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Full marks: 25  Time: Two Hours 

The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give answers (by selecting either DSE-1 A: Cell Biology and 
Animal Biotechnology Or DSE-1 B: Immunology Or DSE-1 C: Reproductive Biology) 

with their own words as far as practicable. 

DSE 1-A: Cell Biology and Animal Biotechnology 

1. Answer eight questions taking four from each group.   ½×8= 4 

(Group A: Cell Biology) 

a) ___________ are known as suicidal bags of cell. (Fill in the blank).
b) Formation of spindle fiber is the function of ____________ (Fill in the blank).
c) Mesosomes are found in prokaryotic cell membrane. (True/False)
d) Who coined the term cell?
e) Name the cell organelle which is absent in animal cell but present in a plant cell.
f) Name one cell organelle that contain its own DNA.

(Group B: Animal Biotechnology) 

a) From which organism Taq polymerase is obtained?
b) The human genome project was launched in the year _______ (Fill in the blank).
c) The full form of cDNA is cyclic deoxyribonucleic acid. (True/False)
d) From where restriction enzymes are primarily obtained?
e) Klenow fragment is derived from ___________ (Fill in the blank).
f) YAC is used to clone yeast gene only. (True/False)

2. Answer two questions taking one from each group. 2½ × 2= 5 

(Group A: Cell Biology) 

a) Briefly describe the structure of ribosome.
b) What are the functions of cell membrane?

(Group B: Animal Biotechnology) 

a) What do you mean by primary cell culture?
b) Write a brief note on cryopreservation.

3. Answer four questions taking two from each group. 4 × 4 = 16 

(Group A: Cell Biology) 

a) With a neat diagram, describe the structure of mitochondria.



b) Briefly describe the fluid mosaic model of plasma membrane.
c) Write the functions of smooth endoplasmic reticulum.
d) Differentiate prokaryotic and eukaryotic cell.

(Group B: Animal Biotechnology) 

a) With example write the properties of restriction endonuclease.
b) Briefly describe the method of PCR.
c) Draw a flow diagram for performing Southern blotting.
d) Write a short note on stem cell.



ব�ানুবাদ 

1. �িত িবভাগ েথেক েযেকান চারিট কের �� িনেয় েমাট আটিট �ে�র উৎতর দাও।      ½×8= 4 

(Group A: Cell Biology) 

a) ___________ েক েকােষর আৎমঘাতী থিল বলা হয়। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

b) েবম ত� গঠন করা _________-এর কাজ। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

c) েমেসােসাম ে�াকয্ািরওিটক েকােষর েকাষপদর্ ায় েদখা যায়। (সতয্/িমথয্া)

d) েসল শ�িট েক িনবর্াচন কেরন?

e) �াণীেকােষ অনুপি�ত িক� উি�দেকােষ উপি�ত একিট েকাষ অ�াণুর নাম েলখ।

f) একিট েকাষীয় অ�াণুর নাম কর যােত িনজ� DNA থােক।

(Group B: Animal Biotechnology) 

g) েকান জীব েথেক Taq পিলমােরজ পাওয়া যায়?

h) িহউময্ান িজেনাম ে�ােজ� _________ সােল আর� হয়। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

i) cDNA-এর স�ূণর্ নাম সাইি�ক িডঅি�রাইেবািনউি�ক অয্ািসড। (সতয্/িমথয্া)

j) �ধানত েকাথা েথেক েরি�কশন এন্জাইম পাওয়া যায়?

k) ি�েনা �য্াগেম� ________ েথেক পাওয়া যায়। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

l) YAC েকবলমা� ঈে�র িজন ে�ান করেতই বয্বহৃত হয়। (সতয্/িমথয্া)

2. �িত িবভাগ েথেক েযেকান একিট কের �� িনেয় েমাট দুইিট �ে�র উৎতর দাও।   2½×2= 5 

(Group A: Cell Biology) 

a) সংে�েপ রাইেবােজােমর গঠন বণর্না কর।

b) েকাষপদর্ ার কাজগিল কীকী?

(Group B: Animal Biotechnology) 

c) �াথিমক েসলকালচার বলেত কী েবাঝ?

a) �ােয়াি�সােভর্ শন স�েকর্  একিট সংি�� টীকা রচনা কর।

3. �িত িবভাগ েথেক েযেকান দুইিট কের �� িনেয় েমাট চারিট �ে�র উৎতর দাও।      4×4 = 16 

