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Q1. Answer briefly-        5X6= 30 

a) Write a short note on GM crops. 

GM  করপ সম্পর্কে  সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ l 

b) Write a short note on BT cotton. 

BT  তুো সম্পর্কে  সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ l 

c) Transgenic plants and their limitations -write a brief note.  

ট্রান্সর্েক্ষিক উক্ষিদ এবং ইহার্দর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে  সংর্ির্প টীকা লেখ l 

d)  What are cell lines? Enumerate its implication. 

লসে োইি ক্ষক? এর বযবহাক্ষরক প্রর্ াগ গুক্ষে ক্ষক ক্ষক?  

e) Write short note on pheromone and its application in biocontrol of plant pathogen.  

লের্রামি ক্ষক? ইহা উক্ষির্দর জেক্ষবক (biocontrol) পদ্ধক্ষতর্ত লরাগ দমর্ি ক্ষকভার্ব সাহায্য কর্র l 

f) What is plant Quarantine law? What is its application to control the plant disease 

epidemics?  

  উক্ষির্দর লকা ার্রন্টাইি িীক্ষত ক্ষক? লকা ার্রন্টাইি িীক্ষতটি ক্ষকভার্ব  উক্ষিদ লরার্গর মহামারী দমি করর্ত বযবহৃত হ  l 

g) Comment on crop protection and food security.  

করপ প্রর্েকশি এবং েুড ক্ষসক্ষকউক্ষরটি  বা খাদয সুরিা বের্ত কী লবার্ া l 

h) What is PCR? -comment on its application in detection of plant pathogens.  

PCR  ক্ষক?  উক্ষির্দর লরাগ ক্ষির্ের্  এর বযবহাক্ষরক প্রর্ াগ উর্েখ কর্রা  l 

     Q2. Answer any two of the following question-    10X2= 20 

a) Discuss on the application of plant biotechnology in crop protection.  

উক্ষির্দর সুরিা  বার্ ার্েকর্িােক্ষের বযবহাক্ষরক প্রর্ াগ ও ভূক্ষমকার   ক্ষবস্তাক্ষরত বর্েিা দাও।  

b) Briefly describe the role of genetic engineering and tissue culture for the management of 

plant diseases and development of disease resistance crop varieties.  
  উক্ষির্দর লরাগ দমর্ি এবং লরাগ প্রক্ষতর্রাধী উক্ষিদ প্রোক্ষতর সৃক্ষি করর্ত লের্িটিক ইক্ষিক্ষি াক্ষরং এবং টিসুয কােচার বা 
কোকর্ের্র্র ভূক্ষমকা ক্ষবশদভার্ব উর্েখ কর্রা l 

c) What is ELISA technique? Describe the principle, method and applications of ELISA 

technique for detecting plant pathogens.  

ELSA পদ্ধক্ষত ক্ষক? উক্ষির্দর লরাগ ক্ষির্ের্  ELISA পদ্ধক্ষতর িীক্ষত, প্রক্ষি া এবং  বযবহাক্ষরক প্রর্ াগ উর্েখ কর্রা l 

d) Role of beneficial arthropods and insects in biocontrol of plant pathogens.    

উক্ষিদ লরার্গর বার্ া কর্রার্ের  লির্ে উপকারী আর্্োর্পাডা এবং ইির্সক্টর্সর ভূক্ষমকা ক্ষবস্তাক্ষরতভার্ব আর্োচিা কর্রা।  

 



 


