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UG 5th Semester Examination 2021
GEOGRAPHY (General) 

Paper Code : SEC-3 
Fieldwork Techniques & Field Report Preparation

(CBCS) 

Full Marks: 40 Times: Two Hours 

The figures in the margin indicate full marks. 

Group - A 
Answer any two questions of the following: 10×2=20 

1. What is questionnaire? What are the precautions necessary in drafting a

good questionnaire? Define secondary data.  2+4+4=10 

2. Describe briefly the method of constructing histogram and frequency

polygon.  5+5 =10 

3. What is central tendency? Give two examples of central tendency. What are

the merits and demerits of the arithmetic mean?                          2+2+6=10

4. Discuss the common mistakes of data tabulation. What are the precautions

you should take during data tabulation?                                           4+6=10
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Group - B 

Answer any four questions of the following: 5×4=20 

5. Discuss the advantages and disadvantages of median. 5 

6. What are the characteristics of frequency distribution?     5 

7. Define mode. State the graphical method of locating mode.               2+3=5 

8.  Distinguish between primary data and secondary data with examples.  5 

9. Discuss the various methods of collecting primary data.                               5   

10. What are the advantages of mean calculation?                                                5 

11. Write short notes on frequency polygon and frequency curve.       2.5+2.5=5 

12. Shortly describe the construction of an Ogive.                                              5                                                  
 
 
 
 ব ানুবাদ  

Full Marks: 40  Time: Two Hours 

 The figures in the margin indicate full marks  

 Group-A  

 যেকােনা 2  ে র উ র দাও  10X2=20 

1.  সমী া-প  িক? এক  স ক  সমী া-প  তিরর 

ে  িক িক সাবধানতা অবল ন করার েয়াজন? অ াথিমক বা 

গৗণ রািশতথ -এর সং া দাও।     

2+4+4=10 

2. পিরসংখ া আয়তেলখ ও পিরসংখ া ব ভুজ িকভােব অ ন করা হয় 

তার প িত িল সংে েপ বণনা দাও।   

5+5=10 

3. পিরসংখ ােনর ক ীয় বণতা িক? পিরসংখ ােনর ক ীয় 2+2+6=10 
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বণতার দুই  উদাহরণ দাও। যৗিগক গড়-এর সুিবধা ও 

অসুিবধা িল িক িক?  

4. রািশতেথ র সারিণব  করেণর সাধারন িলর বণনা দাও। 

রািশতেথ র সারিণব  করেণর পূেব তুিম কান কান সাবধানতা 

অবল ন করেব? 

4+6=10 

 Group B  

 যেকােনা ৪  ে র উ র দাও  5X4=20 

5. ‘ মিডয়ান’ এর সুিবধা ও অসুিবধা িল আেলাচনা কর।  5 

6. পিরসংখ ান ব েনর বিশ িল িক িক?  5 

7. ‘ মাড’-এর সং া দাও। লখিচে র মাধ েম ‘ মাড’-এর িনেদশনার 

প িত স ে  লখ।  

2+3=5 

8. উদাহরণসহ াথিমক রািশতথ  ও গৗণ বা অ াথিমক রািশতথ  

এর মেধ  পাথক  লখ।    

5 

9. াথিমক রািশতথ  সং েহর িবিভ  প িত িল আেলাচনা কর।   5 

10. পিরসংখ ান গড় িনণেয়র সুিবধা িল িক িক?  5 

11. পিরসংখ া ব ভুজ ও পিরসংখ া রখা এর স েক সংি  কা 

লখ।  

2.5+2.5=5 

12. ‘অজাইভ’ বা ‘অিগভ’ িনণেয়র প িত স েক লখ।  5 

   

 
*** 

 
 


