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

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

1.  Describe the structure of Class-II MHC molecule with proper diagram. 

MHC ক্লা II অনুর গঠন উপযুক্ত চিচিত চিত্র বর্ণনা কর। 

2.  Compare antigen processing and presentation by endogenous and exogenous pathway. 

এন্ডান্েনা  এবং এন্সান্েনা পদ্ধচতর মাধ্যন্ম অযাচিন্েন প্রচিযাকরর্ এবং উপস্থাপনার 
তুনা কর। 

3.  State the purpose of using HAT medium in monoclonal antibody production. 

মন্নান্ক্লানা অযাচিবচড উৎপাদন প্রচিযান্ত HAT চমচডযাম বযবান্রর উন্েলয ব। 

4.  State the functions of Complementarity Determining Regions (CDRs) and Fc regions 

of a typical antibody molecule. 

একটি াধ্ারর্ অযাচিবচড অর্ুর কমচিন্মিাচর চডটামণাইচনং চরচেওন (চ.চড.আর) এবং 
এফ.চ অঞ্চন্র কােগুচ বর্ণনা কর। 

5.  Mention the basic principle for Type-I Hypersensitivity reactions. Give an example of 

a delayed type Hypersensitivity reaction. 

টাইপ-১ াইপারন্চিটিচভটি প্রচতচিযার মমৌচক নীচত উন্েখ কর। চবচিত ধ্রন্নর 
াইপারন্চিটিচভটি প্রচতচিযার একটি উদারর্ দাও । 

6.  What is meant by primary and secondary lymphoid organ? Explain the significance of 

thymus in immunity. 

প্রাথচমক ও মগৌর্  চম্ফন্যড অঙ্গ বন্ত কী মবাঝায? মরাগ প্রচতন্রাধ্ ক্ষমতান্ত থাইমান্র 
তাৎপযণ বযাখযা কর। 

7.  Differentiate between classical and MBL pathway of complement system. 

Complement system এর Classical এবং MBL pathway এর মন্ধ্য পাথণকয কর। 

8.  Describe the role of macrophage in antigen processing and presentation. 

অযাচিন্েন প্রচিযাকরর্ এবং উপস্থাপনায মযান্িান্ফন্ের ভূচমকা বর্ণনা কর। 
9.  Briefly describe positive and negative selection of lymphocytes. 

চন্ম্ফাাইন্টর positive এবং negative selection ংন্ক্ষন্প বর্ণনা কর। 

10.  Define vaccine and write a short note on attenuated vaccine. 

ভযাকচন ংজ্ঞাচযত কর এবং attenuated ভযাকচন ম্পন্কণ  একটি ংচক্ষপ্ত টিকা  মখ। 

____________________ 
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1.  Name the parts of insect antenna. Draw and cite example of filiform and plumose antenna. 

পতন্ঙ্গর অযান্িনার অংলগুচর নাম চখ।চফচফমণ এবং প্লুন্মাে অযান্িনার চিত্র উদারর্ দাও। 
2.  Distinguish between carrier and vector with examples. Define reservoir host with example. 

উদারর্  বাক এবং মভক্টন্রর মন্ধ্য পাথণকয করুন। উদারর্  reservoir মাস্ট ংজ্ঞাচযত 
কর। 

3.  Discuss the role of mosquitoes in transmission of diseases.  

মরাগ ংিমন্র্ মলার ভূচমকা আন্ািনা কর। 

4.  Name the causative agent of lymphatic filariasis. Describe its life stages in human. Mention the 

symptoms. 

চম্ফযাটিক ফাইন্চরযাচন্র েীবার্ুর নাম চখ। মানবন্দন্ এর েীবনিন্ির পযণাযগুন্া বর্ণনা 
কর ও মরান্গর  উপগণগুন্া উন্েখ কর। 

5.  Name any blood sucking bug and disease caused by them. Mention its symptoms and 

prevention. 

ময মকান একটি রক্ত মিাা বাগ এবং তান্দর দ্বারা ৃষ্ট মরান্গর নাম মখ। ইার ক্ষর্ ও 
প্রচতন্রাধ্ উন্েখ কর। 

6.  Write a short note on different types of control measures for the prevention of mosquito borne 

diseases. 

মলা বাচত মরাগ প্রচতন্রান্ধ্র েনয চবচভন্ন ধ্রন্নর চনযন্ত্রর্ বযবস্থা ম্পন্কণ  একটি ংচক্ষপ্ত টীকা 
চখ। 

7.  Write the scientific name of head louse. Mention its order and family. Discuss the role of the 

louse in transmission of diseases. 

মড াউন্র ববজ্ঞাচনক নাম চখ। ইা মকান অডণ ার এবং ফযাচমচর অন্তগণত চখ। মরাগ 
ংিমন্র্ উকুন্নর ভূচমকা আন্ািনা কর। 

8.  Describe importance of fleas as vector. 

মভক্টর চন্ন্ব fleas  এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। 

9.  Comment on insect mouth parts with suitable diagrams and examples. 

উপযুক্ত চিত্র এবং উদারর্  পতন্ঙ্গর মুখ-উপান্ঙ্গর উপর মন্তবয কর। 

10.  Write a short note on Dengue. 

মডঙ্গ ুম্পন্কণ  একটি ংচক্ষপ্ত টিকা মখ। 

____________________ 


