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1. Answer any five of the following:       1×5=5 

a)   What is phellogen? 

b)   What is stele? 

c)   Define- Zoophily. 

d)   What is a radial vascular bundle? 

e)   Define- Apomixis. 

f)   What do you mean by syngamy? 

g)   What is Pollinium? 

 

2. Answer any four of the following:      3×4=12 

a) Discuss the different mechanisms of dispersal of seeds. 

b) Write a short note on somatic embryogenesis. 

c) What are the different types of stomata? 

d) What is endosperm? Mention the types of endosperms.        (1+2) 

e) Discuss the different mechanisms of pollination. 

f) Write a short note on Artificial seed.  

g) Differentiate between heartwood and sapwood. 

 

3. Answer any one from the following:           8x1=8 

a) With suitable illustration discuss different types of ovules. Give examples.  (2+4+2) 

b) Give a comparative account of the anatomical adaptations in hydrophytes and xerophytes. 

               (4+4)       

 

 

 

 

 

 



 

বাংলা অনুবাদ 

স ণূ ন র: ২৫                    সময়: ২ ঘ া 
 
১. িনেচর যেকােনা পাঁচ  ে র  উ র দাও:             ১ x ৫=৫ 

ক ) ফেলােজন কী? 

খ) ি ল িক? 

গ) জিুফিলর সং া লখ । 

ঘ ) রিডয়াল নািলকা বাি ল িক? 

ঙ)  অ ােপািমি স- সং া লখ । 

চ)িসনগামী বলেত িক বুঝ? 

ছ) পিলিনয়াম িক? 

২. িনেচর যেকােনা চার  ে র  উ র দাও:          ৩ x ৪=১২ 

ক) বীজ িব ারেণর িবিভ  ি য়া িল আেলাচনা কর। 

খ) সাম া ক এম ােয়ােজেনিসস  িবষেয় এক  সংি  কা লখ। 

গ) ামাটার িবিভ  কার িল িক িক? 

ঘ) এে া াম িক? এে া ােমর কারেভদ উে খ কর।        (১+২) 

ঙ) পরাগায়েনর িবিভ  ি য়া আেলাচনা কর। 

চ) কৃি ম বীেজর উপর এক  সংি  কা লখ। 

ছ) হাটউড এবং স াপউেডর মেধ  পাথক  কর। 

 ৩. িনেচর যেকােনা এক  ে র  উ র দাও:                    ৮ x ১=৮ 

ক) িবিভ  ধরেনর িড াণ ুউপযু  িচ সিহত  আেলাচনা কর। উদাহরণ দাও।          (২+৪+২) 

খ) জলজ এবং জা ল উি েদর শারীরবৃ ীয় অিভেযাজেনর এক  তুলনামূলক িববরণ দাও।  (৪+৪) 

 


