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Candidates are required to give answers with their own words as far as practicable. 

1. Answer any twelve questions:        ½×12=6 

(a) Give an example of a larvivorous aquarium fish

(b) Pterophyllum means_____. (Fill in the blank)

(c) Scientific name of the common goldfish used in aquarium is ____. (Fill in the blank)

(d) Aquarium fishes are also known as _____. (Fill in the blank)

(e) An aquarium compost is the ____ which is made up of small stones and pebbles, or a mixture of these
with sand. (Fill in the blank)

(f) _____ fishes are used for mosquito control. (Fill in the blank)

(g) Common name of Macropodus opercularis is _____. (Fill in the blank)

(h) ____ fishes have flowing fins. (Fill in the blank)

(i) Fishes should be bathed in __________ solution before putting them in aquarium. (Fill in the blank)

(j) Bottom sword tail is an example of_____ fish. (Fill in the blank)

(k) The kissing gourami is native of ____. (Fill in the blank)

(l) For healthy growth, aquarium fishes should be provided with more than the required food. (True/False)

(m) Write down an example of ‘egg scatterers’ in aquarium fish keeping.

(n) The name ‘aquarium’ was first proposed by the English naturalist, _____. (Fill in the blank)

(o) Give an example of the common live-bearers in aquarium fish keeping.

(p) Which fish is referred to as ‘mosquito fish’?

(q) ___ fishes produce pigment in response to light. (Fill in the blank)

(r) The gestation period of guppy is ____ days. (Fill in the blank)



2. Answer any four questions:         2½×4=10 

(a) Write down the types of aquaria and purpose of aquarium fish keeping.

(b) Write scientific names of five Indian fishes suitable for aquarium fish keeping.

(c) Give a short note on the uses of zooplanktons as food for aquarium fishes.

(d) Write down the common characteristic features of angel fish.

(e) Comment on the use of aquarium fishes as larval predator.

(f) How do you identify a healthy fish in an aquarium?

(g) Briefly describe the sexual dimorphism in Guppy fish.

3. Answer any six questions: 4×6=24 

(a) Describe the basic requirements for construction of an aquarium.

(b) What precautions one should take for setting of an ideal aquarium?

(c) What are the selection criteria for aquarium fishes?

(d) Describe briefly about the potential scope of aquarium fish industry as cottage industry.

(e) Discuss briefly about the live fish feed organisms for aquarium fish.

(f) Why gold fishes are one of the most suitable choices for aquarium?

(g) Briefly describe the process of home-made aquarium fish feed preparations.

(h) What are the strategies adapted for conservation and sustainable growth of aquarium fish trade in
India?

(i) Write a short note on composition of formulated fish feed.

(j) Comment briefly on aquarium fish transportation.



ব�ানুবাদ 

1. েয েকান বােরািট �ে�র উৎতর দাও:  ½×12=6 

(a) লাভর্ াভ�ণকারী একিট অয্ােকািরয়াম মােছর নাম েলখ।

(b) Pterophyllum –এর অথর্ _____। (শূনয্�ান পূরণ কেরা)

(c) অয্ােকািরয়ােম বয্বহৃত সাধারণ েগা�িফেসর িব�ানস�ত নাম ____। (শূনয্�ান পূরণ কেরা)

(d) অয্ােকািরয়াম মােছর অপর নাম হ’ল _____। (শূনয্�ান পূরণ কেরা)

(e) ____হ’ল অয্ােকািরয়াম সার যা েছাট নুিড়-পাথর এবং বািলর িম�েণ ৈতির। (শূনয্�ান পূরণ কেরা)

(f) _________ হ’ল মশা িনয়�েণর জনয্ বয্বহৃত একিট মাছ। (শূনয্�ান পূরণ কেরা)

(g) Macropodus opercularis –এর সাধারণ নাম হ’ল _____। (শূনয্�ান পূরণ কেরা)

(h) ____ মােছেদর �বািহত (ে�ািয়ং) পাখনা েদখা যায়। (শূনয্�ান পূরণ কেরা)

(i) অয্ােকািরয়াম-এ রাখার আেগ মাছগিলেক _____ �বেণ েডাবােনা উিচত। (শূনয্�ান পূরণ কেরা)