(Group A: Cell Biology) 

b) সু�� িচে�র সাহােযয্ মাইেটাকি�য়ার গঠন বণর্না কর।

c) েকাষপদর্ ার �ুইড েমাজাইক মেডলিট সংে�েপ বণর্না কর।

d) মসৃণ এে�া�াজ়িমক েরিটকুলােমর কাজ েলখ।

e) ে�াকয্ািরওিটক এবং ইউকয্ািরওিটক েকােষর পাথর্কয্ েলখ।



(Group B: Animal Biotechnology) 

f) উদাহরণসহ েরি�কশন এে�ািনউি�েজর ৈবিশ�য্ েলখ।

g) PCR -এর প�িত সংে�েপ বণর্না কর।

h) সাউদানর্ �িটং স�� করার �বাহিচ� অ�ন কর।

i) ে�ম েসল স�েকর্  একিট সংি�� টীকা রচনা কর।



DSE 1-B: Immunology 
1. Answer any eight questions:        ½×8= 4 

a) Give an example of natural passive immunity.
b) An antibody may contain both λ and κ light chain at a time. (True/False)
c) Which antibody can form a pentamer?
d) The term ___________ refers to defense mechanisms that are always present, ready to

combat microbes and other offending agents. (Fill in the blank).
e) Why B cells are so named?
f) In human, MHC molecules are synthesized by ________ gene cluster. (Fill in the blank).
g) The parts of antigens that are recognized by antibodies are called ________. (Fill in the

blank).
h) Which cell secretes soluble antibody?
i) Kupffer cell is differentiated ________ cell. (Fill in the blank)
j) Give an example of antigen presenting cell.
k) MHC-I molecules display ________ antigens. (Fill in the blank).
l) Monocytes differentiate into which kind of phagocytic cells?

2. Answer any two questions:     2½ ×2= 5 

a) Briefly describe a primary lymphoid organ.
b) What do you mean by humoral immunity?
c) Briefly describe the structure of MHC-II molecule.
d) Write a short note on Natural Killer (NK) cell.

3. Answer any four questions:  4×4= 16 

a) With a neat diagram, describe the structure of an antibody.
b) What are the characteristics of acquired immunity? What do you mean by cell mediated

immunity?  2+2=4 
c) All immunogens are antigens, but all antigens are not immunogens- explain.
d) What do you mean by primary barriers of immune system?
e) With an example briefly describe attenuated vaccine.
f) Briefly describe classical complement pathway.
g) Write a short note on hypersensitivity reaction.



ব�ানুবাদ 

1. েযেকান আটিট �ে�র উৎতর দাও।          ½×8= 4 

a) একিট �াকৃিতক িনি�য় অনা�ময্তার উদাহরণ দাও।

b) একিট অয্াি�বিডেত একই সে� λ এবং κ দুিট হালকা শৃ�লই থাকেত পাের। (সতয্/িমথয্া)

c) েকান অয্াি�বিড েপ�ামার গঠন করেত পাের?

d) _________ শ�িট �ারা এমন �িতেরাধ বয্ব�া েবাঝায় যা সবর্দা উপি�ত থােক এবং �িতকর অণুজীেবর �িতেরাধ করেত সবর্দা ��ত থােক।

(শূনয্�ান পূণর্ কর)

e) B েকােষর এরপ নামকরেণর কারণ কী?

f) মানুেষ MHC অণু _________ িজনসমূেহর েথেক সংে�িষত হয়। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

g) অয্াি�েজেনর েয অংশ অয্াি�বিডর �ারা সনা� হয় তােক _________ বেল। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

h) েকান েকাষ অয্াি�বিড �রণ কের?

i) কুফার েকাষ হ’ল রপা�িরত _________ েকাষ। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

j) একিট অয্াি�েজন উপ�াপক েকােষর উদাহরণ দাও।

k) MHC-I অণু _________ অয্াি�েজন �দশর্ন কের। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

l) মেনাসাইট কী জাতীয় ফয্ােগাসাইিটক েকােষ রপা�িরত হয়?

2. েযেকান দুইিট �ে�র উৎতর দাও।     2½ × 2= 5 

a) সংে�েপ একিট �াথিমক িল�েয়ড অে�র বণর্না দাও।

b) র�রেসর মাধয্েম অনা�ময্তা বলেত কী েবাঝ?

c) সংে�েপ MHC-II অণুর গঠন বণর্না কর।

d) �াকৃিতক ঘাতক (NK) েকাষ স�েকর্  একিট সংি�� টীকা েলখ।

3. েযেকান চারিট �ে�র উৎতর দাও।        4 × 4 = 16 

a) পির�� িচে�র মাধয্েম একিট অয্াি�বিডর গঠন বণর্না কর।

b) অিজর্ ত অনা�ময্তার ৈবিশ�য্ কী? েকােষর মাধয্েম অনা�ময্তা বলেত কী েবাঝ?

c) সব ইিমউেনােজনই অয্াি�েজন, িক� সব অয্াি�েজন ইিমউেনােজন নয়- বয্াখয্া কর।

d) অনা�ময্ বয্ব�ার �াথিমক �িতব�ক বলেত কী েবাঝ?

