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1.  Answer any four questions of the following:                                                           5×4=20                       

 a) What is food web? Describe the components of ecosystem. 

       খাদ্যজা কি ? বাস্তুতন্ত্রের উাদ্ানগুকর বর্ণনা ির । 

 b) What is composite fish culture? Mention the scientific outlook of composite fish 

culture. 

       কমশ্র মৎযচা কি ?   কমশ্র মৎযচান্ত্রর ববজ্ঞাকনি দৃকিভকির কদ্ি গুন্ত্রা লখ । 

 c) What is Deep-litter system? Mention the advantages of it for poultry rearing. 

       ডী-কটার দ্ধকত কি ? মুরগী ান্ত্রন এর ুকবধা গুক লখ । 

 d) Discuss on Integrated Pest Management (IPM). 

       ইকিন্ত্রেন্ত্রটড লস্ট মযান্ত্রনজন্ত্রমি (আইকএম) কনন্ত্র়ে আন্ত্রাচনা ির । 

 e) Delineate the damage and control measures of Tribolium castaneum. 

      Tribolium castaneum–র দ্বারা ক্ষকতাধন ও কন়েের্ দ্ধকত বর্ণনা ির । 

 f) Comment on Natural killer Cells and Cytokines. 

      Natural killer Cells এবং াইন্ত্রটািাইন ম্পন্ত্রিণ  লখ । 

 

2.  Answer any three questions of the following:                                                       10×3=30                     

a) Define Sanctuary. Write the purpose and method of conservation of wild life. 

অভ়োরন্ত্রর্য-র ংজ্ঞা দ্াও । বনযপ্রার্ী ংরক্ষন্ত্রর্র উন্ত্রেলয ও দ্ধকতগুন্ত্রার কববরর্ দ্াও । 

b) What is ‘Artificial Insemination’? Mention the merit and demerits of the process. 

‘িৃকিম প্রজনন’ কি ? গবাকদ্ শুর লক্ষন্ত্রি এই দ্ধকতর ুকবধা ও অুকবধাগুক উন্ত্রেখ ির । 

c) Describe the life cycle of Anopheles sp with proper diagram. Write the control 

measures of Anopheles sp. 

Anopheles–র জীবনচক্র উযুক্ত কচি বর্ণনা ির । Anopheles–র দ্মন দ্ধকতগুক লখ । 

d) Delineate the life history Ascaris lumbricoides with suitable diagram. State its 

pathogenicity. 

উযুক্ত কচি  Ascaris lumbricoides –র জীবনচন্ত্রক্রর বর্ণনা ির । এর দ্বারা ৃি লরান্ত্রগর ক্ষর্গুক লখ । 

e) Differentiate between Innate and Acquired immunity.  Mention the types of                

T-lymphocytes with their importance.  

জাত এবং অকজণ ত অনাক্রমযতার মন্ত্রধয ার্ণিয ির । টি-কন্ত্রফাাইন্ত্রটর গুরুত্ব প্রিারন্ত্রভদ্ উন্ত্রেখ ির । 

______________________ 


