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1. Answer any five questions of the following:                                                                2×5=10 

 

a) What do you mean by carrier-based inoculants? Mention the carrier materials for 

Azospirillum. 

b) What do you mean by Hartig net? What are arbuscules? 

c) What is vermicomposting? What is vermicast? 

d) Write two advantages and disadvantages of using biofertilizer. 

e) What is a PGPR? Give an example. 

f) What is AMF? Give an example.  

g) Define the term Biocontrol.  

2.  Answer any four questions of the following:                                                               5×4=20 

a) What is an algal mat? How do cyanobacteria serve a significant role in paddy cultivation?                               

(1+4) 

b) Give a brief account of the process for the preparation of biofertilizer using Rhizobium. 

c) What do you mean by waste management? Write a note on the recycling of biodegradable 

municipal and industrial wastes. (1+4=5) 

d) Describe the role of PGPF in agriculture. (5) 

e) Briefly discuss how AMF/VAM help to mobilize Phosphate in the soil. (5) 

f) What is Biocompost? What are the benefits of Biocompost in Agriculture? (1+4) 

g) What is the primary nitrogen fixer in actinorhizal symbiosis? Describe the process for the 

preparation of biofertilizer using Rhizobium.                        (1+4) 

 

      3.  Answer any one question of the following:                                                               10×1=10 

a) Define mycorrhizal association. Briefly characterize the different types of mycorrhizal 

association mentioning the name of their fungal partner. What are the significant roles of VAM 

on the growth and yield of crop plants?  (1+6)+3=10 

b) What is green manuring? State the characters of the plants used as green manure. Explain the 

benefits of green manuring in agriculture. (2+3+5)  



বাাংলা অনুবাদ 

সম্পরূ্ণ নম্বর: ৪০                                 সময়: ২ ঘন্টা 
 

১. ননচের যেচ াচনা পাাঁেটি প্রচের  উত্তর দাও:            ২ x ৫=১০ 

ক) কযারযযায-রবরিক ইননাকুরযান্ট ফরনে কী বফাঝ? Azospirillum এয জনয ফাক উকযণ উনেখ কযনু। 

খ) াযটিগ বনট ফরনে রক বফাঝ? arbuscules রক? 

গ) বারভিকনপারটিং রক? বারভিকাট রক? 

ঘ) জজফায ফযফানযয দটুি রুফধা ও অরুফধা বরখ। 

ঙ) PGPR কী? একটি উদাযণ দাও। 

চ) AMF রক? একটি উদাযণ দাও। 

ছ) ফানযাকনরার ব্দটিয িংজ্ঞা দাও। 

২. ননচের যেচ াচনা োরটি প্রচের  উত্তর দাও:          ৫ x ৪=২০ 

ক) অযারগার ভযাট কী? কীবানফ াযাননাফযাকনটরযযা ধান চানল গযুতু্বূণি বূরভকা ারন কনয?(১+৪) 

খ) যাইনজারফযাভ ফযফায কনয জজফায জেরযয প্ররিযায িংরিপ্ত রফফযণ রদন। 

গ) ফজি য ফযফস্থানা ফরনে রক বফাঝ? ফানযারিনেনিফর রভউরনরযার এফিং রল্প ফজি য ুনফিযফানযয উয একটি টীকা বরখ।  
        (১+৪= ৫) 

ঘ) কৃরলনে PGPF এয বূরভকা ফণিনা কয। 

ঙ) AMF/VAM কীবানফ ভাটিনে পনপটনক চর কযনে াাময কনয ো িংনিন আনরাচনা কয।(৫) 

চ) ফানযাকনপাট কী? কৃরলনে ফানযাকনপানটয রুফধা কী কী?       (১+৪) 

ছ) অযারিননাযাইজার রভন াজীরফোয় প্রা রভক নাইনরানজন িংফধিনকাযী  কী? যাইনজারফযাভ ফযফায কনয জজফায জেরযয প্ররিযা ফণিনা কয।
          (১+৪) 

 ৩. ননচের যেচ াচনা এ টি প্রচের  উত্তর দাও:       ১০ x ১=১০ 

ক) ভাইনকাযাইজার অযানারনযননয িংজ্ঞা দাও। োনদয ছত্রানকয ঙ্গীয নাভ উনেখ কনয রফরবন্ন ধযননয ভাইনকাযাইজার অযানারনযননয 

িংরিপ্ত জফরষ্ট্য ফণিনা কযনু। য গানছয ফরৃি ও পরনন VAM-এয গযুতু্বূণি বূরভকা কী কী?              

   (১+ ৬)+৩=১০ 

খ) ফজু ায রক? ফজু ায রননফ ফযফহৃে উরিনদয জফরষ্ট্য ফণিনা কয। কৃরলনে ফজু ানযয উকারযো ফযাখযা কয।  

       (২+৩+৫) 

 


