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Ques tion 

যে  য োনও দু টি  প্রশ্নের উত্তর দোও। answer ant two ques tion  (2×5=10 )  

 
BOTANY 
 

 
DSE- 1B 

1. What are numerical changes of Chromosome? Discuss polyploidy with suitable examples. 
(Chromosome-এর সংখ্যোগত পটরবততন ট ? ঊদোহরণ সহ Polyploidy প্রটিয়োটি বণতনো  র।) 2. Write the working 
principles of electron microscopy.( Electron microscopy  োেত ও নীটত বণতনো  র।)       3. Discuss Grifith’s 
experiment. Comments on its significance. (Grifith’s experiment টি গুরুত্ব সহ আশ্ন োচনো  র।) 

   
 
CHEMISTRY  
 

 
 
 
DSE- 1B 

1.What is the isoelectric point of an amino acid? (অ্যোটিশ্ননো অ্যোটসশ্নের সিতটিৎ টবনু্দ ব শ্নত ট  যবোঝ?) How 
will you convert glucose to fructose and fructose to glucose? ( ীভোশ্নব ফু্লশ্নটোজ যেশ্ন  গু্লশ্ন োজ এবং গু্লশ্ন োজ 
যেশ্ন  ফু্লশ্নটোজ রূপোন্তর  রশ্নব? 2. Write the monomer and one application of Nylon-6,6. (নোই ন – 6,  এর 
িশ্ননোিোশ্নরর নোি ও এ টি বযবহোর য খ্।) What are antibiotic? Write the laboratory preparation and use of 
paracetamol. (অ্যোটিবোশ্নয়োটি   ী? পযোরোটসিোিশ্ন র পরীক্ষোগোর প্রস্তুটত ও বযবহোর য খ্।) 3. What type of dye 
Congo-red is? Write the application of it. ( শ্নগো যরে  ী ধরশ্নণর রঞ্জ ? এর বযবহোর য খ্।) Explain – i) 
Which is the more basic between ammonia and aniline? (অ্যোশ্নিোটনয়ো ও অ্যোটনট শ্ননর িশ্নধয য োনটি যবটি ক্ষোরীয় 
এবং য ন?) ii) Which one is more acidic between acetic acid and trifluoro acetic acid? (অ্যোটসটি  অ্যোটসে 
ও ট্রোইফু্লশ্নরো অ্যোটসটি  অ্যোটসশ্নের িশ্নধয য োনটি যবটি অ্ম্ল ও য ন?) 

 
 
ZOOLOGY 

 
 
DSE- 1B 

1.What is the Principles of innate and adaptive immune system? (সহজাত এবং অভিয াভজত ইভিউন ভসযেযির 
নীভতগুভি কী?) 2. Write down the basic Properties of Antigen? (অযাভিযজযনর মিৌভিক ববভিষ্ট্য মিখ.) 3. Write 
down the structure, classes and function of antibodies. (অযাভিবভিগুভির গঠন, মেণী এবং কাজ ভিখুন।) 

 

 

 

 

ENVIRON

MENTAL 

SCIENCE 

 

 

DSE- 

1B 

1.Describe briefly about IUCN categories of  protected areas. (সংরভিত এিাকার IUCN ভবিাগ সম্পযকে 
সংযিযে বণেনা কর।) 2. What is the different between Wildlife Sanctuaries and Biosphere Reserve? 

(বনযপ্রাণী অিযারণয এবং বাযযাভিযার ভরজাযিের িযযয োর্েকয কী?) 3. Write the role of Chipko movement in 

Environmental Conservation. (েভরযবি সংরিযণ ভিেযকা আযদািযনর িূভিকা মিখ।) 
 1.Write about waste water treatment method. 2. Write about phytoremediation with suitable example. 3.  

What is the importance of Bio fertilizer in agricultural biotechnology? 

টনটিষ্ট সিশ্নয়র িশ্নধয উত্তর ট শ্নখ্ যসই টদশ্ননর িশ্নধযই টনশ্নে উটিটখ্ত ইশ্নিই  আইটেশ্নত সোবশ্নজট অ্নুসোশ্নর যিই   রশ্নত হশ্নব। উত্তরপত্র 
A4 যপপোশ্নর ট শ্নখ্ স্ক্যোন  শ্নর PDF বোনোশ্নব। যিই   রোর সিয় টনশ্নজর নোি, টবষয় (য োে-নোি সশ্নিত) ও টবশ্বটবদযো শ্নয়র যরো  নম্বর 
উশ্নিখ্  রশ্নব।  

প্রশ্নত য  টবষশ্নয়র পৃে  Emai l  Id টনশ্নচ যদওয়ো হ  -   

CHEMISTRY   - 306chemistrygen@gmail.com 

     

ZOOLOGY   - 306zoologygen@gmail.com 

 

BOTANY   -306botanygen@gmail.com 

 

ENVIRONMENTAL SCIENCE - 306envs@gmail.com 
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