e) একিট উদাহরণ সহ �শিমত ভয্াকিসেনর বণর্না দাও।

f) সংে�েপ �য্ািসকয্াল কমি�েম� পেথর বণর্না দাও।

g) অিতসংেবদনশীল �িতি�য়ার স�েকর্  একিট সংি�� টীকা েলখ।



DSE-1 C: Reproductive Biology 

1. Answer any eight questions:        ½×8= 4 

a) What is the final stage of spermatogenesis?
b) Where the Leydig cells are situated?
c) Mature, large, fluid-filled ovarian follicle is known as _________. (Fill in the blank)
d) The other name of bulbourethral gland is _________. (Fill in the blank)
e) _________ is a lytic enzyme released by the sperm. (Fill in the blank)
f) How many autosomes does a human primary spermatocyte have?
g) The _________ is a temporary organ that connects a mammalian mother to its foetus. (Fill in

the blank)
h) After ovulation Graafian follicle regresses into ________. (Fill in the blank)
i) Which part of the sperm plays an important role in penetrating the egg membrane?
j) Which hormone secreted by the hypothalamus controls the ovarian and uterine cycles in

human?
k) Inhibin is secreted by _________ cells. (Fill in the blank)
l) The cavity in the center of the secondary ovarian follicle is known as _______. (Fill in the

blank)

2. Answer any two questions:    2½ × 2= 5 

a) Write a brief note on corpus luteum.

b) What do you mean by oral contraceptive?

c) Write a short note on spermiogenesis.

d) Write the significance of sperm bank.

3. Answer any four questions:     4 × 4= 16 

a) Briefly describe the process of ovulation.

b) Write a short note on in vitro fertilization.

c) What do you mean by acrosomal reaction?

d) With a neat diagram, describe the structure of testis.

e) Briefly describe the hormonal control of oogenesis.

f) Give a short description of human menstrual cycle.

g) Briefly state the function of testosterone and estrogen.



ব�ানুবাদ 

1. েযেকান আটিট �ে�র উৎতর দাও।          ½×8= 4 

a) �ামর্ােটােজেনিসেসর অি�ম দশা কী?

b) েলিডগ েকাষ েকাথায় অবি�ত?

c) পিরণত, বৃহৎ, তরলপূণর্ িড�াশেয়র ফিলকলেক _______ বেল। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

d) বালেবাইউের�াল �ি�র অপর নাম _________। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

e) ________ হ’ল একিট শ�াণু �ারা �িরত লাইিটক এন্জাইম। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

f) মানুেষর �াথিমক �ামর্ােটাসাইেট অেটােজােমর সংখয্া কত?

g) ________ হল একিট �নয্পায়ীর অস্�ায়ী অ� যা মা ও িশশর মেধয্ সংেযাগ র�া কের। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

h) ওিভউেলশেনর পর �ািফয়ান ফিলকল ________-এ অবনিমত হয়। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

i) শ�াণুর েকান অংশ িড�াণুর পদর্ া েভদ করেত গরু�পূণর্ ভূিমকা �হণ কের?

j) মানুেষর হাইেপাথয্ালামাস েথেক �িরত েকান হরেমান িড�াশয় ও জরায়ু চ� িনয়�ণ কের?

k) ইনিহিবন __________ েকাষ েথেক �িরত হয়। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

l) েগৗণ িড�াণু-ফিলকল-এর েকে� উপি�ত গ�র __________ নােম পিরিচত। (শূনয্�ান পূণর্ কর)

2. েযেকান দুইিট �ে�র উৎতর দাও। 2½ × 2= 5 

a) করপাস িলউিটয়াম স�েকর্  একিট সংি�� টীকা েলখ।

b) েমৗিখক গভর্ িনেরাধক বলেত কী েবাঝ?

c) �ািমর্ওেজেনিসস স�েকর্  একিট সংি�� টীকা েলখ।

d) �ামর্ বয্াংক স�েকর্  একিট সংি�� টীকা েলখ।

3. েযেকান চারিট �ে�র উৎতর দাও। 4 × 4 = 16 

a) সংে�েপ ওিভউেলশন প�িতিট বণর্না কর।

b) ইন িভে�া িনেষক স�েকর্  একিট সংি�� টীকা েলখ।

c) অয্াে�ােজাম িবি�য়া বলেত কী েবাঝ?

d) একিট পির�� িচে�র সাহােযয্ শ�াশেয়র গঠন বণর্না কর।

e) হরেমােনর মাধয্েম উেজেনিসস প�িতর িনয়�ণ বণর্না কর।

f) মানুেষর মািসক চে�র সংি�� িববরণ দাও।

g) সংে�েপ েটে�াে�েরাণ এবং ইে�ােজেনর কাজ উে�খ কর।


