
 
Question Bank for BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 

(One Year Course) 
Paper-IV 

LIBRARY CATALOGING THEORY 

Question 1 
Which of the following laws of Library science indicates that the documents of the library 
should be brought to the notice of users াগার িব ােনর িন িলিখত সূ  িলর মেধ  কান  াগার ব বহার কারীেদর 

াগােরর ড েম -এর ি  আকষণ করেত পাের 

 
Question 2 
The name of Anthony Panizzi was associated with এ িন প ািনিজ নােমর সে  স যু  হল 

 
Question 3 
International Federation of Library Association and Institutions has organised an 
International Conference on Cataloguing Principles in the year 1961 to accept Cataloguing 
principles for preparing Catalogue Code. The name of that code is ক াটালগ কাড রচনার নীিত িনধারণ 
করার জন  ১৯৬১ সােল ই ারন াশনাল ফডােরশান অফ লাইে ির অ ােসািসেয়শান অ া  ইনি উশ া  এক  ই ারন াশনাল কনেফের  অন 
ক াটালিগং ি ি প াল সংগ ত কের। যার উপর িভি  কের এক  ক াটালগ কাড রিচত হয়। সই কাড র নাম হল - 

 
Question 4 
Pre-natalcatalouging is also called for ি -নাটাল ক াটালিগং ক বলা যেত পাের 

 
Question 5 
The details of a book comprising Author, Title, Imprint, Collation are technically called এক  বই 

এর বণনায় লখক,আখা,ইমি , কােলশান একে  অেথ বলা হয় 

 
Question 6 
Analytical entry is prepared for িবে ষক এি  তির করা হয় 

 
Question 7 
What is the standard size of a catalogue card at present day ? বতমােন কাড ক াটালেগর িবিধব  মাপ িক? 

 
Question 8 
Cataloguing-in-Publication' implies for ক াটালিগং-ইন-পাবিলেকশন' বলেত বাঝায় 

 
Question 9 
AACR-2nd edition was published এ.এ.িস.আর ি তীয় সং রণ কািশত হয় 

 
Question 10 
Canon of Prepotence' is conerned with কাযকািরতা স িকত িনয়মিবিধ' স কযু  

 
Question 11 
Classified Catalogue code was designed by ািসফাইেয়ড ক াটালগ কাড রচনা কেরেছন 

 
Question 12 
According to inner form of library Catalogue, alphabetical arrangement of Catalogue cards 
are prepared for ক াটালেগর আ র - কৃিত অনুযায়ী কাড ক াটালেগর বনানু িমক িবন াস প িত িল হল 

 



Question 13 
A direction from one another 'used heading to used heading' reference is called এক  ব ব ত 
িশেরানাম থেক অন  এক  ব ব ত িশেরানােমর িনেদশক িশেরানােমর রফাের  ক বলা হয় 

 
Question 14 
Internationally accepted subject heading lists are :- আ জািতক ীকৃত িবষয় তািলকা - 

 
Question 15 
Shelf list of a Library generally used for এক  লাইে ির শলফ িল  সাধারণত ব ব ত হয়ঃ 

 
Question 16 
What are the three classes of additional descriptive information usually recorded in 
descriptive cataloguing ? িববরণা ক ক াটালেগ অিতির  িতন  িনর য তথ  িলিপব  করা হয় সই িল িক িক ? 

 
Question 17 
One important person who advocated the process of simplified cataloguing সরলীকৃত ক াটালগ 
প িতর এক িবখ াত ব া হেলন 

 
Question 18 
Which one of the following is not for preparing authority file in cataloguing department ? িন  
বিণত কান  ক াটালগ িবভােগর অথির  ফাইল তিরর উে শ  নয় 

 
Question 19 
What are the main house keeping operations are there for library Automation লাইে ির অেটােমশেনর 

ে  মূল গার কায ম হল ◌ঃ 

 
Question 20 
Which is internationally accepted record exchange format for computerised cataloguing 
কি উটারকৃত ক াটালগ এর জন  আ জািতক ভােব ীকৃত রকড িবিনময় যাগ  মানক কান  

 
Question 21 
How many entries are prepared for shelf list of a document এক  ড েমে র জন  কত িল এি  শলফ িলে র 
জন  ত করা হয় 

 
Question 22 
Union catalogue of member library can easily be prepared as a byproduct when the 
participating libraries are in the initiative of সদস  লাইে ির এক  ইউিনয়ন ক াটালগ সহেজ উপজাত েপ তির করা যায় 
যখন অংশ হণকারী লাইে ির এই উেদ াগ হণ কের 

