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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 দেওয়ার েরকার । 
Answer any eight questions of the following: 

দয দকাদিা আটটি প্রদের উত্তর োও : 
5×8=40 

1.  Describe the transmission and control mechanism of tuberculosis. 

যক্ষ্মা দরাদের ংক্রমণ ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনি বণণিা কদরা ৷ 

2.  Name the causative organism of Rocky Mountain Spotted Fever. Write the symptoms and 

control of the disease. 

রনক মাউদেি স্পদটড জ্বর দকাি জীদবর দ্বারা ংেঠিি য় ? এই দরাদের ক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনিগুন দদ া ৷ 

3.  Draw a labelled diagram depicting the life cycle of Entamoeba histolytica. What is 

amoebiasis? 

Entamoeba histolytica র জীবিচদক্রর একটি দদবযুক্ত নচত্র অঙ্কি কদরা ৷ আনমনবয়ান কাদক বদ ? 

4.  Name the causative organism of lymphatic filariasis. Briefly describe the symptoms of 

filariasis. 

ফাইদনরয়ান দরাে দকাি জীদবর দ্বারা ংেঠিি য় ? এই দরাদের ক্ষণগুন ংদক্ষদপ বণণিা কদরা ৷ 

5.  What is the common name of Tribolium castaneum? Describe the life cycle of this pest. 

Tribolium castaneum র প্রচনি িাম নক ? এই কীদটর জীবিচক্র বণণিা কদরা ৷ 

6.  What do you mean by vector? Name four diseases spread by Culex. How Xenopsylla 

cheopis infestation can be controlled? 

দভক্টর কাদক বদ ? নকউদক্স মলাবানি চারটি দরাদের িাম দদ া ৷ Xenopsylla cheopis ংক্রমদণর 

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনিগুন দদ া ৷ 

7.  How semen is collected from donor cattle? What are drawbacks of artificial insemination 

process? 

োিা বে দর্থদক নকভাদব বীযণ ংগ্র করা য় ? কৃনত্রম েভণ ধারণ পদ্ধনির অুনবধাগুন নক নক ? 

8.  What do you mean by broiler and layer? How poultry eggs are preserved? 

ব্রয়ার এবং দয়ার বদি নক দবাদ া ? দপানির নডম নকভাদব ংরক্ষণ করা য় ? 

9.  Describe the methodology of induced breeding by a flow diagram. Is transgenesis a boon 

for aquaculture industry? 

একটি প্রবা নচত্রর মাধযদম প্রদণানেি প্রজিদির পদ্ধনি নববৃি কদরা ৷  ট্রান্সদজদিন নক মৎচা নলদের পদক্ষ 

আলীবণাে ? 

10.  Write the life cycle of Sitophilus oryzae. Mention its control measures. 

Sitophilus oryzae-এর জীবিচক্র দ  । এর নিয়ন্ত্রণ বযবস্থা উদে  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 দেওয়ার েরকার । 
Answer any eight questions of the following: 

দয দকাদিা আটটি প্রদের উত্তর োও : 

5×8=40 

1.  Describe the different types of coral reefs with examples. 

উোরণ দযাদে প্রবা প্রাচীদরর প্রকারদভে গুন উদে  কদরা । 
2.  What are the different physico-chemical characteristics of Lake? 

দদকর নবনভন্ন দভৌি-রাায়নিক গুন ববনলষ্ট্য কী কী ? 

3.  What are the major adaptations of hill stream fishes? 

পাান়ি-ধারার মাদের প্রধাি অনভদযাজি গুন নক নক ? 

4.  How does the phosphorus cycle affect the aquatic environment? 

কী ভাদব ফফরা-চক্র জজ পনরদবলদক প্রভানবি কদর ? 

5.  Why sea weed is important for the ocean? 

ামুনিক আোো মুদির জিয গুরুত্বপূণণ দকি ? 

6.  Delineate the treatment process of municipal sewage. 

দপৌরভার ময়া জদর পনরশ্রুিকরণ ম্পদকণ  যা জাদিা দদ া । 
7.  Add a brief note on marine zonation. Briefly describe in detail the flora and fauna of the 

pelagic region. 

ামুনিক দজাদিলদির উপর একটি ংনক্ষপ্ত দিাট দযাে কর । ংনক্ষপ্তভাদব দপানজক অঞ্চদর উনিে ও প্রাণীর 

নবস্তানরি বণণিা কর । 

8.  Define the term estuary. Describe physico-chemical characteristics and biota of estuaries. 

দমািা লদের ংজ্ঞা োও। দমািার দভৌি-রাায়নিক ববনলষ্ট্য এবং বাদয়াটা বণণিা কর । 

9.  What do you mean by eutrophication? How does it occur? What is its significance in 

aquatic pollution? 

ইউদট্রানফদকলি বদি নক বু  ? এটা নকভাদব ঘদট ? জজ দূদণ এর িাৎপযণ কী ? 

10.  Elucidate the adaptive modifications found in deep-sea organisms. 

েভীর মুদির জীদবর মদধয প্রাপ্ত অনভদযানজি পনরবিণ িগুন বযা যা কর । 
____________________ 