(j) বটম্ েসাডর্  েটল (Bottom sword tail) হ’ল একিট _____ মােছর উদাহরণ। (শূনয্�ান পূরণ কেরা)

(k) িকিসং েগৗরািম (kissing gourami) হ’ল ____-এর �ানীয় মাছ। (শূনয্�ান পূরণ কেরা)

(l) �া�য্কর বৃি�র জনয্ অয্ােকািরয়ােমর মাছগিলেক �েয়াজেনর অিতির� খাদয্ সরবরাহ করা উিচত। (সতয্/িমথয্া)

(m) একিট িডম ছড়ােনা (egg scatterer) অয্ােকািরয়াম মােছর উদাহরণ দাও।

(n) ইংেরজ �কৃিতিবদ, ______, �থম ‘অয্ােকািরয়াম’ শ�িটর �বতর্ ন কেরন। (শূনয্�ান পূরণ কেরা)

(o) একিট সাধারণ স�ান-বাহী (live-bearers) অয্ােকািরয়াম মােছর উদাহরণ দাও।

(p) েকান মাছেক ‘মশা-মাছ’ বলা হয়?

(q) ___ মােছরা আেলার �ভােব র�ক পদাথর্ উৎপাদন কের। (শূণয্�ান পূরণ কেরা)

(r) গাি� মােছর (guppy fish) গভর্ ধারণ কাল হল ____ িদন। (শূনয্�ান পূরণ কেরা)

2. েয েকান চারিট �ে�র উৎতর েলখ:        2½×4=10 

(a) িবিভ� ধরেণর অয্ােকািরয়াম এবং অয্ােকািরয়াম মাছ �িতপালেনর উেদ্দশয্ স�েকর্  েলখ।

(b) অয্ােকািরয়ােম পালেনর উপযু� পাঁচিট ভারতীয় মােছর িব�ানস�ত নাম েলখ।

(c) অয্ােকািরয়াম মাছ �িতপালেনর জনয্ খাদয্ িহেসেব জু-�া�টেনর বয্বহার স�েকর্  সংি�� টীকা েলখ।



(d) অয্াে�ল মােছর (angel fishes) সাধারণ চািরি�ক ৈবিশ�য্গিল েলখ।

(e) লাভর্ া-খাদক িহেসেব অয্ােকািরয়াম মােছর ভূিমকা স�ে� ম�বয্ কর।

(f) একিট সু� অয্ােকািরয়াম মাছেক কী কের িচনেব?

(g) সংে�েপ গাি� মােছর েযৗনি�রপতার িববরণ দাও।

3. েয েকান ছয়িট �ে�র উৎতর েলখ: 4×6=24 

(a) একিট অয্ােকািরয়াম ��ত করেত েয সম� েমৗিলক উপকরণ �েয়াজন তার িববরণ দাও।

(b) একিট আদশর্ অয্ােকািরয়াম ��ত করেত কী কী সতকর্ তা �হণ করা উিচত?

(c) অয্ােকািরয়ােম মাছ িনবর্াচেনর জনয্ কী কী িবষয়গিলর উপর গরু� েদওয়া উিচত?

(d) একিট কুিটরিশ� িহেসেব অয্ােকািরয়াম মাছ �িতপালেনর সুেযাগ স�েকর্  সংি�� িববরণ দাও।

(e) অয্ােকািরয়াম মাছ �িতপালেনর জনয্ জীিবত মৎস-খাদয্ স�েকর্  সংে�েপ আেলাচনা কর।

(f) অয্ােকািরয়াম-এ �িতপালেনর জনয্ েগা� িফশেক েকন অনয্তম পছ� িহেসেব িবেবচনা করা হয়?

(g) সংে�েপ গৃেহ ��ত মৎস-খাদয্ ��িতর প�িত বণর্না কর।

(h) ভারেত অয্ােকািরয়াম মাছ �িতপালন, বৃি� ও সংর�েণর জনয্ কী কী পদে�প গৃহীত হেয়েছ েসগিল উে�খ কর।

(i) �ণীত মৎস-খােদয্র উপাদান স�েকর্  একিট সংি�� টীকা েলখ।

(j) অয্ােকািরয়ােমর মাছ পিরবহন স�ে� সংে�েপ ম�বয্ কর।