 
Question 23 
Classified Catalogue code was designed by ািসফাইেয়ড ক াটালগ কাড রচনা কেরেছন 

 
Question 24 
Main entry heading starts from ___________ indention and added entry heading starts from 
____________ indenion above the Main entry heading according to AACR 2R AACR 2R 
অনুযায়ী মুখ  এি   হয় ____________ ইনেডনশ ান থেক এবং অিতির  এি   হয় _________ ইে নস ােন মুখ  এি  
উপর থেক। 

 
Question 25 



Arrange the following catalogue codes according to the year of publication i) Prussian 
Instruction ii) AACR 2 iii) AA Code iv) Classified Catalogue Code িন িলিখত ক াটালগ কােডর কাশ কাল 

অনুযায়ী সাজান - i) ািসয়ান ইন াকশানস ii) এ.এ.িস.আর iii) এ.এ. কাড iv) ািসফােয়ড ক াটালগ কাড 

 
Question 26 
In CCC the Leading Section of Main Entry shows call number of the document which 
consists of CCC মুখ  এি র িলিডং সকশােন বই এর না ার লখা হয় যাহা উে খ কের 

 
Question 27 
Description of a document is to be recorded in eight areas as prescribed by the AACR 2R. 
Name the third area and eighth area of description AACR 2R অনুযায়ী এক  ে র বণনা ৮  এিরয়ােত উে খ 
করেত হয় । তৃতীয় এবং অ ম এিরয়ার নাম 

 
Question 28 
From which library record library professionals can find out the exact location of a document 
in the selves ? াগার এক  বই শলেফর কাথায় অব ান করেছ সটা াগােরর পশাদার কম র কান রকড থেক জানেত পারেতন 

? 

 
Question 29 
Which of the following sources of information is considered as chief source of information for 
preapary catalogue entires of a book িন  িলিখত তেথ র উৎস িলর কান উৎসেক িহেসেব িচি ত করা হয় বই এর ক াটালগ 
এি  ত করার জন  

 
Question 30 
Considering the completeness of Catalogue entries, a library catalogue can be divided into 
two parts namely complete catalogue and Incomplete catalogue. Find out the option which is 
examples of complete catalogue ক াটালগ এি র পূণতা িভি েত লাইে ির ক াটালগ ই  ভােগ ভাগ করা হয় - পূণ ক াটালগ 
এবং অপূণ ক াটালগ । িনেচর িবক  তািলকা হইেত পূণ ক াটালগ তািলকা িচি ত ক ন 

 
Question 31 
Author-approach catalogues are : কারমুখী ক াটালগ িল হল : 

 
Question 32 
Give approapriate reference entries when the name LAKSHMI has the variant forms like 
'Laxmi' and 'Luxmi' যখন LAKSHMI নােমর িবিভ  ফম যমন 'Laxmi' থােক তাহেল েয়াজনীয় রফাের  এি  িল হেব 

 
Question 33 
Give approapriate reference entries when documents are catalouged under both the 
subjects 'CHEMISTRY' and 'Organic Chemistry' যখন ড েম  এর িবষয় িহসােব 'CHEMISTRY' এবং 

'Organic Chemistry' উভয়ই ব বহার করা হেয় থােক তখন রফাের  এি  িল হেব 

 
Question 34 
Three types of analytical entries are : িতন কার িবে ষক এি  িল হল ◌ঃ 

 
Question 35 
Full Form of Library OPAC is : লাইে ির ও িপ এ িস এর স ূণ প হল ◌ঃ 

 
Question 36 
For selection of subject heading generally we consider four sub divisions of subjects, which 
are িবষয় শীষক িনবাচেনর ে  য চার  িবষেয়র উপিবভাগ উে খ কের থািক 



 
Question 37 
Name two most popular subject heading lists used in our country : আমােদর দেশ ব ল ব বিরত ই  িবষয় 
িশরনাম তািলকা হল ◌ঃ 

 
Question 38 
The shelf list is an ___________ record of a library শ ্  িল  হল লাইে ির _________ রকড 

 
Question 39 
Three types of Catalogue entries are prepared, namely - কাটালগ এি  সাধারণত িতন কার হয়, যথা - 

 
Question 40 
Authority file is to maintain for - অথির  ফাইল সাহায  কের - 

 
Question 41 
The 'Catalouging - in - Publication' program was termed by S R Ranganathan as - ক াটালিগং - ইন 

