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Question 
যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও। answer ant two question  (2×5=10) 

   
 
 
Chemistry 
 

 
 
 
CC-1A 

1) a) হোইকরোকে  পরমো ুর ঘুট িয়মো  ইকে ট্রক র প্রথম য োর  কের  যোসোর্ি ট র্িয়  র। b) যরোটময়োকমর (cr) 
ইকে ট্রক র ট  যোস যেখ এ ং স ি টহস্থ  কের ইকে ট্রক র চোরটি য োয়োন্টোম সংখযোর  োম  র।  c) পোউটসর 
তোপ েি   ীটত ট  ৃত  র। 2)  a) তটিৎ ঋর্োত্ম তোর সকে ইকে ট্র  আসটির পোথি য  ী? পেিোয়সরর্ীকত যেটর্ 
ও পেিোয়  রো র এটি  ীভোক  পটর টতিত হয়? b) আয়  ইকে ট্র  পদ্ধটতকত সমতো ট র্ো   র Cr2o7

2-+Fc2++H+ 

→
 Cr3++Fc3++H2O c) lux-Flood  ীটত অ ুসোকর অযোটসড ও েোকরর উদোহরর্ সহ সংজ্ঞো দোও। 3) a)এ টি 

উদোহরর্ সহ মোক িোট  কের সূত্র যেকখো। য ো  অ স্থোয় সূত্রটি  যটতরম ঘকি? B) রূপোন্তর  র (দুটি) –  ) 
ইটথটে  > অযোটসটিটে , খ) 1-ট উটি  > 2-ট উটি , গ) ইকথ  > n-ট উি  c) জে  যেৌকগ অসমৃ্পিতোর উপটস্থটত 
 ীভোক  প্রমো   রক ?  
   

 
 
ZOOLOGY 

 
 
CC-1A 

1) Illustrate general characters and classification of Phylum Porifera.( up to Class) [সাধারণ 

অক্ষর এবং Phylum Porifera এর শ্রেণীববভাগ বিবিত   র । (শ্রেণী পর্যন্ত)] 2) What is the difference 

between poisonous and non- poisonous snakes? (ববষাক্ত এবং অ-ববষাক্ত সাশ্রপর মশ্রধে পার্যক্ে ক্ী?) 

3) Write down the adaptation of Birds. (পাবির অবভশ্রর্াজন বিি।) 

 
BOTANY 
 

 
CC-1A 

1) Give an amount of replication of Virus. 2) Compare Lytic cycle with lysogenic cycle. 3) 
Write  short note on economic importance of Bactria?  ১) ভোইরোকসর  ংশট স্তোর পদ্ধটতটি যেখ। 
২) েোইটি চর ও েোইকসোকেট  চর দুটির তুে োমূে  আকেোচ ো  র। ৩)  যো কিটরয়োর অথিন টত  গুরুত্ব 
সম্পক ি যেখ।     

 
ENVIRONM
-ANTAL  
SCIENCE 

 
CC-1A 

1) What is Biological Indicator?  Importance of social security in the context of Permanent 
development? Describe Vienna Declaration in relation of Environment and Human Rights. 
(েী  ট কদিশ   ী? স্থোয়ী উন্নয়ক র ে য সোমোটে  সুরেোর ভুটম ো  ী? পটরক শ ও মো  োটর্ োর সংরোন্ত টভকয় ো 
যঘোষর্ো  ী?) ২) Describe about various types of Biodiversity. What is ENSO? Why India knows 
as a land of Mega diversity? What are the point source of water pollution? (েী ন টচত্রয  ত 
র্রক র ও  ী  ী? ENSO  ী? ভোরতক  য   েী ন টচকত্রযর আর্োর  েো হয়? েেদূষকর্র প্রতযে উৎস  ী?     

 

Subject Course 
code 

Question 
যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও। answer any five question  (4×5=20) 

 
Environme
nt Studies  

 
AECC-1 

১) ট কয়োকি প্রকিো ে (Kyoto-Protocol)  ী? ২) সোইকেন্ট ভযোটে (Silent Valley), ৩) সোমোটে    সৃে  
(Social Forestry), ৪) ট শ্ব উষ্ণোয়  (Global Warming)  ী? ৫) Insitu ও Exsitu সংরের্ পদ্ধটত ট ? 
৬) েুগ্ম     য স্থোপ ো (Joint Forest Management)  ী? ৭) অটচরোচটরত শটি (Non Renewable 
energy) ৮) সংকেকপ  োাঁর্ ট মিোকর্র  ুেে  ী?  
 

 



পরীেোর সময় আগোমী  ২৮/০১/২০২২, য েো ১২িো যথক  দুপুর ২যিো। ট টিষ্ট সমকয়র মকর্য উত্তর টেকখ যসই টদক র 
মকর্যই ট কে উটিটখত ইকমইে আইটডকত সো কেক্ট অ ুসোকর যমইে  রকত হক । উত্তরপত্র A4 যপপোকর টেকখ স্ক্যো   কর 
PDF  ো োক । যমইে  রোর সময় ট কের  োম, ট ষয় (য োড- োম সকমত) ও ট শ্বট দযোেকয়র যরোে  ম্বর উকিখ  রক ।  

 

প্রকতয  ট ষকয়র পৃথ  Email Id ট কচ যদওয়ো হে -   

CHEMISTRY   - 306chemistrygen@gmail.com 
     
ZOOLOGY   - knczoo2020@gmail.com 
 
BOTANY   -306botanygen@gmail.com 
 
ENVIRONMANTAL SCIENCE    - 306envs@gmail.com 
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