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1 Which is a single stranded RNA virus? 
 

ককোনটি একটি একতন্ত্রী RNA  ভোইরোস? 

2 Protein coat of a virus enclosing nucleic acid is called as? 
 

ভোইরোস এর ননউনিক অ্যোনসড কক নিরর কে করোটিন আবরণী থোরক তোরক নক বরে ? 

3 If the host cell is induced by UV ray, then λ phage chromosome excised by excisionase enzyme from its 
"specific integreted place". This situation is known as -   
ক োষক ককোষ কক UV  রনি  দ্বোরো নবচ্ছনুরত কররে, λ-ফোজ করোরমোরজোম এক্সনসনসওরনজ  উৎরসচক দ্বোরো "স্থোন 
নননদিষ্ট সংেুক্ত অ্ংশ" কথরক নবেুক্ত হরে েোে। এই িটনোরক বরে -  

4 Where is the genetic information of bacteria stored in ?  
 

বযোরেনরেোর নজনগত তথয ককোথোে সনিত থোরক ?  

5 The cell wall of gram positive bacteria contains two carbohydrate N-acetylglucosamine (NAG) and N-
acetyl muramic acid (NAM). They are covalently linked by -  

 
গ্রোম  নজটিনভ বযোরেনরেোর ককোষ রোচীরর নস্থত, N - অ্যোনসটইে গ্লুরকোসোনমন এবং N -অ্যোনসটোইে নমউরোনমক 
অ্যোনসড নোমক দটুি শকি রো কে সমরেোজী বন্ধন দ্বোরো েুক্ত থোরক কসটি হরেো -  

6 Which event will occur in bacterial conjugation by cross  between "F+ X  F-" cell? 
 

বযোরেনরেোর কনজরুগশরন একটি "F+ X  F-" ককোরষর মরযয "রস" এর ফরে নক িটরব?  

7 Heterocyst, a specialized nitrogen fixing cell found in which algal family? 
 

ককোন শশবোে  নরবোরর "কহরটররোনসস্ট - একটি নবরশষ নোইররোরজন সংবন্ধনকোরী ককোষ" কদখরত  োওেো েোে ? 

8 Which of the following statement about Oedogonium is true?  

• They have suffultory cell just above the oogonium.  

• They have zoospores for sexual reproduction.  

• Macrandrous species are dioecious and nannandrous species are monoecious.  



• Presence of androsporangium and Oogonium on the same filament konown as 
Gynandrosporus and different filament known as Idioandrosporus.  

ননম্ননেনখত ককোন বক্তবযটি Oedogonium এর নবষরে সঠিক ? 

• এরদর সোফনি ককোষটি উরগোননেোম এর ঠিক উ রর থোরক।   

• এরদর জরুপোর বো সচে করনু থোরক কেৌন জনন এর জনয।  

• মযোরোন্ড্রোস রজোনতগুনে ডোওনসেোস বো নভন্নবোসী এবং নযোনযোন্ড্রোস রজোনতগুনে মরনোনসেোস বো 
সহবোসী।  

• এরন্ড্রোরপোরোনিেোম এবং উরগোননেোম েনদ একই নফেোরমরে বতি মোন থোরক তোরক 
গোইনযোরন্ড্রোরপোরোস এবং েনদ নভন্ন  নফেোরমরে বতি মোন থোরক তোরক ইনডওরন্ড্রোরপোরোস বরে।  

9 Which algae used for Agar-Agar production?  
ককোন শশবোে অ্যোগোর-অ্যোগোর শতনররত বযবহৃত হে ? 

10 Which are of the following cells/organs associated with asexual reproduction in Fungi?  
ননম্ননেনখত ককোন ককোষ বো অ্ঙ্গগুনে ছত্রোক এর অ্রেৌন জনন এর সোরথ সম্পনকি ত ? 

