
B.Sc. VI-Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Botany 

Paper : SEC-4 

(Ethnobotany) 
Time: 2 Hours                                                                                                                       Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

 

A.  Answer any eight questions from the following.                                                                                             8 X 5 

     নিম্ননিনিত থেকে থে থেোিও আটটট প্রকের উত্তর দোও। 

 
1. Briefly describe the scopes and objectives of Ethnobotany.                                                                                  5 

  সংনিপ্তভোকে এেকিোকেোটোনির সুকেোগ এেং উকেশ্য ের্ ণিো ের । 

 

2. Describe briefly the life style of any one major ethnic group of India                                                                   5 

    সংকিকে ভোরকতর থে থেোিও এেটট েড় িৃকগোষ্ঠীর জীেিধোরোর ের্ ণিো থিকিো ।   

 

3. Write down the role of sacred groves in ethno botanical studies.                                                                          5                                                                   

     এেকিো থেোটোনিেোি স্টোনিকত েনেত্র উেেি এর ভূমিকা থিকিো । 

 

4. Mention the significance of Trichopus  zeylanicus  and  Artemisia sp  in ethno botanical practices.                        5                                                                      

 এেকিো থেোটোনিেোি অিুশ্ীিকি Trichopus zeylanicus এেং Artemisia sp এর তোৎেে ণ উকেি ের । 

 

5.  What is the significance of the habitat and morphology of Azadirachta indica in ethno botanical practices?      5                                                                                                                                           

      এেকিো থেোটোনিেোি েদ্ধনতকত  Azadirachta indica  এর  আেোসস্থি ও  রূেচচণকির  তোৎেে ণ উকেি ের ।                                                                                                             

                                                                                                                          

 

6. What is the significance of the habitat and morphology of Ocimum sanctum  in ethno botanical practices?         5                                                                                                                          

      এেকিো থেোটোনিেোি েদ্ধনতকত  Ocimum sanctum  এর  আেোসস্থি ও  রূেচচণকির  তোৎেে ণ উকেি ের ।                                                                                                             

 

7. Write down the role of ethnic groups in conservation of plant genetic resources in India.                                     5 

     ভোরকত উদ্ভিদ দ্ভজিগত সম্পদ সংরিকর্ জোনতগত থগোষ্ঠীর ভূনিেো থিকিো । 

 

8. Write down the name of the plants used as a source of intoxicants and beverages by the tribals of India.               5                                                                                                                 

    ভোরকতর উেজোনতকদর দ্বোরো থতি এেং েোিীক়ের উৎস নিসোকে েযেহৃত উদ্ভিকদর িোি থিকিো । 

      

      

9. Write a short note on  herbaria in ethno-botanical study.                                                                                          5 

    উদ্ভিকদর দ্ভজিগত সম্পদ সংরিকর্ জোনতগত থগোষ্ঠীর ভূনিেো থিকিো। 

 

10. How is  biopiracy  related to ethnobotany?.                                                                                                            5                                                                                                                             

 

       েোক়েোকপ্রসী েীভোকে এেকিোকেোটোনির সোকে সম্পনেণত? 

 

        



                    B. Sc. Sem-VI Examination (General) 2021(CBCS) 

 Subject-Botany 

                                                   Paper– SEC-4 

                                       (Intellectual Property Right)  

            FM-40                                                                               Time-2hrs. 

 

A. Write short notes of any eight of the following: -                      8X5=40 

 

1. Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) 

2. Bio-Piracy 

3. National Gene Bank 

4. Sui-generis system for crop protection 

5. Traditional knowledge 

6. Concept of novelty 

7. Data base and Data protection 

8. Rights of Farmer 

9. Digital Library 

10.  Transfer of Copyright 

 

A. নিম্ননিনিত যে য োিও আটটির সংনিপ্ত যিোট নিিুি:-     8X5=40 
 
1. বোনিজ্য সম্পন ি ত যবৌনি  সম্পনি অনি োর (টিআরনিএস) 

2. বোয ো-িোইযরনস 

3. জ্োতী  নজ্ি বযোং  

4. ফসি রিোর জ্িয “সইু-যজ্িোনরজ্ নসযেম” 

5. সিোতি জ্ঞোি 

6. অনিিবযের িোরিো 

7. যেটো যবস এবং যেটো সরুিো 

8.  ৃষয র অনি োর 

9. নেনজ্টোি িোইযেনর 

10.  নিরোইট স্থোিোন্তর 
 

 

 



B.Sc. VI- Semester Examination (General) 2021(CBCS) 

Subject: Botany Paper: SEC-4 

(Mushroom CultivationTechnology) 

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. 

 
 

I. Answer any eight questions from the following-     5×8=40 

 

1. Write short notes on Nutritional and medicinal values of Mushrooms.  

মাশরুমমর পুষ্টিগত গনুাগনু এবং ভেষজ গনুাগনু উমেখ কমরা। 
2. Write short note on poisonous mushrooms and their effects on human beings.  

ষ্টবষ্টেন্ন প্রকার ষ্টবষাক্ত মাশরুম এর সম্বমে সংষ্টিপ্ত টীকা ভেখ এবং মানব জীবমন এর প্রোব গুষ্টে উমেখ 

কমরা।  
3. What is compost? Describe the preparation of compost for mushroom cultivation.  

কমপাস্ট ষ্টক? মাশরমু চামষর জনয কমপাস্ট ততষ্টরর পদ্ধষ্টতর ষ্টববরণ দাও। 
4. Give a concise account for low cost production of Mushrooms.  

কম খরমচ মাশরমু ততষ্টরর পদ্ধষ্টত উমেখ কমরা। 
5. Write short notes on long term and short term storage of Mushrooms.  

দীর্ঘমমযামদ এবং স্বল্প ভমযাদী মাশরমু সংরিমণর পদ্ধষ্টত এর ষ্টববরণ দাও। 
6. Write a short note on different type of foods prepared from mushrooms.  

মাশরুম জাত ষ্টবষ্টেন্ন প্রকার খাদযদ্রবয ততষ্টরর প্রষ্টিযাকরণ সম্বমে সংষ্টিপ্তটীকা ভেখ। 
7. Write short note on the Mushroom Research Institutes in India.  

োরতবমষঘর ষ্টবষ্টেন্ন প্রকার মাশরমু গমবষণার ভেসকে ভকন্দ্রগষু্টে আমে তার সম্বমে সংষ্টিপ্ত ষ্টববরণ দাও। 
8. Write a brief note on the marketing of Mushrooms and Mushroom products in India.  

োরমত মাশরমু এবং মাশরুম জাত দ্রমবযর বাষ্টণজয করমনর সম্বমে সংমিমপ ভেখ। 
9. What is spawn? How it is prepared?  

স্পন কী? ইহা ষ্টকোমব প্রস্তুত করা হয?  

10. What are edible mushrooms? Give a brief description on different types of edible 

mushrooms available in India.  

ভোজয মাশরমু ষ্টক? োরমত পাওযা োয এমন ষ্টকেু ভোজয মাশরমুমর সম্বমে ষ্টবশদ ষ্টববরণ দাও। 
 


