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

Subject: Botany 

Paper: SEC-3 (Nursery and Gardening) 

Time- 2 Hours                                                                                                   Full Marks: 40 

 

Answer any eight of the following questions:          5×8=40 

নিম্ননিনিত থেকে থে থেোিও আটটট প্রকের উত্তর দোও। 

 

1. Explain the various ways and means of home gardening in West Bengal.   

 বোড়ীকত উদযোি ততনর েরোর জিয পশ্চিমবঙ্গে প্রচনিত পদ্ধনতগুনির নববরণ দোও । 

2. Write short notes on Mist Chamber and Glass house.     

মমস্ত থচম্বোর ও গ্লোস হোউস সম্বকে সংনিপ্ত টীেো থিি । 

3. Describe briefly the cultivation procedure of Carrot.      

গোজর চোষ পদ্ধনতর সংনিপ্ত বণ ণিো দোও । 

4. Mention the practical applications of landscape.       

িযোন্ডকেকপর বযবহোনরে প্রক োগ উকেি ের । 

5. Comment on the long-term storage procedures of onion and brinjal.    

থপেঁ োজ ও ববগুঙ্গের দীর্ ণকে োদী সংরক্ষঙ্গের জিয প্রচমিত পদ্ধমত গুমির মববরে দাও।  

6. Mention briefly the causes of seed dormancy.     

বীকজর সুপ্তাবস্থার জেয দায়ী কারে গুমির সংমক্ষপ্ত মববরে দাও।  

7. What is the importance of selection and treatment of cutting in vegetative propagation? 

অঙ্গজ জিি পদ্ধনতকত েোটটং-এর নিব ণোচি ও বযবস্থোপিোর গুরুত্ব নে?    

8. What are the methods of seed sowing for vegetable crops?     

     সনিজোত উদ্ভিকদর বীজ বপি পদ্ধনতগুনির নববরণ দোও । 

9. Mention the essentialities of pest and disease management in gardening.  

বোগোি ততনরকত েীটপতঙ্গ ও থরোগ মেযন্ত্রঙ্গের জেয অপমরহার্ য মবষয গুমির সম্বঙ্গে টীকা বিখ।  

10. Describe in brief the planning and seasonal activities for preparation of a nursery. 

িোস ণোনর ততনরকত পনরেল্পিো ও থেৌসুনে েোে ণেিোকপর সংনিপ্ত বণ ণিো দোও । 

 

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

 



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

Subject: Botany 

Paper : SEC-3 (Plant Diversity and Human Welfare) 

 

 

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=40 

     নিম্ননিনিত থেকে থে থেোিও আটটট প্রকের উত্তর দোও। 

 
1. What do you mean by genetic diversity and species diversity?                                   

       থজকিটটে তবনচত্র্য এবং প্রজোনতর তবনচত্র্য বিকত েী থবোক ো?                                                 

   

2. Write a short note on the significance of agrobiodiversity.                                                             

      েৃনষজীব তবনচত্র্য সম্পকেণ এেটট সংনিপ্ত থিোট থিি ।                                                                      

     

3. What is biodiversity legislation? – Explain.                                                                                  

      জীবববনচত্র্য আইি নে? -বণ ণিো েকরো ।                                                                                           

     

4. Write down causes of loss of ecological diversity.                                                         

      পনরকবশগত তবনচকত্র্যর িনতর েোরণ থিি । 

 

5.  Write down the full form of the following abbreviations:                                             

      IUCN, UNEP, UNESCO, WWF, NBPGR 

     মেম্নমিমখত সংমক্ষপ্তসারগুমির সমূ্পে য ফম যটট থিকিো । 

    IUCN, UNEP, UNESCO, WWF, NBPGR 

 

6. Write down the differences between in-situ conservation and ex- situ conservation.       

    পমরমস্থমত (in-situ) সংরক্ষে এবং প্রাক-পমরমস্থমত (ex-situ) সংরক্ষঙ্গের মঙ্গযয পার্ যকয থিকিো। 

 

7.  Write a short note about WWF.                                                                                         

         WWF সম্পকেণ এেটট সংনিপ্ত টটকা থিকিো ।                                                                                                       

      

8. Write a brief account on sustainable development                                                         

    সাসটেটেটেল ডেভলপটেন্ট সম্পকেণ  সংনিপ্ত নববরণ থিি । 

        

9. Describe the importance of forestry in human welfare.                                                     

     েোিব েিযোকণ েেসজৃে এর গুরুত্ব বণ ণিো ের ।                                                                             

    

10. Brifly describe the role of IUCN in biodiversity management.                                        

        জীবববনচত্র্য মেযন্ত্রঙ্গে IUCN এর ভূনেেো সংকিকপ বণ ণিো ের                                              

        

 

 

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

 


