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

পরীক্ষার্থীদের যর্থাযর্থ ভাদব নিজ ভাায় উত্তর দেওয়া েরকার । 

Answer any eight questions of the following: 

দয দকাদিা আটটি প্রদের উত্তর োও: 

5×8 = 40 

1.  Illustrate the life cycle of Plasmodium vivax with a neat sketch. 

একটি ুনিত নিত্র  Plasmodium vivax এর জীবিিক্রটি বর্ণিা কর । 

 

2.  Write about the biology and damage caused by Sitophilus oryzae. 

Sitophilus oryzae র জীবতত্ত্ব ও ৃষ্ট  ক্ষনত ম্পদকণ  নখ । 

 

3.  Describe the transmission process and prevention method of typhoid. 

টাইফদয়ড ংক্রমর্ পদ্ধনত এবং প্রনতদরাধ বযবস্থা  বর্ণিা কর । 
 

4.  Differentiate between definitive host and intermediate host with example. What is 

reservoir host? Mention the reservoir host of Japanese encephalitis virus. 

উপযুক্ত উোরর্  নিনেষ্ট দপাক ও অন্তবণতী দপাদকর মদধয পার্থণকয কর । নরজাভণ য়ার দপাক নক ? জাপানিজ 

এিদফাাইটি ভাইরাদর নরজাভণ য়ার দপাক দক ? 

 

5.  Describe the pathogenic conditions observed when a man is infected with Entamoeba 

histolytica. 

Entamoeba histolytica আক্রান্ত মািুদর পযাদর্থাদজনিক ক্ষর্ গুন বর্ণিা কর । 

 

6.  Write the merits and demerits of artificial insemination in cattle. 

গবানেপশুর কৃনত্রম প্রজিদির ুনবধা ও অুনবধা গুন ংদক্ষদপ বর্ণিা কর । 

 

7.  Briefly describe the semen preservation method in cattle used in artificial insemination. 

কৃনত্রম গভণ ধারদর্ বযবহৃত গবানেপশুর বীযণ ংরক্ষর্ পদ্ধনত ংদক্ষদপ বর্ণিা কর । 

 

8.  Briefly describe the incubation process of poultry eggs. 

দপানির নডদমর তা দেওয়া (incubation) প্রনক্রয়া ংদক্ষদপ বর্ণিা কর । 
 

9.  Describe the process of induced breeding in fish. 

মাদের প্রদর্ানেত প্রজিি ংদক্ষদপ বর্ণিা কর । 
 

10.  Describe the pathogenicity caused due to Ancylostoma duodenale infection. 

Ancylostoma duodenale কতৃণ ক  ংক্রমদর্র পযাদর্থাদজনিনটি বর্ণিা কর । 
 

________________



(Aquatic Biology) 

 

Full Marks: 40  Time: 2 Hrs 

 

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

পরীক্ষার্থীদের যর্থাযর্থ ভাদব নিজ ভাায় উত্তর দেওয়া েরকার । 

Answer any eight questions of the following: 

দয দকাদিা আটটি প্রদের উত্তর োও: 

5×8 = 40 

1.  Why freshwater ecosystems are important? 

নমনষ্ট জদর বাস্তুতন্ত্র দকি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণিা কর ? 

 

2.  Give an account on various types of lakes with examples. 

উোরর্  নবনভন্ন হ্রে গুনর বর্ণিা কর । 
 

3.  Classify sea weeds with characters and examples. 

িানরনত্রক ববনলষ্টয ও উোরর্  ামুনিক আগাোর দের্ী নবভাগ কর । 
 

4.  How do we benefit from wetlands? 

জাভূনম দর্থদক আমরা কীভাদব উপকৃত ই বর্ণিা কর । 

 

5.  Briefly discuss the adaptive features of deep-sea organisms. 

গভীর মুদির জীদবর অনভদযানজত ববনলষ্টয গুন ংদক্ষদপ আদািিা কর । 

 

6.  Describe the formation of coral reef. 

প্রবা প্রািীর গঠদির বর্ণিা োও । 
 

7.  How can water quality be assessed? 

জদর গুর্মাি কীভাদব মূযায়ি করা যায় বর্ণিা কর ? 

 

8.  Describe the methods applied for sewage treatment. 

নিকানল িাার জদর পনরদলাধদির জিয বযবহৃত পদ্ধনত গুন আদািিা কর । 

 

9.  How does industrial pollution affect the aquatic organisms? 

কীভাদব নলল্প দূর্ জজ জীবদক প্রভানবত কদর বর্ণিা কর । 

 

10.  Summarize the characteristic features of continental shelf. 

মীদাপাদির ববনলষ্টয গুন ংদক্ষদপ আদািিা কর । 

 

________________ 


