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

i. What is capsomere?

ii. What is sexduction?

iii. Mention the function of peristome teeth.

iv. What are carinal canals?

v. What is cleavage polyembryony?

vi. Name one symbiotic nitrogen-fixing Cyanobacteria.

vii. Name one homosporous pteridophyte.

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

i. Describe the structure of TMV.

ii. Write a brief account on applications of microbes as Biopesticides.

iii. Write a brief account on the dwarf male filament of Oedogonium.

iv. State the ecological importance of lichens.

v. Write short notes on diagnostic characters of Hepaticopsida.

vi. Write a short note on heterospory.

vii. State the morphological nature of the ovuliferous scale of Pinus.

3. Answer any one of the following: 8×1=8 

i. Describe with illustrations the structure of the sporophyte of Anthceros. Mention its evolutionary

significance.                                                                                                             (4+2)+2

ii. State the salient features of Zygomycotina, Ascomycotina and Basidiomycotina. Compare

between ectomycorrhiza and endomycorrhiza.                                                          (6+2)



 

 

 

বাংলা অনুবাদ 

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

ক ) ক াপেসােময়ার িক? 

খ) স ডাকশন  কােক বেল? 

গ) পিরে াম দাঁেতর কাজ উে খ কর। 

ঘ ) ক ািরনাল খাল িক? 

ঙ)  ি েভজ পিলম ায়িন িক? 

চ) এক  িমেথাজীিব নাইে ােজন সংবধনকারী সায়ােনাব াকেটিরয়ার নাম লখ। 

ছ) এক  হােমাে ারাস টিরেডাফাইেটর নাম দাও। 

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

ক ) TMV এর গঠন বণনা কর। 

খ) বােয়ােপি সাইড িহসােব জীবাণুর েয়াগ স েক এক  সংি  িববরণ লখ। 

গ) Oedogonium  বামন পু ষ িফলােমে র এক  সংি  িববরণ লখ। 

ঘ ) লাইেকেনর পিরেবশগত  বণনা কর। 

ঙ)  Hepaticopsida এর ধান চির িলর উপর সংি  কা লখ। 

চ) Heterospory উপর সংি  কা লখ। 

ছ)  Pinus  ovuliferous েলর অ সং ানগত কৃিত বণনা কর। 

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

ক ) Anthceros ােরাফাইেটর গঠন িচ  সহ বণনা কর। সংে েপ এর িববতনীয় তাৎপয উে খ কর।                        
                       (৪+২)+২ 



খ) জাইেগামাইেকা না, অ াসেকামাইেকা না এবং ব ািসিডওমাইেকা নার ধান বিশ িল বণনা ক ন। 

এে ামাইেকারাইজা এবং এে ামাইেকারাইজার মেধ  তুলনা  কর।        (৬+২) 

 


