
UG/5th Sem/BOT/G/21(CBCS) 

UG 5th Semester Examination 2021 

BOTANY(General) 

Paper: DSE-I 

(Plant Breeding & Biostatistics) 

[CBCS] 

Full Marks: 25                                                                                                  Time:  Two Hours 

                                                      (Figures in the margin indicate full marks) 

 

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

a. Define acclimatization. 

b. What are “measures of central tendency”? 

c. What is Hybrid vigour? 

d. Define “Frequency Distribution”. 

e. What is a gene bank? 

f. What is Cleistogamy? 

g. What is Inbreeding Depression? 

 

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

a. Write down the applications of the Chi-Square test. 

b. Mention the merits and demerits of Clonal Selection. 

c. State the importance of heterosis in Plant Breeding. 

d. Briefly describe the process of emasculation. 

e. State the role of micropropagation in Plant Breeding. 

f. Explain “degrees of Freedom” and“Null Hypothesis”.       (1.5+1.5) 

g. Write the advantages of Mass Selection? 

 

 

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

a. What do you mean by Hybridization? Write down the different strategies of hybridization in 

plant breeding.                       (2+6) 

b. What do you mean by Quantitative Inheritance? Discuss the phenomenon citing examples 

from Kernel colour of Wheat.                   (2+6) 



 

বাাংলা অনুবাদ 

সম্পরূ্ণ নম্বর: ২৫             সময়: ২ ঘন্টা 
 

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

ক ) Acclimatization-র সংজ্ঞা দাও। 

খ) "ককন্দ্রীয় প্রবণতার পররমাপ" রক? 

গ) হাইরিড রিগর (Hybrid vigour)রক? 

ঘ ) "রিককাকয়রি রডরিরবউশন" সংজ্ঞারয়ত কর। 

ঙ) রিন ব্াংক রক? 

চ) Cleistogamy রক? 

ছ) ইনরিরডং রডকপ্রশন রক? 

২. ননচের যেচ াচনা োরটি প্রচের  উত্তর দাও:                 ৩ x ৪=১২ 

ক ) Chi-Square test এর ব্াবহারগুরি কিখ। 

খ) কলানাি রসকিকশকনর গুণাবিী ও কুফি উকেখ কর। 

গ) উরিদ প্রিনকন কহকেকরারসকসর গুরুত্ব বণণনা কর। 

ঘ ) ইমাসকুকিশন  প্ররিয়া সংকেকপ বণণনা কর। 

ঞ) উরিদ প্রিনকন মাইকিাপ্রপাকগশকনর িূরমকা বণণনা কর। 

চ) "রডগ্রী অফ রিডম” এবং "নাি হাইকপারিরসস" ব্াখ্া কর।          (১.৫+১.৫) 

ছ)  গণ রনবণাচকনর (Mass selection) সুরবধা রিখ? 

 ৩. ননচের যেচ াচনা এ টি প্রচের  উত্তর দাও:                  ৮ x ১=৮ 

ক ) হাইরিডাইকিশন বিকত রক কবাঝ? উরিদ প্রিনকন সংকরায়কনর রবরিন্ন ককৌশি কিখ।    (২+৬) 

খ) পররমাণগত উত্তরারধকার (Quantitative Inheritance) বিকত কী কবাঝ? গকমর কাকনণি রঙ কিকক উদাহরণ উদৃ্ধত 

ককর ঘেনাটি আকিাচনা কর।          (২+৬) 


