B. Sc. SEM- IV (GEN/GE) Examination (CBCS), 2022
Subject – Botany (GEN/GE)
Paper - CC- 1D
(Plant Physiology and Metabolism)
Time – 2 hrs

Full Marks-40
A. Answer any five questions from the following:

(যে ক োন পোাঁচটি প্রযের উত্তর দোও)

2×5 = 10

1. What is antitranspirant? Name one natural antitranspirant.
Antitranspirant কাকক বকে? একটি Natural antitranspirant এর নাম লেখI
2. What is Root Pressure?
মুেজ চাপ কাকক বকে?

3. What is macronutrient? Give example.
Macronutrient কাকক বকে? উদাহরণ দাওI
4. What is accessory pigment? Name two of them.
Accessory pigment কাকক বকে? দুটি উদাহরণ দাওI
5. Define C2 cycle.
C2 cycle এর সংজ্ঞা লেখ।
6. Cite examples of two SDPs and two LDPs.
দুটি SDP এবং দুটি LDP এর উদাহরণ দাওI

7. What is oxidative phosphorylation?
Oxidative Phosphorylation কাকক বকে?
8. Why Krebs cycle is also called TCA cycle?
লেবস চে লক TCA চে বকে লকন?

B. Answer any two questions from the following:

(যে ক োন দুটি প্রযের উত্তর দোও)

5×2 = 10

1.Discuss cohesion-tension theory to explain ascent of sap.

রযের উৎকরোযের ব্যোখ্যোয় েমেংযেোগজননে ব্ল েত্ত্ব টি আযলোচনো র।
2.What do you mean by macro and micro elements? What are the criteria of essentiality of
elements in plant growth?

অনেমোনি
ন

ন

ও স্বল্পমোনি

বব্নিষ্ট্য প্রযয়োজন?

মূল ব্লযে ন

কব্োঝোয়? উনিযদর ব্ৃনিযে কমৌযলর অপ6নরহোেযেোর জনয

3.Discuss the mass-flow hypothesis regarding mechanism of phloem transport.

কলোযয়ম- পনরব্হন পিনেযে

দ্রোযব্র ভর প্রব্োহ

প্র ল্পটি আযলোচনো

রI

4.State the photosynthetic features of C4 plants. Why do CAM plants close their stomata
during day time?
C4

ব্ন্ধ

উনিযদর েোযলো েংযেষ োরী বব্নিষ্ট্যগুনল উযেখ্
যর রোখ্োর

োরণ ন

র।

CAM

উনিযদর নদযনর কব্লোয় পিরন্ধ

?

C. Answer any two questions from the following:

(যে ক োন দুটি প্রযের উত্তর দোও)

10×2= 20

1. Why Kreb's cycle is called as TCA cycle? Describe the chemical reaction involved in the
oxidation of acetyl Co- A? Explain electron transport system. Which cell organelles of a
typical plant cell are involved with this system in relation to ATP production?

কেব্ে চেয
রোেোয়নন

TCA

চে ব্লো হয় ক ন?

নব্নেয়োগুনল

উৎপোদযনর জনয

উযেখ্

এই

চযে

র । ইযল ট্রন স্থোনোন্তরন

ক োন ক োন উনিদ ক োষ অঙ্গোণু

acetyl Co-A

জোরযণর

পিনে ব্যোখ্যো

র।

এই পিনেযে অংিগ্রহণ

যর?

ATP

2. Distinguish between co-enzyme and prosthetic group. Give an outline classification of
enzyme. Mention the physiological role of auxin in plants.

ক ো- এনজোইম এব্ং প্রযস্থটি গ্রুযপর মযযয পোর্য য ন ? এনজোইযমর কেণীনব্নযোে
উনিদযদযহ অনিন িোরীরব্ৃত্তীয় ভূ নম ো উযেখ্ রI

র।

3. Describe the process of biological nitrogen fixation by symbiotic nitrogen fixing bacteria.

নমযর্োজীব্ী ব্যো যেনরয়ো

দ্বোরো

বজব্ নোইযট্রোযজন েংব্ন্ধন পিনেটি

আযলোচনো

রI

4.Give a concise account on photoperiodism. What is phytochrome and cytochrome?

আযলো পেযোব্ৃনত্তর েংনিপ্ত ব্ণযনো দোও। ফোইযেোযেোম ও েোইযেোযেোম ন ?

***********

