
B.Sc. 3rd Semester (Gen.) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Botany 

Paper: SEC-1 

(Herbal Technology) 

Time: 2 Hours Full Marks: 40 
 

The figure in the margin indicates full marks. 
 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable 

 
 

1. Answer any eight questions from the following- 

 
i. What is Siddha medicine made of? How does Siddha medicine work? What is the 

difference between Siddha and Ayurvedic?  

সিদ্ধা ওষুধ বলতে সি ববাত া? সিদ্ধা সিভাতব িাজ িতে ? সিদ্ধা ও আযুতবেদ এে মতধে েফাৎ সি?                                                                                                          

                                                                                                                        2+2 +1 

 

ii. State the process of processing, storage and marketing of medicinal plants.  

ঔষসধ গাতেে প্রসিযাজােিেণ , মজুেিেণ ও সবপণন পদ্ধসে বণেনা িতো ।                       
                                                                                                                              5                      

 

iii. Briefly describe the role of medicinal plants in Siddha systems of medicine. 

সিদ্ধা পদ্ধসেতে ঔষসধ গাতেে ভূসমিা িংতেতপ বণেনা িতো ।                                      
                                                                                                                                  5 

 

iv. Mention the systematic position and medicinal uses of Ginger and Indian Goose 

berry. 

বেণীসবনোিজাে অবস্থান উতেখ িতে আদা ও আমলসিে ঔষসধ গুরুত্ব বলখ ।                                                                                                                
                                                                                                                                                2.5+2.5 

 

 



v. Mention the identification and utilization of Withania somnifera and Centella 

asiatica. 

সনাক্তিেণ , ববসিষ্ট্ে িহত াতগ Withania somnifera ও Centella asiatica এে 

গুরুত্ব বলখ।  

2.5 +2.5 

 

vi. Define active principles. Mention the methods utilized for testing them. 

অ্যাক্টিভ সপ্রসিপাল এে িংজ্ঞা দাও । এতদে সনণেয িোে জনে প্রতযাজনীয পদ্ধসে গুসল উতেখ িতো।
1+4 

 

vii. Briefly describe the process of micro propagation of neem. 

িংতেতপ micropropagation পদ্ধসেতে সনতমে বংিসবস্তাে বণেনা িতো।  5 

viii. What is drug adulteration and mention its types? How can we prevent adulteration? 

ঔষতধ বভজাল বলতে সি ববাত া উদাহেণিহ বলখ । আমো সিভাতব বভজাল প্রসেতোধ িেতবা।  
2.5 +2.5 

ix. What are the different methods of drug evaluation and its importance? ঔষক্টি 

মূল্যায়নের ক্টিক্টভন্ন পদ্ধক্টি গুনল্া ও িানের গুরুত্ব লল্খ।  5 

x. How is phytochemical screening done? Mention the test for flavonoids. 

সিভাতব উসিজ্জ োিাযসনি পেীো িো হয ?  Flavonoids পেীো িেন পদ্ধসে উতেখ কর ো।  
                                                                  5 

                           ____________ 
 

              



B.Sc. 3rd Semester (Gen.) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject : Botany 

Paper : SEC 1 

(BIOFERTILIZERS) 

Time: 2 Hours                  Full Marks: 40 

 

 Answer any eight questions from the following:                   5x8=40 

1.Rhizobium  কে  েীভাবে োব াফার্টিলাইজার রূবে েযেহার  েরা হ  ?  Rhizobium  

দ্বারা  গঠিত জজে সার উৎপাদন পদ্ধততঠি সংক্ষেক্ষপ লেক্ষ া।(2+3) 

How is used as biofertilizer? Briefly describe the process of biofertilizer 

production using Rhizobium. (2+3) 

2 . জজে  সার েযেহাবরর সুবেধা ও অসুবেধা গুবল েী েী ?(3+2) 

Discuss the merits and demerits of use of biofertilizers. (3+2) 

3.  Vermicompost েী ? এই েমবোসট  জৈবরর জন্য েী েী ধরবন্র কেেঁ ব া  েযেহার 

েরা হ   ? Vermicompost েযেহাবরর সুবেধাগুবল  আবলা ন্া েবরা ।(1+1+3) 

What is vermicompost? What are the different types of earthworms used in 

vermicompost? Discuss the merits of use of vermicompost. (1+1+3) 

4.বিল্পজাৈ  েজিযগুবলর ন্াম কলখা এেং ৈাবের েুন্ে িযেহার েদ্ধবৈ সম্পবেি 

আবলা ন্া েবরা ।(2+3) 

Name the industrial waste products and discuss their reuse process. (2+3) 

5. সবুজ সার কী ? সবুজ সার তিসাক্ষব বযবহৃত উদ্ভিক্ষদর নাম লেক্ষ া। সবুজ সার এর 

সক্ষে জজে  সার এর পার্ থকয উক্ষে  কর।  ?(1+2+2) 

What is green manure? Name plants used as green manure. Distinguish green 

manure and biofertilizer. (1+2+2) 

6. VAM কাক্ষক বক্ষে?  উদ্ভিক্ষদর   বৃদ্ভদ্ধ লত VAM এর ভূতমকা আক্ষোচনা কক্ষরা (2+3)  

What is VAM? Discuss its role on plant growth. (2+3) 

 



7.মাইবোরাইজার উেোরী ভূবমোগুবল  কলবখা। (5) 

State the beneficial roles of mycorrhiza (5) 

8. Azolla- Anabaena এর সংযুক্তি  েলবৈ েী েুঝা  ? জজে সার বহসাবে Azolla এর 

েযেহার েীভাবে েরা হ ? (2+3) 

What do you mean by Azolla- Anabaena association? How Azolla used as 

biofertlizer (2+3) 

9.জজে  াষ (organic farming) েী ? জজব চাক্ষের তবতভন্ন পদ্ধতত  গুতে সম্পক্ষকথ 

সংক্ষেক্ষপ লেক্ষ া। (1+2+2) 

What is organic farming? Discuss different methods of organic farming. (2+3) 

 10.Azospirillium এর আেি ি োহে বহবসবে েী েযেহার েরা হ ?  Azospirillium  

এর  াবরক্তিে জেবিষ্ট্যগুবল আবলা ন্া েবরা  । ইহার  উেোবর ভূবমো  গুবল  

সংবেবে ের্ িন্া েবরা । (1+2+2) 

What is the ideal carrier for Azospirillium ? Write its characteristic features. Briefly 

describe its beneficial role. (1+2+2) 

     ______________ 

 


