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A. Answer any five of the following.                                                                                          2×5 = 10 

a) Differentiate between Ayurveda and Siddha medicine. 

b) What do you mean by polyherbal formulation?  

c) Name two medicinal plants used for the cure of Jaundice disease. 

d) Distinguished between grafting and layering. 

e) What are folk medicines? Give example. 

f) What are Sacred Groves? 

g) Name two endemic medicinal plants of Eastern Himalaya. 

2. Answer any fourof the following.            5 × 4 = 20 

a) Name two medicinal plants and their mode of application in blood pressure and diabetes.  

b) Describe the method for the conservation of endemic and endangered medicinal plants. 

c) Define ethnobotany?  Describe the application of ethnobotany for remedies of different diseases. 

           (1+ 4) 

d) Point out the significances of “Traditional Knowledge “in studying ethnobotany. 

e)  Write the medicinal importance of Polyherbal formulations. 

f) Write a short note on Saptadhatu. 

g) Enumerate the characteristics for selecting any plant under the “Red List “category. 

 

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

a) Describe the scope and importance of “Unani and Ayurvedic medicines.            (5+5) 

b) What are Botanic gardens?  State their importance in the conservation of medicinal 

plants.Differentiate between in-situ and ex-situ conservation.        (2+5+3) 

 

 

 



 

বাাংলা অনুবাদ 

সম্পরূ্ণ নম্বর: ৪০                                 সময়: ২ ঘন্টা 
 

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

ক) আয়ুর্বেদ ও সিদ্ধ ঔষর্ের মর্েে পার্েকে কর। 

খ) পসিহাবোি ফম়ুের্িশন বির্ে কী ববাঝ? 

গ) জসিি বরাগ সনরামর্য বেবহৃে দ়ুটি ঔষসে গার্ের নাম বি। 

ঘ) গ্রাফটিিং এবিং বিযাসরিং এর মর্েে পার্েকে। 

ঙ) বিাক ওষ়ুে সক? উদাহরণ দাও। 

চ) পসবত্র উপবন (Sacred Groves) সক? 

ে) পূবে সহমাির্যর দ়ুটি স্থানীয ঔষসে গার্ের নাম বি। 

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

ক) দ়ুটি ঔষসে গার্ের নাম এবিং রক্তচাপ ও ডাযার্বটির্ি োর্দর প্রর্যার্গর পদ্ধসে বি। 

খ) স্থানীয (endemic) ও সবপন্ন (endangered) ঔষসে গাে িিংরক্ষর্ণর পদ্ধসে বণেনা কর। 

গ) এর্র্নার্বাটাসনর িিংজ্ঞা দাও? সবসিন্ন বরার্গর প্রসেকার্রর জনে এর্র্নার্বাটাসনর প্রর্যাগ বণেনা কর। 
              (১+৪) 

ঘ) এর্র্নার্বাটাসন অেেযর্নর বক্ষর্ত্র "ঐসেহেগে জ্ঞান" এর োৎপর্ে উর্েখ করুন। 

ঙ) পসিহাবোি ফম়ুের্িশর্নর ঔষসে গুরুত্ব সিখ। 

চ) িপ্তোে়ু র উপর একটি িিংসক্ষপ্ত টীকা বিখ। 

ে) "িাি োসিকা" সবিার্গর অেীর্ন বর্র্কান উসিদ সনবোচন করার জনে ববসশষ্ট্েগুসি গণনা করুন। 

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

ক) “ইউনাসন ও আয়ুর্বেসদক ওষ়ুর্ের ি়ুর্র্াগ ও গুরুত্ব বণেনা কর।    (৫+৫) 

খ) ববাটাসনক গার্ডে ন সক? ঔষসে গাে িিংরক্ষর্ণ োর্দর গুরুত্ব বণেনা করুন। ইন-সিট়ু এবিং এক্স-সিট়ু 

িিংরক্ষর্ণর মর্েে পার্েকে করুন।         (২+৫+৩) 

 


