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Question 
যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোও। Answer any two questions         (2×5=10) 

 
 
 
 
 
BOTANY 
 

 
DSE- 1D 

1) What is Transpiration? Discuss the significance of it.  বোষ্পশ্ন োচন  োশ্ন  বশ্নে? 
বোষ্পশ্ন োচশ্ননর গুরুত্ব আশ্নেোচনো  র। 
2) Describe TCA cycle. (TCA cycle টি বর্ণনো  র।)  
3) Discuss Biological Nitrogen fixation. Comments on its significance. (Biological 
Nitrogen fixation টি গুরুত্বসহ আশ্নেোচনো  র।) 

 
 
SEC- 2 

1) Write a short note on Ethnobotany in India. (Ethnobotany সম্পশ্ন ণ এ টি প্রবন্ধ রচনো 
 র।)  
2) Write a note on Biosphere Reserve and National Park. (Biosphere Reserve ও 
National Park সম্পশ্ন ণ প্রবন্ধ রচনো  র।)  
3) How natural products can cure cardiac problem and blood pressure.  
(Cardiac problem এবং blood pressure স সযো টনরসশ্নন প্রো ৃটি  সম্পদ ট ভোশ্নব বযবহোর  রো যেশ্নি 
পোশ্নর) 

 
 
 
 
 
 
 
CHEMISTRY  
 

 
 
 
 
 
 
CC-1D/ 
GE-4 

(1) য োরেোশ্নের সূত্র যেশ্ন ো। 25°C িোপ োত্রোয় HCl, NaCl এবং CH3COONa -এর অসী  েঘুিোয় িূেযোঙ্ক 
পটরবোটহিো েথোক্রশ্ন  426, 127 এবং 91 ohm-1cm2 

। 25°C িোপ োত্রোয় অসী  েঘুিোয়  আশ্নসটি  
আযটসশ্নের িূেযোঙ্ক পটরবোটহিো গর্নো  শ্নরো। 
[State Kohlrausch law.  Equivalent conductance of HCl, NaCl and CH3COONa at infinite 
dilution as 426, 127 and 91 ohm-1cm2, respectively at 25°C, Calculate the equivalent 
conductance of acetic acid at infinite dilution at 25°C]. 
(2) CST  োশ্ন  বশ্নে? জশ্নের দেোটচত্র অঙ্কন  শ্নরো। সোধোরর্ টহ োঙ্ক, সূ্ফিনোঙ্ক এবং ত্রত্রধ টবনু্দ টচটিি  শ্নরো। 
[What is CST? Draw the phase-diagram of water system. Label the normal freezing 
point, boiling point and triple point]. 
(3) আযটসে-ক্ষোর টনশ্নদণে , ধোিব আয়ন টনশ্নদণে  এবং জোরন-টবজোরন টনশ্নদণে  এর এ টি  শ্নর উদোহরর্ 
দোও।আশ্নয়োশ্নেোট টির সোহোশ্নেয  পোর আয়ন পটর োশ্নপর নীটি স ী রর্ সহ যেশ্ন ো।  
[Give one example for acid-base indicator, metal-ion indicator and redox indicator. 
Write the principle for quantitative estimation of Cu2+ ion by iodometric titration with 
equations.] 

 
 
SEC- 2 

(1) Give the names and structures of the monomer(s) used in the synthesis of (i) 
Polystyrene (ii) PVC,(iii) Polypropylene (iv) Bakelite and (v) PET.  
(2) Write down the expressions for number average molar mass and weight average 
molar mass of polymer and also state how they are related to each other.  
(3) Discuss the underlying principle of determination of molar mass of a polymer 
sample with the help of measurement of osmotic pressure of its solution.  



 
 
 
 
 
 
ZOOLOGY 

CC- 1D 1) What is Linkage? Difference in between Linkage and crossing. (সংশ্নেোগ ট ? between Linkage  

ও crossing এর  শ্নধয পোথণ য যে ।)  2) Write Mendel’s Principles. What do you mean Incomplete 

dominance and co-dominance? (য শ্নেশ্নের নীটি োেো যে । অসমূ্পর্ণ আটধপিয এবং সহ-আটধপিয 

বেশ্নি ট  যবোঝ?) 3) Write a brief note about Origin of Life. (জীবশ্ননর উৎপটত্ত সম্পশ্ন ণ এ টি সংটক্ষপ্ত 

যনোি যে ।)  
SEC- 2 1) What do you mean Medical Diagnostics and its importance?  

2) What do you mean by Differential Leucocyte Count (D.L.C), Erythrocyte 
Sedimentary Rate( E.S.R) and Packed Cell Volume  
3) Discuss testing of blood glucose using Glucometer. 

 

 

 

টনটিষ্ট স শ্নয়র  শ্নধয উত্তর টেশ্ন  যসই টদশ্ননর  শ্নধযই টনশ্নে উটিট ি ইশ্ন ইে আইটেশ্নি সোবশ্নজক্ট অনুসোশ্নর য ইে 
 রশ্নি হশ্নব। উত্তরপত্র A4 যপপোশ্নর টেশ্ন  স্ক্যোন  শ্নর PDF বোনোশ্নব। য ইে  রোর স য় টনশ্নজর নো , টবষয় (য োে-
নো সশ্ন ি) ও টবশ্বটবদযোেশ্নয়র যরোে নম্বর উশ্নি   রশ্নব।  
প্রশ্নিয  টবষশ্নয়র পৃথ  Email Id টনশ্নচ যদওয়ো হে ;  

CHEMISTRY 
306chemistrygen@gmail.com 
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ENVIRONMENTAL SCIENCE 306envs@gmail.com 
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