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1 Which life-cycle stage of Plasmodium invade RBC ? 

প্লাসমমাডিযাম এর জীবনচমের যে দশা য াডিত রক্ত কডিকায প্রমবশ কমর যসটি ডক 
?  

2 Sandfly receives which form of Leishmania in their blood-feed from human host 
? 

ড শমযাডনযার যে দশাটিমক সযান্ড ফ্লাই মানুমের যদমির রক্ত যশােি এর সময গ্রিি 
কমরন যসটি ডক ?  

3 What life-cycle stage of Wuchereria infect human ?  

উমচমরডরযার জীবন চমের যে দশাটি মানুেমক সংোডমত কমর যসটি ডক ? 

4 State whether any stage of parasites undergo in mechanical vectors? 

োডিক বািমকর যদমি ডক পরজীবীর যকামনা জীবনদশা সম্পন্ন িয ?  

5 Give example of an aflagellate rod-shaped bacteria.  

একটি ফ্লামজ াডবিীন দণ্ডাকার বযাকমেডরযার উদািরি দাও।    

6 Give example of a gram-negative bacteria.  

একটি গ্রাম যনমেটিভ বযামেডরযার উদািরি দাও।   

7 Give example of nonsymbiotic nitrogen fixing bacteria. 

অ-ডসম্বাযটিক নাইমরামজন ডিডসং বযাকমেডরযার উদািরি দাও।   

8 Which immunoglobulins are found in tears? 

যচামের জম  যে ইডমউমনামলাডবউড নটি পাওযা োয যসটি ডক ? 

9 The variability of antigenic structure can be recognized through which structure 
of antibody ?  

অযাডিমজমনর েঠমনর ডবডভন্ন পডরবডতি ত ডবডবধতামক অযাডিবডি যে অংমশর দ্বারা 
ডচনমত পামর যসটি ডক ? 



10 T cell receptor can recognize whom ?  

টি যস  গ্রািক কামক ডচনমত পামর ? 

11 State a major anti-inflammatory cytokine combination.  

একটি মুেয অপ্রদািকারী সাইমোকাইন সমন্বয এর নাম কামরা। 

12 What happens after opsonization ?  

অপমসানাইমজশন পদ্ধডতটির পমরই ো ঘমে যসটি ডক?  

13 Monoclonal antibodies should ideally recognize and bind to what?   

মমনামলানা  এডিবডি েথাথিভামব ডচনমত ও আেকামত পামর কার সামথ ? 

14 Immuno-electrophoresis technique is dependent on what ?  

ইডমউমনাইম কমরামিামরডসস পদ্ধডতটি ডনভি র কমর কার উপর ? 

15 What is the name of animal association when one organism get the benefit and 
other organism is neither helped and not harmed ?  

প্রািীমদর সংঘবদ্ধতার যে পদ্ধডতমত একটি প্রািীর উপকার িয এবং অনয প্রািীটির 
উপকার অপকার ডকছুই িয না যসই ধরমনর সংঘবদ্ধতামক ডক ব া িয ? 

 


