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Biotechnology in Plant Protection (BPP) 

Time:2 hours                                                                                                    Full Marks:40 

A. Answer any five questions from the following: -                                               2x5=10 
যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:- 

1. Name some widely used biocontrol agents. 

    বহুল বযবহৃত ক ছু জৈব ক য়ন্ত্রণ একৈন্ট এর  োম যলখ।  

2. Which diseases can be detected by ELISA test? 

         ELISA যেস্ট দ্বোরো য ো  যরোগ স োক্ত  রো হয়? 

3. What is entomopathogenic fungi and give an example. 

    একন্টোকমো পযোক োকৈক   ছত্রো  ক ? উদোহরণ দোও।  

4. What is quarantine law? 

    য োয়োকরন্টোই  আই  ক ?  

5. Give example of Bt toxin producing bacteria. 

    কবটি েকি  উৎপোদ  োরী বযো কেকরয়োর উদোহরণ দোও।  

6. Give example of some genetically modified (GM) plants. 

    যৈক টি যোকল পকরবকতিত উকিকদর উদোহরণ দোও।  

7. What is baculovirus system? 

    বযো ইউকলো-ভোইরোস কসকস্টম ক ?  

8. Name two arthropods help in insect protection. 

    যপো োমো ড় সুরক্ষো োরী দটুি আক িোকপোডো এর  োম যলখ।  

B. Answer any two questions from the following: -                                                 5x2=10 
যেক োক ো দটুি প্রকের উত্তর দোও:- 

1. How do pathogens help as biocontrol agents for weeds? 

জৈব ক য়ন্ত্রণ একৈন্ট কহকসকব বযবহৃত পযোক োকৈ  ক ভোকব আগোছো দম   কর?  

2. How in-situ hybridization detect rust fungi  infection? 

ক ভোকব ই -কসেু হোইকিডোইকৈশ  মকরচো ছত্রোক র সংক্রমণ শ োক্ত  কর?  

3. Write down different roles of transgenic plants as they are resistant to pests. 

যপস্ট যরকৈস্টযোন্ট কবকভন্ন ট্রো সকৈক   প্লোন্ট এর ভূকম ো সম্পক ি  যলখ।  

4. What are the biosafety measures in a plant biology laboratory? 

প্লোন্ট বোক োলকৈ লযোবকরেরীকত ক  ক  জৈব ক রোপত্তো য য়ো হয়?  



 

C. Answer any two questions from the following: -                                               10x2=20 
যেক োক ো দটুি প্রকের উত্তর দোও:- 

1. How biotechnology help farmers to reduce their use of pesticides? 

ক ভোকব জৈবপ্রেুকক্ত  ৃষক র  ীে োশ  বযবহোর হ্রোস  রকত সোহোেয  কর ? 

2. Mention some insect resistant crop varieties in India and Europe.  

ভোরত এবং ইউকরোকপ Insect resistant crop variety এর উকেখ  করো ।  

3. Mention the role of genetic engineering in light of food security. 

খোদয সুরক্ষোয় যৈক টি  ইকিক য়োকরং এর ভূকম ো আকলোচ ো  করো।  

4. Name two methods for nucleic acid isolation from plants. How Flow Cytometry is 

used in diseased plants identification? 

উদ্ভিদ থেকে নিউনিে অ্যানিড পৃেেীেরকের দুটি পদ্ধনি থেখ I কিভাবে Flow Cytometry র াগাক্রান্ত গাছপালা 

সনাক্তি ণ ি বে সাহায্য িব ?  
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