- পাবিলেকশন' া াম  র নাথােনর কথায় হল - 

 
Question 42 
UNIMARC is the program of - উিনমাক ________ এর া াম 

 
Question 43 
Structure of CCF িসিসফ এর গঠন 

 
Question 44 
Accession register may consider as ____________ by the library authority লাইে ির অথির র িনকট 
এ াকেসসান রিজ ার হল এক  - 

 
Question 45 
Shelf list usually arranged by - শ ্  িল  সাধারনত সাজােনা হয় - 

 
Question 46 
Cataloguing - In - Publication (CIP) is an attempt of - ক াটালগ - ইন - পাবিলেকশন হল এক  _______ য়াস 

 
Question 47 
A union catalogue is the catalogue of more than _______ libraries এক  ইউিনয়ন ক াটালগ হল 

________ এর অিধক লাইে িরর ক াটালগ 

 
Question 48 
Publication year of 1st and 2nd edition of Anglo - American Cataloguing Rules _____ , 
_____ আেমিরকান ক াটালিগং   থম এবং ি তীয় সং রন এর কাশ কাল হল ______ , ______ 

 
Question 49 
AACR recognises _______ levels of description in catalogue entry based on the users' 
requirement of the cataloguing agency ক াটালগ এি র িববরেনর আয়তন এএিসআর ______ ধরেনর িববরেনর র 
িনধারন কেরেছ ব াবহারকািরর েয়াজেনর উপর িভি  কের 

 
Question 50 



_________ was organised by IFLA in the year 1961 to discuss on the principles of 
cataloguing code ক াটালগ কােডর নীিতসমূহ আেলাচনার জন  ইফলা ১৯৬১ সােল আেয়াজন কেরিছল ____________ 

 
Question 51 
Ranganathan stated __________ canons for his classified Catalogue Code র নাথন তাঁর ািসফােয়ড 

ক াটালগ কােড _______  ক ানন িববৃত কেরেছন 

 
Question 52 
British Musuem Catalouge code was devised by ___________ in the year 1839 ি শ িমউিজয়াম 

ক াটালগ   ১৮৩৯ সােল রচনা কেরন ______ 

 
Question 53 
According to AACR 2 the fourth area of description is _________ এএিসআর ২ অনুযায়ী িববরেনর চতুথ 

ে র নাম ______ 

 
Question 54 
Library Catalogue cards are filed in specially designed drawers mades of wood or steel 
called লাইে িরেত ক াটালগ কাড ফাইল করার জন  কাঠ অথবা ি েলর িবেশষ ভােব তির য়ারেক বেল 

 
Question 55 
Call number of a book prepared by library staff consist of - গার কম  এক  বই এর য কল না ার তির কেরন 
তা হল 

 
Question 56 
________ is an important library record of books which shows the position of any book on 
the shelves ________ হল াগােরর এক  পূণ রকড যার সাহােয  জানা যােব য িনিদ  বই  শলেফর কাথায় আেছ 

 
Question 57 
Arrange the following catalogue codes according to the year of publication : (i) British 
Museum code (ii) Classified Catalogue Code (iii) AA Code (iv) AACR 2 িন িলিখত ক াটালগ কােডর 

কাশ কাল অনুযায়ী সাজান - (i) ি শ িমউিজয়াম কাড (ii) ািসফােয়ড ক াটালগ কাড (iii) এ.এ. কাড (iv) এ এ িস আর ২ 

 
Question 58 
Arrange the following according to the preferred order of sources of information for 
Cataloguing of documents : (i) Colophone (ii) Title page (iii) Preface (iv) Outside the 
document কান ড েমে র ক াটালগ ত পেব তথ  হেনর  িলর েয়াজন অনুযায়ী সাজান - (i) কালফন (ii) আখ াপ  (iii) 

মুখব  (iv) ড েমে র বািহর হইেত 

 
Question 59 
According to AACR 2 information relating to the description of document starts from 
_________ indention and continued from _________ indention of card catalogue এ এ িস আর ২ 

ক াটালগ অনুযায়ী লখা কােড কান ড েমে র িববরণ  করা হয় ________ ইে ে শন হইেত এবং পেরর লাইেনর ে  

___________ ইে ে শন হইেত 

 
Question 60 
According to AACR 2 GMD stands for _________ in catalogue record. এ এ িস আর ২ অনুযায়ী ক াটালগ 

রকড- এর ে  িজ এম িড এর পুেরা কথা হল ___________ 

 
 


