BANKIM SARDAR COLLEGE
Part – II (1+1+1) Examination 2020
B.Sc. (General)
Subject: ZOOLOGY
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)
Answer any FIVE Questions from Question 1 to 8

5х5=25

1. (a) পর্ কর্ব
ব
াটার চারটট গুরুত্বপূর্ বর্শিষ্ট্য
ব
ছশর্সহ উল্লেখ কর । 3+2=5
(b) ভেন্ট্রাল হাটব (ventral heart) র্লল্লে শক ভর্াল্ল া ?
2. (a) উশহল অর্ান
ব র্লল্লে শক ভর্াল্ল া? এটট ভকান প্রার্ী ভে পাওয়া যায় ? 3+2=5
(b) Bos sp. এর উদল্লরর ভরটটকুলাম প্রল্লকাল্লের কাজ শক?
3. (a) হল্ললাব্রাঞ্চ এর্ং ভহশমব্রাঞ্চ ফুলকার মল্লযয শচত্রসহ েফাৎ কর। 3+2=5
(b) ক্রিয়া শর্ের্ র্লল্লে শক ভর্াল্ল া ?
4. (a) Anabas sp. এর অশেশরক্ত শ্বাসেল্লের র্ঠন দাও.

3+2=5

(b) Cavia sp. এর V এর্ং III ভিশনয়াল নাল্লেবর নাম এর্ং উৎপশির স্থান ভলখ।
5. (a) উেচর ভের্ীর সাযারর্ বর্শিষ্ট্য উল্লেখ কর।

3+2= 5

(b) উেচর ভের্ীর জীশর্ে উপল্লের্ীর নাম শলল্লখ ভের্ীশর্নযাস কর এর্ং প্রল্লেযকটট
র্ল্লর্রব একটট কল্লর উদাহরর্ দাও ।
6. (a) ইউল্লেশরয়া (eutheria) ও ভমটাল্লেশরয়া (metatheria) র মল্লযয েফাৎ কর।

3+2= 5

(b) সাইল্ললাস্টমাটার চারটট বর্শিষ্ট্য ভলখ।
7. (a) উে্ল্লসচল্লকর কাল্লযরব উপর োপমাত্রার প্রোর্ - আল্ললাচনা কর ?
3+2= 5
(b) Columba sp.এর র্ায়ুেশল গুশলর নাম দাও.
8. (a) ভটনইর্ (ctenoid) , সাইশলর্ (cycloid) এর্ং প্লাকইর্ (placoid) আই ঁি এর মল্লযয
েফাৎ কর.
(b) র্াল্লয়ার্াইোশসটট
ব হটস্পট র্লল্লে শক ভর্াল্ল া ?

3+2=5

Group: 2
Paper-III (A+B) (F.M-25)
(Answer in separate Answer-Sheets)
Answer any FIVE Questions from Question 9 to 16

5х5=25

9. (a) জলজ দুটট মাইল্লিা-আল্ল্াপর্স
ব
এর ছশর্ আঁল্লকা।

3+2=5

(b) আরল্লিালার মুল্লখাপাঙ্গ গুশলর নাম ভলখ।
10. (a) Pila sp. এর রার্ুলার কাজ শক?

3+2=5

(b) এর ospharidium এর ছশর্ দাও.
11. (a) Ascaris sp. এর নর এর্ং মাদা প্রার্ীর মল্লযয র্ঠনর্ে েফাৎ আল্ললাচনা কর.
3+2=5
(b) Branchiostoma sp. র ভের্ীশর্নযাস কর।
12. (a) আরল্লিালার ভপৌটষ্ট্কেল্লের ছশর্ অঙ্কন কর (with labelling) . 3+2=5
(b) নর এর্ং মাদা আরল্লিালার মল্লযয পােকয
ব শক কল্লর করল্লর্?
13. (a) আরল্লিালার শহল্লমাশলমফ (haemolymph) এর পদ্ধশে ভলখ।

3+2= 5

(b) আরল্লিালার শহল্লমাশলমফ (haemolymph) এ পাওয়া যায় এমন দুটট ভকাষ এর ছশর্
অংকন কর ।
14. (a) আরল্লিালার অে এর মল্লযয লক্ষ করা হয় এমন একটট পরজীর্ী একল্লকাষী প্রার্ীর
ছশর্ অংকন কর।

3+2= 5

(b) Naja sp. এর ভেশর্শর্নযাল্লসর ছক দাও.
15. (a) Columba sp. এর কল্লরাটটর সনাক্তকরল্লর্র বর্শিষ্ট্য ভলখ.

3+2= 5

(b) Columba sp. এর এটলাস (atlas) কল্লিরুকার সনাক্তকরল্লর্র বর্শিষ্ট্য ভলখ.
16. (a) স্তনযপায়ীল্লদর যকৃল্লের প্রস্তল্লেদ এর সনাক্তকরল্লর্র বর্শিষ্ট্য দাও. 3+2=5
(b) মানুল্লষর মুখশর্র্ল্লরর আর্রর্ী কলার(squamous epithelium) মল্লযয র্ার র্শর্ অংকন
কল্লর ভদখাও।

