
B.Sc. 5th Semester (Gen.) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Plant Protection 

Paper: DSE-1A 

 
Time: 2 Hours                                                                                        Full Marks: 40 

 
The figure in the margin indicates full marks. Candidates are required to give their answers 

in their own words as far as practicable. 
Candidates are instructed to attempt either Section-A or Section-B 

Section-A 

 বিভাগ- ক 

(Integrated pest management)  
 

A. Answer any eight questions from the following-                                             5×8=40 
যেক োক ো  আটটি প্রকের উত্তর দোও- 

1.  What is biological control?  Discuss with example.  

জৈব নিয়ন্ত্রণ কাকক বকে ? উদাহরণসহ আকোচিা ককরা ।     1+4=5 

2. What is cultural control? Discuss with example.  

পনরচর্যা মূেক দমি কাকক বকে ? উদাহরণসহ আকোচিা ককরা।     1+4=5 

3.  Differentiate between chemical pesticides and Botanical pesticides.  

রাসায়নিক কীটিাশক এবং উনিদ ৈাত কীটিাশক এর মকযে পার্যকে ককরা।          5 

4. What do you mean by Integrated Pest Management (IPM)? What are the different 

methods of IPM?  

Integrated Pest Management (IPM) বেকত কী ববাক া? IPM এর নবনিন্ন পদ্ধনত গুনে নক নক? 1+4=5 

5. What is physical control?  Discuss with example.  

বিৌত  দমি কাকক বকে ?উদাহরণসহ আকোচিা ককরা ।      1+4=5 

6. What is Quarantine regulation?  Discuss with example.  

Quarantine Regulation নক? উদাহরণসহ আকোচিা ককরা|    1+4=5 

7. Write down the advantages and disadvantages of chemical control.  

রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ এর সুনবযা ও অসুনবযা গুনে বেখ |            5 

8. Pyrethrum is obtained from which plant? Write down advantages of use of Pyrethrum. 

Pyrethrum বকাি উনিদ বর্কক পাওয়া র্ায়? Pyrethrum বেবহাকরর সুনবযা গুনে বেখ ।    1+4=5 

9. Describe the classification of insecticide according to chemical nature with example.  

উদাহরণসহ কীটিাশক রাসায়নিক বেণী নবিোস ককরা ।            5 

10.  Write short note on- 

টীকা বেখ-         2.5x2=5 

I. Stomach Poison  

পাকস্থেীর নবষ 

II. Contact Poison 

                                                         স্পশয  নবষ 

 



 
 

Section-B 

বিভোগ-খ 

             (Seed pathology and seed treatment) 

B. Answer any eight questions from the following-                                             5×8=40 

যেক োক ো  আটটি প্রকের উত্তর দোও- 

1. What is seed treatment? Write down the advantages of seed treatment.  

বীৈ বশাযি কাকক বকে ? বীৈ বশাযি এর সুনবযা গুনে বেখ |     2+3=5 

2. Write short note on breeder and foundation seed.  

নিডার নসড এবং ফাউকেশি  নসড সম্বকে টীকা বেখ |      2.5x2=5 

3. What are the different types of physical method of seed treatment?  Shortly describe 

the process.  

বিৌত পদ্ধনতর মাযেকম বীৈ বশাযি এর প্রকারকিদ গুনে নক নক ?  একদর সংনিপ্ত নববরণ দাও |  2+3=5 

4. Briefly describe the chemical method of seed treatment process.  

রাসায়নিক পদ্ধনতকত নকিাকব বীৈ বশাযি করা হয় তার সংনিপ্ত নববরণ দাও |    5 

5. Write short note on registered seed and certified seed.  

বরনৈস্টাডয  নসড এবং সার্টয ফাইড নসড সম্বকে সংনিপ্ত টীকা বেখ |     2.5x2=5 

6.  What is seed deterioration? How determination of seed effects on seed quality?  

Seed deterioration বেকত নক ববাক া?  নকিাকব Seed deterioration বীকৈর গুণমাি বক প্রিানবত ককর |    

           2+3=5 

7.  Write short note on aflatoxin and vivotoxin.  

Aflatoxin এবং Vivotoxin এর উপর সংনিপ্ত টীকা বেখ |                                        2.5x2=5 

8. What are the characteristic features of a healthy seed? Describe shortly.  

সুস্থ ও সবে বীকৈর বকাি বকাি জবনশষ্ট্ে র্াকা দরকার সংকিকপ বণযিা ককরা |    2+3=5 

9. Describe briefly the mechanical method of seed treatment process.  

র্ানন্ত্রক পদ্ধনতকত নকিাকব বীৈ বশাযি করা হয় তার সংনিপ্ত নববরণ দাও |    5 

10. Briefly describe the method of seed disease transmission in storage.  

গুদামৈাত  বীকৈর বরাগ ট্রান্সনমশি পদ্ধনত সংকিকপ বণযিা ককরা |     5 

 
 

________________ 


