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

Subject: Plant Protection 

Paper: SEC-3 

 
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 

(Biological Control)  
 

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

1. What do you mean by biological control?  

জৈব নিয়ন্ত্রণ বলতে কী ববোঝ । উদোহরণ দোও।       5 

2. Describe the merits of biological control.  

জৈব নিয়ন্ত্রণ এর সুফল গুনল বণণিো কতরো।       5 

3. Describe the demerits of biological control.  

জৈব নিয়ন্ত্রণ এর কুফল গুনল বণণিো কতরো ।       5 

4. Describe the history of biological control. 

জৈব নিয়ন্ত্রণ এর ইনেহোস বণণিো কতরো।       5 

5.  Describe the types of biological control.  

জৈব নিয়ন্ত্রণ এর প্রকোরতেদ গুনল বণণিো কতরো।            5 

6. Describe the importances of biological pest management.  

বোতয়োলনৈকযোল বেস্ট ম্যোতিৈতম্ন্ট এর গুরুত্ব গুনল বণণিো কতরো।     5 

7. Write down the name of Agents of biological control.  

জৈব নিয়ন্ত্রণ এর প্রনেনিনি বতগণর িোম্ গুনল বলখ ।      5 

8.  Describe the role of microbial in pest management program.  

প্লোন্ট ম্যোতিৈতম্ন্ট বপ্রোগ্রোম্ -এ ম্োইতরোনবয়োল এর েূনম্কো বণণিো কতরো ।    5 

9. Discuss about biological control organisation.  

বোতয়োলনৈকযোল কন্ট্রল অগণোিোইতৈশি এর সম্বতে আতলোচিো কতরো ।     5 

10.  Distinguish between Parasitoids and Predators with example.  

উদোহরণসহ  Parasitoids  এবং  Predators  এর েোর্ণকয নিরূেণ কতরো ।    5 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Section-B 

বিভোগ-খ 

(Remote sensing Technique in Plant Protection) 
 

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

1. Write down the basic components of remote sensing.  

নরতম্োট বসনসং এর বম্ৌনলক উেোদোি গুনল বলখ ।       5 

2.  Describe the types of remote sensing used in plant protection.  

উনিদ সংরক্ষণ-এ বযবহৃে নরতম্োট বসনসং এর প্রকোরতেদ গুনল বণণিো কতরো ।     5 

3. Describe the needs of Remote sensing in plant protection.  

উনিদ সংরক্ষণ-এ  নরতম্োট বসনসং এর প্রতয়োৈিীয়েো বণণিো কতরো ।      5 

4. Describe the application of Remote sensing in India.  

েোরেবতষণ নরতম্োট বসনসং এর প্রতয়োগ েদ্ধনে বণণিো কতরো ।       5 

5.  How remote Sensing help for forecasting of locust.  

েঙ্গেোতলর েূবণোেোতসর ৈিয নরতম্োট বসনসং নকেোতব সোহোয্য কতর ।      5 

6. How remote Sensing help for forecasting of wheat stem rust disease.  

গতম্র  stem rust  বরোতগর েূবণোেোস এর ৈিয নরতম্োট বসনসং নকেোতব সোহোয্য কতর ।    5 

7. How remote Sensing help for forecasting of infestation of brown plant hopper.  

বোদোনম্   বশোষক প্রকোর গম্িোগম্তির েূবণোেোতসর ৈিয নরতম্োট বসনসং নকেোতব সোহোয্য কতর ।   5 

8. How remote Sensing help in survey of insect pests of crops and fruit trees.  

ফসল এবং ফল গোতের ইিতসক্ট বেস্ট নিরীক্ষণ এর ৈিয নরতম্োট বসনসং নকেোতব সোহোয্য কতর।   5 

9. Discuss briefly about Multispectral Scanning (MSS).  

ম্োনি বেক্ট্রোল স্ক্যোনিং (MSS)এর সম্বতে সংতক্ষতে আতলোচিো কতরো ।     5 

10. Describe briefly about needs of Aerial photography and Videography in plant protection. 

উনিদ সংরক্ষতণর ৈিয এনরয়োল ফতটোগ্রোনফ এবং নেনিওগ্রোনফ এর প্রতয়োৈিীয়েো সংতক্ষতে আতলোচিো কতরো ।  5 

 

________________ 


