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1. Answer any five questions out of following:                                     2x5=10 

 

a. Which zone of soil is called ‘True soil’ and why? [ 

ক োন অঞ্চলক  প্র ৃত মৃত্তি ো বকল ও ক ন?  

b. Give examples of two submerged floating hydrophytes.  

দুটি submerged floating hydrophyte এর উদোহরণ দোও। 

c. What do you mean by ‘Edge effect’?  

Edge effect বলকত ত্ত  কবোঝ?  

d. What is inverted pyramid? Cite an example.  

 Inverted pyramid  োক  বকল? উদোহরণ দোও।  

e. What does ICN stand for in Botany?  

 ICN এর পুকরো নোম কলখ।  

f. What do you mean by Nomen-nudum?  

Nomen-Nudum বলকত ত্ত  কবোঝ? 

g. Name one herbarium and one Botanical Garden in India.  

ভোরতবকষ ের এ টি Botanical Garden ও এ টি Herbarium এর নোম কলখ।  

h. What do you mean by ‘Key’ in taxonomy?  

Taxonomy কত KEY বলকত ত্ত  কবোঝ? 

 

2. Answer any two questions out of the following:    5x2=10 

 

a) Briefly discuss the effect of temperature on plant.  

উদ্ভিকদর উপর উষ্ণতোর প্রভোব আকলোচনো  র। 

b) What is Detritus food chain? Explain dynamics in ecosystem.  

 Detritus food chain  োক  বকল? Ecosystem এর প্রবোহমোনতো বযক্ষো  র।                    

c) In which type of plants do you find Viviparous germination? Write the 

important morphological adaptations in those plants.  

 Viviparous germination ক োন ধরকনর উদ্ভিকদ কদখো যোয়? এই ধরকনর উদ্ভিকদর 

Morphological adaptation গুত্তল কলখ।                                 

d) What do you mean by type specimen? Enumerate different ‘Nomenclatural 

type’.  

Type specimen  োক  বকল? ত্তবত্তভন্ন Nomenclatural Type সম্বকে সংকক্ষকপ আকলোচনো  র।    



 

                                          

3. Answer any two questions out of the following:    10x2 = 20 

 

a) Explain different seral stages of Xerosere with suitable examples. What do 

you mean by secondary succession?  

 উপযুক্ত উদোহরণ সহ “কেকরোত্তসত্তর” এর পয েোয় গুত্তল বযখযো  র। ক ৌণ পয েোয়ক্রম বলকত ত্ত  

কবোঝ?      

b) Mention the phytogeographic regions of India according to D. Chatterjee. 

Write the names of two dominant plants from each region. State the “Age 

and Area” hypothesis of endemism.   

D. Chatterjee এর মত অনুসোকর ভোরকতর উদ্ভিদ কভৌ ত্তল  অঞ্চল গুত্তলর নোম কলখ। 

প্রত্ততটি অঞ্চকলর দুটি  কর ববত্তিষ্টসুচ  উদ্ভিকদর নোম কলখ। Endemism এর Age & Area 

মতবোদ আকলোচনো  র।                                       

c) What do you mean by artificial, natural and phylogenetic system of 

classification? Write the merits and demerits of Bentham and Hooker’s 

system of classification.  

  ৃত্তিম, প্রো ৃত্তত  ও েোত্ততেত্তনত কেণীত্তবনযোস বলকত ত্ত  কবোঝ? Bentham-Hooker এর  

কেণীত্তবনযোস পদ্ধত্ততর সুত্তবধো ও অসুত্তবধো গুত্তল কলখ।                                                                                 

d) What does OUT stand for? What are the rules of binomial nomenclature? 

Comment on the Principle of priority and its limitations.  

 OUT – এর মোকন ত্ত ? ত্তিপদ নোম রকনর ত্তনয়ম গুত্তল কলখ। অগ্রোত্তধ োর বো প্রোথকমযর নীত্তত ও 

সীমো ত্তনধ েোরকণর উপর মন্তবয  র।                     

 

************ 


