
B.Sc. Semester VI (General) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Botany 

Paper: SEC 4 

(Ethnobotany) 

Time: 2 Hours                                                                               Full marks:40   

1. Answer any Eight questions from the following:                                                5x8=40 

নিম্ননিনিত যেক োকিো আটটি প্রকের উত্তর দোও- 

a) Write a short note on the life styles of different tribal people of India. 

ভোরকতর নিনভন্ন উপজোনত সম্প্রদোক়ের জীিি শৈিী সম্বকে যিি | 

b) Write a note on role of ethnic groups in conservation of plant genetic resources. 

উনিকদর নজিগত সম্পকদর সংরক্ষণ এর সোহোেয োরী ভূনি ো েো এথনি  সম্প্রদো়ে এর দ্বোরো ঘকট থোক  
তোর উপর এ টি সংনক্ষপ্ত টী ো যিি | 

c) Cite some examples of archaeological findings which helped in ethnobotanical studies. 

প্রত্নতত্ত্ব গত আনিষ্কোর এর  ক়ে টি উদোহরণ দোও েো ethnobotany পঠি-পোঠকি সোহোেয  কর থোক  | 

d) Write a brief account each on ethnomedicinal uses of Withania and Rauvolfia serpentina.                                                                                              

2 ½ +2 ½ =5 

সপপগেো এিং অশ্বগেো উনিকদর এথকিো যভষজ গুিোগুি গুনি নিষক়ে সংনক্ষপ্ত টী ো যিি | 

e) Cite examples of intoxicant plants (mentioning scientific names) and mention their uses.  

         5 

 ক়ে টি নিষোক্ত উনিকদর শিজ্ঞোনি  িোি এিং িযিহোর উকেি  করো।  

f) Write a short account on different food plants that you have studied mentioning the  types of foods 

obtained from them.       5 

িোদয নহকসকি গ্রহণকেোগয  ক়ে টি উনিকদর সংনক্ষপ্ত টী ো যিি। একদর য োি য োি অংৈগুনি িোও়েো 
হ়ে  তো উকেি  করো।  

g) Describe how Ancient Literature is important in undergoing ethnobotanical studies                                                                                   

   5 

প্রোচীি সোনহকতযর ভূনি ো- এথকিো যিোটোনির অধ্যো়েকি টী ো যিি।  

h) Mention the habitat and morphology of the following plants: 

Ocimum sanctum and Azadirachta indica              2 ½ x2=5   

নিম্ননিনিত উনিদ গুনির িোসস্থোি এিং অঙ্গসংস্থোি গত শিনৈষ্ট্য যিি- তুিসী, নিি।  

i)  Write a short note on the importance of Herbarium in Plant Taxonomy. 5 

উনিকদর যেণীনিিযোস হোরকিনর়েোি এর ভূনি ো ও গুরুত্ব সম্বকে যিি।  

j) Write objectives of Ethnobotany.       5 

এথকিো যিোটোনির  অধ্যো়েকির উকেৈয ও িক্ষয গুনি সম্বকে যিি।  

                                                                                                

 



B.Sc. Semester VI (General) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Botany 

Paper: SEC 4 

(Intellectual Property Right) 

Time: 2 Hours                                                                               Full marks:40   

