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

Subject: Botany 

Paper: DSE-1A (Economic Botany & Biotechnology)    

  

Time-2 Hours                                                                                                          F.M. – 40 

 

 
A. Answer any eight questions:                                                                5×8 = 40 

      নিম্ননিনিত যেক োকিো আটটি প্রকের উত্তর দোও:         
 
1. Write the scientific name and family of cotton. Mention the important uses of  

     cotton in human life.                                                                                

    তুলার বৈজ্ঞানিক িাম এবং গ াত্র গলখ। মািৈ জীৈনি তুলার ৈযৈহার উনেখ কর। 

2. Give a general account on uses of Gram.                                                                                

   গ ালা সম্বনে একটি সাধারি নৈৈৃনত রচিা কর। 

3. Briefly describe the methods of processing of tea.                                                           

    চা প্রক্রিযাকরনের পদ্ধনত সংনেনপ ৈে ণিা কর 

4. Discuss the origin of hexaploid wheat.                 

    গহক্সাপ্লনযড  নমর উৎপনি আনলাচিা কর।  

5. Write the scientific name and family of groundnut. Mention the uses  of groundnut.                                                                                               

    নচিা ৈাদানমর বৈজ্ঞানিক িাম এবং গ াত্র গলখ। নচিা ৈাদানমর ৈযৈহার গুনল উনেখ কর। 

6. Write notes on the significance of embryo culture.                                                      

    ভ্রূে কর্ ণেএর গুরুত্ব সম্পনকণ িীকা গলখ। 

7. Briefly describe the technique used to generate haploid plants.                                                                                                               

হযাপ্লনযড উক্রিদ উৎপাদনির পদ্ধনত সংনেনপ ৈে ণিা কর। 

8. What is golden rice? Briefly discuss about the application of Recombinant DNA  

     Technology to produce golden rice.                                                                  

   গ ানেি রাইস নক? গ ানেি রাইস উৎপাদনি নরকনম্বিযান্ট নডএিএ প্রযুক্রির প্রনযা  

সম্পনকণ সংনেনপ আনলাচিা কর।  

9. Write short note on DNA library.                                                                                 

    িীকা গলনখা – DNA লাইনেনর। 

10. Briefly discuss about the application of DNA fingerprinting.                                       

     DNA নিঙ্গারনপ্রনন্টং-এর প্রনযা  সম্পনকণ সংনেনপ আনলাচিা কর।  

 

 

******************* 

 

 

 

 



 

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

Subject: Botany 

Paper: DSE-1A (Analytical Techniques in Plant Sciences) 

 

Time: 2 hrs.                                                                                                      Full Marks: 40 

 

 

1. Answer any eight questions from following:                               8×5 =40   
      নিম্ননিনিত যেক োকিো আটটি প্রকের উত্তর দোও:         
 

a) Differentiate between colorimeter and spectrophotometer.                                                                   

     যোিনরনিটোর এবং যে করোফকটোনিটোর এর পোর্থ য যিি ।                                                                                         
b) Elaborate the benefits of radio isotope techniques?  Name some commonly 

used radioisotopes.       

   যরনিও আইক োকটোপ পদ্ধনতর উপ োনরতো উকেি  করো। পরীক্ষো যক্ষকে  চরোচর য োি য োি যরনিও 
আইক োকটোপ  গুনি বযবহৃত হয়।                                                                                                                 
c) Briefly mention the uses of chromatographic techniques in agriculture.                                           
      ৃনি োকেথ এবং অিযোিয যক্ষকে  যরোিোকটোগ্রোনফ  যট নিক র বযবহোনর  প্রকয়োগ গুনির  ংনক্ষপ্ত 

বর্থিো দোও ।          
d) State some important applications of biostatistics.                                                                       

