BANKIM SARDAR COLLEGE
Part – II (1+1+1) Examination 2020
B.Sc. (General)
Subject: Botany
Paper: II+III
Group: (1+2)
Time: 2 Hours

Full Marks: 25+25 = 50
(Answer each group in separate Answer-Sheets)

Group: 1
Paper-II (F.M-25)
(Answer in separate Answer-Sheets)
য কােনা পাচঁ ট
1. a) প র
b)

ােটাি

ে র উ র দাও।

(5х5=25)

কােক বেল? য কােনা এক ট প রে র নাম লখ।
িল কােক বেল? উদাহরন দাও।

2. a) DNA ও RNA এর পাথক

লখ।

b) স াল ডগমা িক?
3. a) অ ানাইেসাসাই টক

ামাটা কােক বেল? উদাহরন দাও।

b) া েপােজান িক?
4. a) উদাহরনসহ ইনিসট ও এ িসট সংর

েনর সং া দাও।

b) মাইে া াইেমট বলেত িক বাঝ?
5. a) উৎেসচেকর

নীিবভাক আেলাচনা কর।

b) mRNA ও rRNA এর এক ট কের কাজ লখ।
6. a) অ

ন হরেমােনর কাজ লখ।

b) আেলাকপযায়বৃি

কােক বেল?

7. a) চা ও বাসেকর দু ট কের ব বহার লখ।
b) শাল ওপাট এর িব

ানস ত নাম লখ।

8. a) আেলাক দশা ওঅ কার দশার পাথক
b) িহল িব

য়া িক?

লখ।

Group: 2
Paper-III (A+B) (F.M-25)
(Answer in separate Answer-Sheets)
য কােনা পাচঁ ট

ে র উ র দাও।

9. a) এক ট ছেকর সাহােয ি
b) প ারাসাই টক

(5х5=25)
িলর

নীিবভাগ কর।

ামাটা বলেত িক বাঝ।

10. a) পিরেসি ক ওপ ারােসি ক ইনভারসান কােক বেল?
b) জেন টক কােডর দু ট ধম লখ।
11. a) জীবৈবিচ
b) হটে

বলেত িক বাঝ। এ ট কয়

কার ও িক িক?

ােটর দু ট শত লখ।

12. a) সাইটকাইিনন হরেমােনর কাজ লখ।
b) ইিথিলেনর ‘ পল রসপ ’ বলেত িক বাঝ?
13. a) DNA এর গঠন আেলাচনা কর।
b) বাস ীকন বলেত িক বাঝ?
14. a) দীঘিদবা ও

িদবা উ

b) এক ট C3 ও C4 উ
15. a) সবাত
b)

ীয়

দ কােক বেল? উদাহরন দাও।

েদর উদাহরন দাও।

সন ও অবাত

সেনর পাথক

লখ।

সন বলেত িক বাঝ?

16. a) িনম ওনারেকেলর দু ট কের ব বহার লখ।
b) আদা ও সরেষর িব

ানস ত নাম লখ।

