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Group - A 

Answer any two questions of the following 10×2=20 

1. Define remote sensing. Explain different stages of remote sensing. What are the different 

types of remote sensing?              2+6+2=10

2. Explain the basic tools of remote sensing. Distinguish between the geostationary and sun 

synchronous satellites.         3+7=10

3. Define GIS? Discuss the applications of GIS.      2+8=10

4. Define aerial photographs. Discuss the advantages and disadvantages of aerial 

photographs.           2+8=10

Group - B 

Answeranyfour questionsofthefollowing: 5×4=20 

5. What are the advantages and disadvantages of remote sensing?     5

6. What is satellite? Write the different types of satellite.         2+3=5

7. What are the elements of visual interpretation of aerial photographs?    5

8. Differentiate between raster data and vector data.      5

9. Write the uses of GIS in map making.        5

10. Differentiate between spatial resolution and spectral resolution.    5

11. Write in short use of aerial photograph in geography.      5

12. What are the different components of GIS?       5

UG/3rd Sem/GEOG/G/21(CBCS)



ব ানুবাদ 

িবভাগ- ক

িনেচর যেকােনা দু  ে র উ র দাও: 10×2=20 

1. িরেমাট সি ং এর সং া দাও? িরেমাট সি ং এর িবিভ  ধাপ ব াখ া কর। িরেমাট সি ং

িবিভ  ধরন িল িক িক? 2+6+2=10

2. িরেমাট সি ং এর মৗিলক হািতয়ার েলা ব াখ া কর। িজওে শনাির এবং সান-িসে ানাস

উপ েহর মেধ  পাথক  কর। 3+7=10

3. GIS এর সং া দাও? GIS এর েয়াগ িল আেলাচনা কর। 2+8=10

4. বায়বীয় ফেটা ােফর সং া দাও I  বায়বীয় ফেটা ােফর সুিবধা ও অসুিবধা আেলাচনা কর।

2+8=10

িবভাগ  -খ 

িনেচর যেকােনা চার  ে র উ র দাও: 5×4=20 

5. িরেমাট সি ং এর সুিবধা এবং অসুিবধা িক িক? 5

6. স ােটলাইট িক? িবিভ  ধরেনর স ােটলাইট স ে  লখ। 2+3=5

7. বায়বীয় ফেটা ােফর িভজু য়াল ব াখ ার উপাদান িল কী কী ? 5

8. রা ার ডটা এবং ভ র ডটার মেধ  পাথক  িলখ I 5

9. মানিচ  তিরেত GIS এর ব বহার িলখ I 5

10. ািনক (Spatial) রেজািলউশন এবং বণালী (Spectral) রেজািলউশেনর মেধ  পাথক  িলখ I 5

11. ভূেগােল বায়বীয় ছিবর সংি  ব বহার িলখ I 5

12. GIS -এর িবিভ  উপাদান িল িক িক ? 5

*** 


