
B. Sc. Part-III, PLANT PROTECTION (General) 
Old Course 
Paper -IV 

Time: 2 Hours                                                                                                   Full Marks: 50 

Group-A 

1. Answer any three questions:       5X3=15 

যে য োন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দোও: 

i. Name a harmful insect of Citrus. Comment on its harmful effects and mention the control 

measures.  

লেবু গাছের একটি ক্ষতিকারক কীছের নাম, ক্ষতির প্রকৃতি ও দমন সম্বছে লেখ l 

ii. Name a harmful insect of jute. Mention its harmful effects and control measures.  

পাে গাছের একটি ক্ষতিকারক লপাকার নাম, ক্ষতির প্রকৃতি ও দমন  সম্বছে লেখ।  

iii. Name a harmful insect of mango. Comment on its harmful effects and suggestive control 

measures.  

আম গাছের একটি ক্ষতিকারক  কীছের নাম, ক্ষতির প্রকৃতি ও দমন সম্বছে লেখ।  

iv. Name a harmful insect of coconut. Mention its harmful effects and control measures of the 

insect.  

নারছকে গাছের একটি ক্ষতিকারক  কীছের নাম, ক্ষতির প্রকৃতি ও দমন সম্বছে লেখ।  

v. Describe the disease cycle of a harmful insect of jute.  

পাে গাছের একটি ক্ষতিকারক কীছের  জীবন চছের বর্ণনা দাও।  

2. Answer any one question:        10X1=10 

যে য োশ্ননো এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও: 

i. How does plant protection organisation helps the farmers? Describe its importance.  

প্লান্ট প্রছেকশন অরগানাইছজশন তকভাছব কৃষকছদর সাহায্য কছর ? এর গুরুত্ব বর্ণনা কছরা।  

ii. Describe critically -the Legislative control measure.  

আইন প্রর্য়ন মূেক দমন সম্বছে তবস্তাতরি আছোচনা কছরা।  
 

                                                                Group-B 

1. Answer any three questions:       5X3=15 

যে য োন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দোও: 

i. What is Fungicide? Name two of each of a systematic fungicide and a conventional 

fungicide.  

ফাাংতগসাইড বা েত্রাক নাশক তক? তসছেছমটিক ফাাংতগসাইড ও কনছভনশনাে( প্রথাগি) 

ফাাংতগসাইড এর দুইটি কছর উদাহরর্ দাও।  

ii. What is mycorrhiza? Describe the role of mycorrhiza in forestry.  

মাইছকারাইজা তক? বনসৃজছন মাইছকারাইজার ভূতমকা উছেখ কছরা।  
 



iii. Name the pathogen of Die-back disease of rose. Mention its symptoms and control 

measure.  

লগাোছপর ডাইবযাক লরাছগর জীবার্ুটির নাম, লরাছগর েক্ষর্ ও দমন পদ্ধতি  সম্পছকণ  লেখ।  

iv. Damping off disease- write short notes on the name of the pathogen of damping off 

disease symptoms and suggested control measures.  

ডাতম্পাং অফ নামক লরাগ সৃতিকারী জীবার্ু টির নাম, লরাছগর েক্ষর্ এবাং দমন পদ্ধতি সম্বছে 
সাংতক্ষপ্ত টীকা লেখ।  

v. Describe the disease cycle of die-back disease of rose.  

লগাোছপর ডাইবযাক লরাছগর লরাগ চেটির বর্ণনা দাও।  

2. Answer any one question:        10X1=10 

যে য োশ্ননো এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও: 

i. Classify fungicides.  

তবতভন্ন প্রকার েত্রাকনাশছকর লের্ীতবনযাস কছরা।  

ii. Describe the role of mycorrhiza in agriculture.  

কৃতষকাছয্ণ মাইছকারাইজার ভূতমকা উছেখ কছরা।  

 