1. Answer any Eight questions from the following:                                                5x8=40 

যেক োক ো আটটি প্রকের উত্তর দোও – 

a) Write note on Trade Related Intellectual Property (TRIP)   5 

বোণিজ্য সংক্রোন্ত ইকেকে চুযোে প্রপোটিি  সম্পক ি  সংণিপ্ত ণববরি দোও | 

b) Write note on Biopiracy       5 

বোকযো পোইকরণস সম্পক ি  সংণিপ্ত টী ো যেখ| 

c) Write note on National Gene Bank      5 

জ্োতীয ণজ্  বযোং  সম্পক ি  সংণিপ্ত টী ো যেখ| 

d) Write note on the principles of Copyright     5 

 ণপরোইট এর  ীণত সম্পক ি  সংণিপ্ত টী ো যেখ| 

e) Briefly discuss “Indian Patient Act 1970”.     5 

'ভোরতীয যপকটে অ্যোক্ট 1970’ সম্পক ি  সংণিপ্ত ণববরি দোও| 

f) Write note on Trade Secret       5 

বোণিজ্য য োপ ীযতো সম্পক ি  সংণিপ্ত ণববরি দোও| 

g) What are Farmer’s rights in the National context    5 

জ্োতীয যপ্রণিকত  ৃষ কদর অ্ণি োর বেকত  ী যবোক ো  ?  

h) Write a short note on the Patent Act in India     5 

'ভোরতীয যপকটে অ্যোক্ট' সম্পক ি  টী ো যেখ| 

i) Briefly discuss Intellectual Property Right     5 

ইকেকে চুযোে প্রপোটিি  রোইট সম্পক ি  সংণিপ্ত ণববরি যেখ| 

j) Briefly discuss importance of Traditional Knowledge   5  

প্রচণেত জ্ঞোক র প্রকযোজ্ ীযতো সম্পক ি  আকেোচ ো  করো| 

 

 

 

 

 



B.Sc. SEM - 6 (General) Examination 2020 

Subject: Botany     Paper: SEC 4 

(Mushroom Cultivation Technology) 

FM: 40                                                                                                                      Time:2 Hours 

 

1. Define mushroom. Write scientific name three edible mushroom found in India.   2+3                      

          মাশরুম বলতে কী ববোত ো|ভোরতে পোওযো তিনটি বভোজ্য মোশরুতমর ববজ্ঞোনিক িোম লেখ l 

 

2. Briefly describe the history of mushroom.                                                                          5 

 

সংতিপ্তভাবে মাশরুবমর ইনেবৃত্তোন্ত ের্ ণনা কর। 

3. Write shortly in different step of mushroom cultivation.                                                5 

       মাশরুম চাবের তেতভন্ন ধাপ  গুতে  সংতিপ্ত ভাবে তেখ | 

4. Name the mushroom research center which is situated in Himachal Pradesh. Write short note 

on marketing and exporting of mushroom.                                                                         1+4 

মাশরুম গবেের্া লকবের নাম লেখ যা তিমাচে প্রবেবশ অেতিি। মাশরুবমর তেপর্ন ও 

রফিাতনর সম্বতে সংনিপ্ত নববরণ দোও। 

5. What is silver spoon test for mushroom? Write the nutritional value of mushroom.   1+4                                                                                                                                                                                                                                                                                        

মাশরুবমর জনয লরৌপয চামচ পরীিা তক? মাশরুবমর পুটির মান গুতে লেখ। 

6. What is spawn? Point out the factor for mushroom bed preparation by low cost 

technology.1+4  স্প্ি নক? স্বল্প খরচে মাশরুম োচের বেড ো সােচেট তৈরর রিভাচে িরা 

যায়। 

7. Write briefly note on benefit of eating mushroom.                                                       5 

 মোশরুম খোওযোর উপকোর সংতিতপ লেখ ।        

8. Usage of edible mushroom in various food recipes.                                                    5 

 নবনভন্ন খোবোতরর বরনসনপ গুনলতে বভোজ্য মোশরুতমর বযবহোর উলতলখ কর |         

9. What is inoculation loop? Distinguish between edible and poisonous mushrooms.  1+4                                              

ইতিোকুতলশি লুপ নক ? বভোজ্য এবং নবষোক্ত মোশরুতমর মতযয পোর্ থকয  লেখ | 

10. How to sterilize the mushroom culture medium? Write a compost technology for mushroom 

cultivation.                                                   1+4 

মাশরুম িৃরি মাধ্যম টা িীভাচে রিেীজি িরচে?মাশরুম োচের জিয এিটি িচপাস্ট প্রযুরি 
বেখ |  

 


