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1. Answer the following questions briefly (any ten)      10×2 

 

a) Name one plant DNA virus. 

b) Name one bacteria used in medicine industry. 

c) What is pyrenoid? 

d) Where do you find dolipore septum? 

e) Name a coprophilous fungus. 

f) Give an example of crustose lichen. 

g) Give an example of a hyperplastic symptom. 

h) Name the causal organism of Late blight of potato. 

i) Name one Indian species of Marchantia. 

j) What are elaters? 

k) Name a ligulate pteridophyte 

l) Define indusium 

m) Name a gymnosperm which shows some pteridophytic characters. 

n) Name the form genus of Williamsonia stem. 

o) Give an example of aggregate fruit. 

p) In which family studied by you will you find parietal placentation? 

 

ক) একটি উদ্ভিদ DNA ভাইরাস এর নাম লেখ । 
খ) ওষুধ দ্ভিল্পে ব্যব্হৃত একটি ব্যাকটিদ্ভরযা -র নাম লেখ । 
গ) পাইল্পরণল্পযড কী? 
ঘ) ডদ্ভেল্পপার লসপ্টাম লকাথায পাল্পব্? 
ঙ) একটি কল্পরাদ্ভিদ্ভেযাস ছত্রাল্পকর নাম লেখ । 
চ) ক্রাল্পটাজ দ্ভেল্পকল্পনর উদাহরণ লেখ । 
ছ) হাইপারপ্লাদ্ভটক উপসল্পগের উদাহরণ লেখ । 
জ) আেুর দ্ভব্েদ্ভিতা ধওযাসা লরাল্পগর পযাল্পথাল্পজল্পনর নাম কী? 
ঝ) Marchantia একটি ভারতীয রজাদ্ভতর নাম লেখ । 
ঞ) ইল্পেটর কী? 
ট) একটি দ্ভেগুল্পেট লটদ্ভরল্পডািাইল্পটর নাম লেখ। 
ঠ) ইনডুদ্ভসযাম সংজ্ঞাদ্ভযত কর। 
ড) একটি দ্ভজমল্পনাস্পাল্পমের নাম লেখ যা দ্ভকছু লটদ্ভরল্পডািাইটিক বব্দ্ভিষ্ট্য লদখায। 
ঢ) Williamsonia লটল্পমর িমে লজল্পনাল্পসর নাম লেখ। 
ণ) সামদ্ভিক িল্পের উদাহরণ দ্ভদন। 
ত) অধযযন করা লকান লগাত্র পযাদ্ভরটাে লপ্লল্পসল্পেিন পাল্পব্? 
 

 

2. Answer the following questions (any two)       2×20 

 

a) With proper diagram describe bacterial Transduction 

b) Describe the life cycle of Ectocarpus. 



c) Describe the life cycle of Ascobolus with suitable sketches 

d) Name the causal organism and describe the symptoms and disease cycle of ‘Black stem rust 

of wheat’ 

e) Describe the gametophytic structure of Marchantia. In what respect it differs from the 

Gametophyte of Funaria? 

  

ক) যথাযথ দ্ভচল্পত্রর সাল্পথ ব্যাকটিদ্ভরযা ট্রান্সডাকিনল্পক ব্ণেনা কর। 

খ) Ectocarpus -র জীব্নচল্পক্রর ব্ণেনা দাও। 

গ) উপযুক্ত লেচ সহ Ascobolus -র জীব্নচল্পক্রর ব্ণেনা দাও। 

ঘ) ‘Black stem rust of wheat’ এর pathogen নাম, লরাগেক্ষণ ও লরাগচল্পক্রর ব্ণেনা দাও। 

ঙ) Marchantia -র লগল্পমািাইট ব্ণেনা কর। লকান লক্ষল্পত্র এটি Funaria -র লগমল্পটািাইট লথল্পক পৃথক? 

 

 

3. Answer the following questions (any two)       2×20 

 

a) Mention the diagnostic characters of Psilophyta with a suitable example. Discuss about the 

economic importance of pteridophytes 

b) State the fern characters and xeromorphic characters of Cycas. Name one Indian species. 

c) Describe any two methods of fossilization. Add a note on importance of fossil study. 

d) Draw and give two characteristic features of Spike and Corymb inflorescence. What is 

megasporogenesis? Draw and describe embryo sac of female gametophyte of angiosperm. 

e) Give floral formula, floral diagram, two diagnostic features and two economic importance 

of families Solanaceae and Leguminosae. 

 

ক) উপযুক্ত উদাহরণ সহ Psilophyta -র বব্দ্ভিষ্ট্যগুদ্ভে উল্পেখ কর। লটদ্ভরল্পডািাইট -র অথেননদ্ভতক গুরুত্ব সম্পল্পকে  
আল্পোচনা কর । 
খ) Cycas-র িানে বব্দ্ভিষ্ট্য এব্ং লজল্পরামদ্ভিে ক বব্দ্ভিষ্ট্যগুদ্ভে ব্ণেনা কর। একটি ভারতীয রজাদ্ভতর নাম লেখ । 
গ) জীব্াল্পের লয লকানও দুটি পদ্ধদ্ভত ব্ণেনা কর। জীব্াে অধযযল্পনর গুরুত্ব সম্পল্পকে  একটি লনাট লেখ । 
ঘ) স্পাইক এব্ং কদ্ভরি inflorecence আঁক এব্ং দুটি বব্দ্ভিষ্ট্য লেখ । লমগাল্পস্পাল্পরাল্পজল্পনদ্ভসস কী? অযাদ্ভিওসপাল্পমের 

female লগমল্পটািাইল্পটর embryo sac আঁক এব্ং ব্ণেনা কর। 

ঙ) Solanaceae এব্ং Leguminosae লগাল্পত্রর পুষ্প সূত্র, পুষ্প দ্ভচত্র, দুটি ডাযাগনদ্ভটক বব্দ্ভিষ্ট্য এব্ং  দুটি অথেননদ্ভতক 

গুরুত্ব লেখ। 
 


