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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.Sc. General Part-III Examination, 2020

ZOOLOGY
PAPER-ZOOG-IV-A
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ
উtর কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

Answer Question No. 1 and any four questions from the following

১ নং p ও অন য- কােনা চারিট pে র উtর দাও
Answer any five questions from the following:

1.

2×5 = 10

িনmিলিখত য- কােনা পাঁচিট pে র উtর দাওঃ
(a) What do you mean by “Deep litter system”?

‘‘িডপিলটার পdিত’’ বলেত িক বােঝা ?
(b) Differentiate between ‘B’ lymphocyte and ‘T’ lymphocyte.
‘B’ িলেmাসাইট ও ‘T’ িলেmাসাইেটর মেধ পাথক লেখা।
(c) What are pullet and broiler?

পুেলট ও bয়লার কােক বেল ?
(d) What are indicator species?

িনেদশক pজািত িক ?
(e) What is wax mirror?

মাম দপণ িক ?
(f) Define Immunity.

অনাkম তার সংjা দাও।
(g) What is PAN?
PAN িক ?
(h) Write the scientific name of one freshwater and one brackish water prawns.

একিট িমঠা জেলর ও একিট নানা জেলর িচংিড়র িবjানসmত নাম লেখা।
(i) Write full form of RIA and ELISA.
RIA এবং ELISA–এর পুেরা নাম লেখা।
(j) Define cloning.

kািনং–এর সংjা দাও।
2.

What are the advantages of induced breeding? How is pituitary gland extract
prepared? Write about the merits and demerits of an exotic fish with its
scientific name.

2+4+(3+1)

pেণািদত pজনেনর সুিবধাgিল িক িক ? িপ ইটারী gিnর িনযাস িকভােব pstত করা হয় ? একিট
িবেদশাগত মােছর বjািনক নাম উেlখ কের তার সুিবধা ও অসুিবধাgিল লেখা।
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3.

Write the scientific name of two Indian bees. Describe the Langstroth’s Box
with proper diagram. What is propolis? Write the use of it.

dিট ভারতীয় মৗমািছর বjািনক নাম লেখা। লাংsথ বk-এর সিচt বণনা দাও। pেপািলস িক ?
এর ব বহার লেখা।
4.

Classify immunoglobulin. Discuss the process of cell-mediated immune
response. Give the description of an immunoglobulin molecule with proper
diagram.

2+3+2+
1 12 +1 12

2+3+5

ইিমউেনােgািবউিলেনর ণীিবন াস কেরা। কাশ মাধ ম ইিমউন রসপn পdিত আেলাচনা কেরা।
িচtসহ একিট ইিমউেনােgািবউিলন অণুর গঠন বণনা কেরা।
5.

Write the scientific name of rice weevil. Describe its ecology. Mention the
nature of damage caused by it and state its control measure.

1+4+3+2

চােলর বাড়ীেপাকার িবjানসmত নাম লেখা। এিটর ইেকালিজর বণনা দাও। এিট dারা kিতর
pkিত ও িনয়ntণ ব বsা সmেক লেখা।
6.

What is Shellac? Write down the use of lac. Name the enemies of Lac insect.
What is Brood Lac and Phunki Lac? Name two host plant of Lac insect.

2+2+2+2+2

সল ক িক ? লাkার ব বহারgিল লেখা। লাkা পাকার শtrেদর নাম লেখা। brড ল াক ও নিক
ল াক কােক বেল ? লাkা পাকার dিট পাষক উিdেদর নাম লেখা।
7.

Define poultry. Name two American and two English breed of chicken. What
are the advantages and disadvantages of “deep litter system”? Mention
symptoms and preventive measures of duck cholera.

2+2+2+2+2

পািl কােক বেল ? dিট আেমিরকান ও dিট ইংিলশ পািl bীেডর নাম লেখা। ‘িডপ িলটার
পdিতর’ সুিবধা ও অসুিবধাgিল লেখা। ডাক কেলরার লkণgিল ও pিতিবধান পdিত লেখা।
Differentiate between National Park and Sanctuary. Write in brief about 3+2 1 +2 1 +2
2
2
In-situ and Ex-situ conservation. Write down the names of biodiversity
hotspots in India.

8.

অভয়ারণ ও স াংcয়ারীর মেধ পাথক লেখা। ইন-িস ও এk-িস সংরkণ সmেক সংেkেপ
আেলাচনা কেরা। ভারেতর বােয়াডাইভারিসিট হটsটgিলর নাম লেখা।
Write short notes on any two of the following:

9.

িনmিলিখত য- কােনা dিট িবষেয়র উপর সংিkp টীকা লেখাঃ
(a) Restriction enzyme

রসি কসন উৎেসচক
(b) Recombinant DNA
িরকিmন াn DNA
(c) Genetic engineering and its medical use

জেনিটক ইি িনয়ািরং এবং িচিকৎসাশােst এর ব বহার
(d) Vaccination.

টীকাকরণ।
——×——
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5×2 = 10

