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

Answer any eight questions of the following: 

যে য োননো  আটটি প্রনের উত্তর দোও:                                                                                                                    8×5=40 

1.  Derive the Michaelis-Menten equation for an one-substrate enzyme catalyzed reaction. 

এ টি সোবসনেনটর জনয উৎনসচ  এর Michaelis-Menten-এর সমী রণটি বণণনো  র | 

 

2.  Write a short note on various properties of the peptide bond found in a protein. 

এ টি সংক্ষিপ্ত টি োর মোধযনম peptide bond-এর ক্ষবক্ষিন্ন ধমণ সম্পন ণ  আন োচনো  নরো | 

 

3.  Briefly explain how cholesterol regulates the fluidity of biological membrane. 

য োন নের  ক্ষ  িোনব য োষদণ োর তোর য ক্ষনধণোরণ  নর তোহো সংক্ষিপ্ত আ োনর বযোখ্যো  নরো| 

 

4.  How do you justify D-Mannose and D-Glucose as epimers of each other? 

প্রমোক্ষণত  র ক্ষি-মযোনস এবং ক্ষি-গ্লুন োজ এন  অনরর এক্ষমোর ? 

 

5.  With the help of a labeled diagram, delineate the anatomical components of the pituitary 

gland. 

উেুক্ত ক্ষচত্র সহনেোনে ক্ষটুইটোক্ষর গ্রক্ষির শোরীরবৃত্তীয় উোদোনগুক্ষ  ক্ষচক্ষত্রত  র। 

 

6.  Explain  the various components of human blood with the help of a flowchart. 

যরখ্ো ক্ষচত্র সহনেোনে মোনব যদনহর রনক্তর ক্ষবক্ষিন্ন উোদোন সমূহ বণণনো  র. 

 

7.  Outline the function of juxtaglomerular apparatus in the maintenance of electrolyte 

balance in nephrons. 

যনফ্রন এ ক্ষবক্ষিন্ন আয়ন-র  িোরসোময বজোয় রোখ্নত জোক্সটোনলোনমরু োর এোনরটোসর িূক্ষম ো বণণনো  র.  

 

8.  Both hemoglobin and myoglobin can bind with oxygen and play crucial roles during 

oxygen transport, though the shapes of the oxygen dissociation curves are slightly 

different – explain the reason. 

ক্ষহনমোনলোক্ষবন এবং মোনয়োনলোক্ষবন উিনয়ই অক্ষক্সনজন এর সোনথ েুক্ত হনত োনর এবং অক্ষক্সনজন ক্ষরবহন-এ 

গুরুত্বূণণ িূক্ষম ো ো ন  নর, েক্ষদও অক্ষক্সনজন ক্ষিনসোক্ষসনয়শন  োিণ -এর আ োর উিয়নিনত্র আ োদো –  োরণ 

 



(গুক্ষ ) বযোখ্যো  র | 

9.  With the help of a properly labeled diagram, discuss on the general properties of action 

potentials of a nerve impulse. 

উেুক্ত ক্ষচক্ষিত ক্ষচত্র সহ  Nerve impulse-এর অযো শন যোনটনক্ষশয়ো  এর সোধোরণ ধমণ গুক্ষ  আন োচনো  র | 

 

10.  Explain with a suitable diagram how hydrochloric acid is secreted into the lumen of the 

stomach. 

ো স্থ ী এর ক্ষিতর হোইনরোনলোক্ষর  অযোক্ষসি ক্ষ  িোনব ক্ষনিঃসরণ হয়, ক্ষচক্ষিত ক্ষচত্র সহনেোনে তোর ক্ষববরণ দোও | 

 

-------- 


