১:১০০০০০ 

 (ঘ) একটিও না 

 