11 Monokaryotic mycelium with presence of dolipore septum is found in the fungus - ___________ 
 

মরনোকযোনরওটিক মোইরসনেেোম এবং ডনে নছদ্র েুক্ত বযবযোেক উ নস্থত একটি ছত্রোক হরেো - ___________ 

12 The cell wall of most fungi contain -  ___________  
কবনশরভোগ ছত্রোক এর ককোষ রোচীরর বতি মোন থোরক - ___________ 

13 Which of the following spore is not a part of black stem rust of wheat disease? ___________ 
 

ননম্ননেনখত ককোন করণুটি গম গোরছর কৃষ্ণ বরণির মনরচো করোরগর অ্ংশ নে - ___________ 

14 The compounds used to prepare Bordeaux mixture are -  ___________ 
 

কবোরডি ক্স নমশ্রণ শতনররত কে কেৌগগুনে ররেোজন কসগুনে হরেো - ___________ 

15 The ability of a pathogen to cause disease is known as - ___________  
একটি  যোরথোরজরনর করোগ উৎ োদন করোর ক্ষমতোরক বেো হে - ___________ 

16 Protonema is a stage in the life cycle of which Bryophytes?  
করোরটোরনমো ককোন ব্রোরেোফোইটোর জীবন চররর একটি দশো ? 

17 A specialised organ of the sporophyte for attachment to the gametophyte is called -  ___________  
করণুযর  উনিরদর একটি নবরশষ অ্ঙ্গ কেটি করণুযর উনিদরক নেঙ্গযর উনিরদর সোরথ েকু্ত হরত সোহোেয করর 
কসটি হরেো - ___________ 



18 Elaters are present in the sporangium of which Bryophyte?  
ককোন ব্রোরেোফোইটোর কপোরোনিেোরম ইরেটোসি উ নস্থত থোরক ? 

19 In the stem of Lycopodium what type of stele is found?  
Lycopodium-এর কোরে নক যররণর নস্টনে কদখরত  োওেো েোে ? 

20 In which of the following Pteridophytes mixed sorus found?  
ননম্ননেনখত ককোন কটনররডোফোইরট নমশ্র কসোরোস  োওেো েোে ? 

21 In the life cycle of pteridophytes, the dominant generation is -  ___________  
কটনররডোফোইরটর জীবন চরর রযোন জনুরম টি হরেো - ___________ 

22 In Cycas, the antheridial cell divides to produce -  ___________  
সোইকোস উনিরদ এরেনরনডেোে ককোষটি নবভোনজত হরে শতরী করর - ___________ 

23 Female strobilus of Gnetum is structurally similar with which type of inflorescence?  
ননটোম উনিরদর স্ত্রীররনু ত্রমিরী ককোন  ষু্পনবনযোস এর সমতুে ? 

24 Transfusion tissue is found in -  ___________  
রোন্সনফউশন কেো  োওেো েোে - ___________ 

25 Starting date for nomenclature of fossil plant is -  ___________  
জীবোি উনিরদর নোমকররণর রোরনিক নদন হরেো - ___________ 

26 Stem of Pentoxylon is an example of which fossil preservation?  
ক রেোজোইরেোন এর কোন্ড ককোন জীবোি সংরক্ষণ  দ্ধনতর উদোহরণ ? 

27 Plant resin of tertiary or later age by complex mixture of carbohydrate, acid, alcohol, and ester produce 
costly stone after drying, is known as -  ___________  
টোরনসেোরী বো তোর  রবতী েুরগর উনিদ রজন - নোনোন শকি রো, অ্ম্ল, এেরকোরহোে, এবং এস্টোর এর জটিে 
সংনমশ্ররনর ফরে শুনকরে নগরে মূেযবোন  োথর শতরী করর, কসটি হরেো - ___________ 

28 Which type of tissue has lignified cell wall?  
ককোন যররণর কেোরত নেগননন েুক্ত ককোষ রোচীর  োওেো েোে ? 

29 Brachyscleride is found in which of the following?  
ব্রোনকরলিরোইড ননম্ননেনখত ককোনটিরত  োওেো েোে ? 

30 In the vascular bundles of Angiosperms when phloem and xylem lie radially in the same strand side by 
side (phloem outside and xylem inside) and in between phloem and xylem lies a strip of cambium, is 
known as - ___________ 



 
গুপ্তবীজী উনিরদর নোেীকো বোনন্ডরে েনদ কলোরেম ও জোইরেম একই বযোসোরযির ও র সনিত থোরক 
(রলোরেম বোইররর নদরক ও জোইরেম নভতররর নদরক) এবং কলোরেম ও জোইরেম এর মোরে কযোনিেোম উ নস্থত 
থোরক, তোরক বরে - ___________ 

 


