
 

B.Sc. SEM – VI General Examination 2021(CBCS) 

Subject: Botany     Paper: DSE -1B 

1. Cell Biology, Genetics and Molecular Biology (Theory) 

FM: 40                                                                                         Time:2 Hrs. 

Answer any eight of the following:        5x8=40 

নিম্ননিনিত যেক োিও আটটট উত্তর যিকিো: 

1. How to differentiate between light microscope and phase contrast microscope. 5 

িোইট মোইকরোককোপ এবং যেজ িট্রোস্ট মোইকরোককোকপর মকযে  ী ভোকব পোর্ থ ে  রো েোয়। 

2.State cell theory. Explain the structure of a eukaryotic cell with diagram.1+4 

য োষতত্ত্ব ন  যিকিো।ডোয়োগ্রোকমর সোকর্ ইউ েোনরওটট  য োকষর  োঠোকমো বর্ থিো  র। 

3. What is operon? Explain briefly the concept of lac operon.1+4 

অকপরি  ী? সংকেকপ িেো  অকপরকির যোরর্োটট বেোিেো  র। 

4. Define recombination frequency. Differentiate between parental and non-parental combination.1+4 

পুিঃ নিয থোরকর্র নিক োকয়ন্সি  সংজ্ঞোনয়ত  র।parental  এবংnon-parental সংনমশ্রকর্র মকযে পোর্ থ ে 

 র। 

5. What is the importance of crossing over? Define linkage map and write name of the unit of genetic 

map. 2+2+1 

Crossing over গুরুত্ব ী? সংকেোগমোিনিত্র(linkage map)সংজ্ঞো যিকিো এবং যজকিটট  মোিনিকত্রর 

এ ক র িোম যিকিো। 

6. Briefly describe the plasma membrane model proposed by Singer and Nicolson (1972). 5 

নসঙ্গোর এবং নি িসি (1972) দ্বোরো প্রস্তোনবত প্লোজমো ন্সিনির মকডিটট সংকেকপ  বর্ থিো  র। 

7. Why DNA packaging is required? Define euchromatin and heterochromatin. 3+2 

DNA পেোক ন্সজং য ি প্রকয়োজি? ইউকরোমোটটি এবং নিটোকরোকরোমেোটটি সংজ্ঞো যিকিো। 

8. Distinguish anaphase of mitosis from anaphase I of meiosis.What is the significance of meiosis? 

3+2 

মোকয়োনসকসর অেোিোকেস – 1 যর্ক  মোইকটোনসকসর অেোিোকেকজর পোর্ থ ে  র।মোকয়োনসকসর তোৎপে থ 

 ী? 

9. Define autoploidy and alloploidy. Differentiate between Interstitial deletions and Terminal deletion. 

2+3 

অকটোপ্লোইনড এবং অেোকিোকপ্লোইনড সংজ্ঞো যিকিো। Interstitial deletions এবংTerminal deletionমকযে 

পোর্ থ ে  র। 

10. Write a short note on DNA replication of prokaryotes.   

যপ্রো োনরওটটকসর DNA-র প্রনতরূকপ (DNA replication)এ টট সংনেপ্ত যিোট নিিুি। 

 

 

 



 

B.Sc. SEM –VI Examination (General) 2021(CBCS) 

Subject: Botany      

Paper: DSE -1B 

2.(Research Methodology) 

FM: 40                                                                              Time:2 Hrs. 

 

Answer any eight of the following:        5x8=40 

নিম্ননিনিত যেক োিও আটটট উত্তর যিকিো: 

1.What is research? Describes various types of research and state the significance.       5 

গকবষর্ো ন ? নবনভন্ন  যরকির গকবষর্ো বর্ থিো  র, এবং তোৎপে থ যিকিো I 

2. Give various methods of data presentation.                                                                 5 

যডটো উপস্থোপকির নবনভন্ন পদ্ধনত বর্ থিো  র I 

3. What do you mean by molar and normal solution?                                                     5 

যমোিোর এবং িরমোি দ্রবর্ বিকত  ী যবোি? 

4. Write the salient features of scientific paper.                                                                      5 

ববজ্ঞোনি  গকবষর্ো পত্র এর ববনিষ্ট্ে যিকিো I 

5. Write a short note on maceration and sectioning of plant cell/tissue.                                     5 

উন্সিদ য োষ / টটসুের maceration এবং sectioning উপরএ টট সংনেপ্ত যিোট যিকিো I 

6. Give an outline classification of stain used in biological sample preparation.                        5 

বজনব  িমুিো প্রস্তুকত বেবহৃত stain  এ টট রূপকরিো যশ্রনর্বদ্ধ রর্ (classification) যিকিো I 

7. What do you mean by model organism in biological system? Give scientific name of any     

 three model organisms.              5 

জীবনবজ্ঞোকি মকডি জীব  বিকত  ী  যবোি? জীব ববজ্ঞানে বযবহৃত বতেটি মনেল জীব এর ববজ্ঞােসম্মত োম ললখ।  

8. Briefly described one method used for plant tissue dehydration.      

উবিদ লকাষ এবং কলার  বেহাইনেশনের পদ্ধবত বর্ণো কনরা।                                     5 

9. Write some important general guidelines while handling the chemicals in laboratory.        5 

  পরীক্ষাগানর বববিন্ন রাসায়বেক পদার্ণ বযবহানরর সময় গরুতু্বপূর্ণ সাধারর্ বেনদণবশকাগুবল সম্বনে টীকা ললখ।          
10. Briefly describe different steps involved in squash method for plant chromosome study.  5                                                                                                                                    

   উবিদ লকানমানজাম পর্ণনবক্ষর্ করার সময় লকায়াশ পদ্ধবতর বববিন্ন ধাপ গুবল সম্বনে ললখ।                                                                                                                                  