    বোক োস্টোনতনস্ট   এর গুরুত্বপূর্থ বযবহোনর  নদ  গুনি  ম্বকে যিি ।                                                                          
e) Mention the electrophoretic techniques commonly used for characterization of 

proteins.                                                                                                      
    যপ্রোটিকির চোনরনে  ববনিষ্ট্য নির্থোরকর্ ইকি করোকফোকরন   পদ্ধনতর বযবহোনর  প্রকয়োগ  ম্বকে 

 ংনক্ষপ্ত বর্থিো দোও।  
f) What is the principle of centrifugation? What are the different types of 

centrifugation?                           
     য নিনফউকগিকির িীনতগত ববনিষ্ট্য উকেি  করো  নবনিন্ন প্র োর  য নিনফউকগিকির প্র োরকিদ 

গুনি উকেি  করো।  

g) Compare between SEM and TEM.                                                                                                             

     SEM এবং TEM এর িকর্য তুিিো  করো।  
h) Comment on the application of the freeze fracturing technology.                                                                            

     নিজ ফযোক্টনরং যট নিক র বযবহোনর  প্রকয়োগ  ম্বকে যিি।  
i) Comment on the applications of X-Ray crystallography. 

     X-Ray নরস্টোকিোগ্রোনফ এর বযবহোনর  প্রকয়োগ গুনি যিি।    

j) Mention different components of spectrophotometer.               

     যে করোফকটোনিটোর এর নবনিন্ন অংিগুনির বর্থিো দোও।    
 

******************* 

 



 

 

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

Subject: Botany 

Paper: DSE-1A (BIOINFORMATICS) 

 

Time: 2 Hour                                                                              Full marks: 40 

 

Answer any eight of the following: 5x8=40 

  যে য োন ো আঠটি প্রনের উত্তর দোও: 

1. Define the term ‘Bioinformatics’. Briefly describe the scope of 

bioinformatics. 

'Bioinformatics' - র সংজ্ঞা দাও। Bioinformatics - এর বিস্তার ও প্রসার সম্বন্ধে সংক্ষেক্ষে 

লেক্ষ া। 

2. Write the expanded form of ‘PDB’. Write a short note on ‘NCBI’. 

‘PDB’- র এর বর্ধিত রূেটি লেক্ষ া। NCBI’- র সম্বক্ষে সংক্ষেক্ষে লেক্ষ া।  

3. Write a short note on local and global sequence alignment with 

suitable example. 

উেযুক্ত উদাহরণ সহ local এবং global sequence alignment - এর সম্বন্ধে সংবিপ্ত টীকা লেখ। 

4. What is a Biological Database? State the differences between Primary and 

Secondary Database. 

Biological Database কী? Primary ও Secondary Database - এর মক্ষধে োর্িকে লেক্ষ া। 

5. Write the expanded form of OTU? State the differences between Phylogram 

and Cladogram. 

OTU এর বর্ধিত রূেটি লেক্ষ া। Phylogram ও Cladogram - এর মক্ষধে োর্িকে লেক্ষ া। 

6.  Discuss the role of bioinformatic analysis in crop improvement. 

কৃর্িজ উন্নয়ক্ষে bioinformatic analysis - এর ভূর্মকা সম্বক্ষে আক্ষোচো কক্ষরা। 

7.   Discuss briefly the features and role of PIR. 

PIR এর ববর্িষ্ট্ে ও ভূর্মকা সংক্ষেক্ষে আক্ষোচো কর। 

8. What is QSAR? Write briefly its role in drug designing. 

     QSAR কী? ড্রাগ র্িজাইক্ষে এর ভূর্মকা সংক্ষেক্ষে লেক্ষ া। 

9. Comment on different aspects related to the construction of molecular 

phylogenyphylogeny.  

     Molecular phylogeny - এর নবনিন্ন নদ  এবং তোর বযবহোনর  প্রকয়োগ উকেি  করো।  
10. Discuss briefly about the common nucleotide database used in 

Bioinformatics. 

Bioinformatics-এ বেবহৃত সাধারণ nucleotide database সম্পক্ষকি  সংক্ষেক্ষে আক্ষোচো কর। 

 

*********************** 


