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

  Chemistry 
 

GE-3 ১)টি ীর্ণ (Extensive) এিং সং ীর্ণ(Intensive) ধর্ণ িলকে  ী যিোঝ? উদোহরর্ দোও। প্রর্োর্  র : এ কর্োল আদর্ণ গ্যোকসর 
যেকে Cp-Cv=R. েোপগ্টেটিদযোর প্রথর্ সূে টিিৃে  র এিং গ্োটর্টে  রূপটি যলখ। ২)Kp ও Kc এর র্কধয সম্প ণ প্রটেষ্ঠো 
 র। N2(g)+3H2(g)      2NH3(g)+22.08KCL –এইভোকি টিটিয়োর সোর্যোিস্থোয় চোপ ও উষ্ণেোর প্রভোি  ী? িী ো যলখ 
(এ টি) –  যোটিজোকরো টিটিয়ো, পোট ণ  টিটিয়ো, হযোকলোফর্ণ টিটিয়ো ৩) জজি ধোেি যেৌগ্  োক  িকল? টিগ্ োর্ণ টি োরক র 
সোহোকেয  ীভোকি আইকসোকপ্রোপো ল প্রস্তুে  রকি?  
রূপোন্তর  র (দুটি) –যিটি        যলোকরোকিটি , যফ ল       সযোটলসযোলোইর্, যিটি        অ্যোটসকিোকফ  ,  
 োইকরোকিটি        যলোকরোকিটি  

SEC 1 ১)  ) োিণহোইকেি  ীভোকি স োক্ত  রো হয়? খ) DNA RNA-এর রূ্ল পোথণ য  ী? গ্) এইজোইর্  োক  িকল? এর  োেণ োটরেো 
 ী? ২)  ) রক্ত  ী? টে ধরক র রক্ত টর্ োর  োেণ োটরেো যলখ। খ) র্ো ি র্রীকর িহর্ো  রক্ত জর্োি িোাঁকধ  ো য  ? গ্) 
স্বোভোটি  Blood Suger  ে? HbA1C পরীেো  ী জ য  রো হয়? ৩) রূ্ে  োক  িকল? এর স্বোভোটি  ধর্ণ  ী? স্বোভোটি  
রূ্কের composition যলখ। রূ্ে পরীেোর র্োধযকর্  ী  ী েথয জো ো েোয়?  

 
 
ZOOLOGY 

GE-3 ১) ট উকরো   োক  িকল? এর গ্ঠ  ও  োজ যলখ। ২) িোয়ু ধোর ত্ব  োক  িকল? প্রশ্বোকস সহোয়  োরী শ্বোসকপটর্গুটল  ী  ী? 
একদর  োেণ যলখ। ৩) এ জোইর্  োক  িকল? একদর জিটর্ষ্ট্যগুটল যলখ। য ো-এ জোইর্  োক  িকল?  
    

SEC ১) রু্কভকিল যের্ হোইভ সম্বকে  ী জোক ো যলখ। এর আটিষ্কোরক র  োর্  ী? ২) যপ্রোকপোটলজ  ী? এর  োজ  ী? র্ধুর 
রোসোয়ট   উপোদো   ী? যর্ৌর্োটির যরোগ্-র্ত্রু  ী জোক ো যলখ। ৩) যর্ৌ-চোষ  োক  িকল? দুটি ভোরেীয় যর্ৌর্োটির টিজ্ঞো সম্মে 
 োর্ যলখ। রকয়ল যজটল  ী?   

 
 
BOTANY 

CC-1C 1. Write a short note on secondary growth in dicot stem [টিিীজপেী উদ্ভীকদর  োকের যগ্ৌর্ িৃটি সম্পক ণ 
এ টি প্রিে যলখ।] 2. Give an account of adaptations of xerophyte [xerophyte- উটদ্ভকদর অ্টভকেোজ গুটল 
ির্ণ ো  র।] 3) What is pollination? Discuss various mechanisms of cross pollination? [পরোগ্কেোগ্  োক  
িকল? ইের পরোগ্কেোকগ্র পিটেগুটল আকলোচ ো  র।] 

SEC 3 1) Write a short note on actinophizal association. 2) Give an account of VAM fungi[VAM  ী? এর 
সম্পক ণ এ টি প্রিে যলখ] ৩) Short Note- a. azolla-anabaena association (অ্যোকজোলো-অ্যো োটি ো সম্প ণ) 
b.organic farming(জজি চোষ)    

ENVIRONM-
ANTAL  
SCIENCE 

CC-1C ১) গৃ্হ অ্ভযন্তকরর দূষর্  ী? Photochemical Smog  ীভোকি জেরী হয়? ২) রৃ্টত্ত ো দূষকর্র প্র োরকভদ ও প্রভোি টলখ। 
৩) আকসণট   দূষর্  ী? জল দূষর্ (প্রটেকরোধ ও দূষর্ ট য়ন্ত্রর্) আই ; ১৯৭৪-এর সংকর্োধক র ওপর আকলো পোে  র।   

SEC 3 ১) টরকর্োি যসটসং-এর টিটভি প্র োরকভদ সম্পক ণ যলখ। GIS  ী? ২) িেণর্ো  টিকশ্ব GIS ও টরকর্োি যসটসং-এর ওপর য   
এে গুরুত্ব আকরোপ লটেে হয়? ৩) টরকর্োি যসটসং-এর সুফল ও  ুফল সম্বকে  ী জোক ো?  

 

 

 

 

 



পরীেোর সর্য় আগ্োর্ী  ১৮/০১/২০২২, যিলো ১২িো যথক  দুপুর ২যিো। ট টিষ্ট্ সর্কয়র র্কধয উত্ের টলকখ যসই টদক র র্কধযই ট কে 
উটিটখে ইকর্ইল আইটর্কে সোিকজক্ট অ্ ুসোকর যর্ইল  রকে হকি। উত্তরপে A4 যপপোকর টলকখ স্ক্যো   কর PDF িো োকি। যর্ইল 
 রোর সর্য় ট কজর  োর্, টিষয় (য োর্- োর্ সকর্ে) ও টিশ্বটিদযোলকয়র যরোল  ম্বর উকিখ  রকি।  

 

প্রকেয  টিষকয়র পৃথ  Email Id ট কচ যদওয়ো হল -   

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