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B.Sc. 4th Semester (Programme) Examination, 2021 
        Subject: ZOOLOGY 

        Course ID: 42610                    Course Code: SP/ZOO/404/ SEC-2 

Course Title : Aquarium Fish Keeping (Economic Zoology) 

Full Marks : 40                                                      Time : 2 Hr. 

The figures in the right hand margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words.  

 

UNIT- I 

1. Answer any five questions :                                                                                   2x5=10 

a. Define sexual dimorphism? 

            সেক্েুয়ার ড়াইভর্পিজভ এয েংজ্ঞ়া  দ়াও। 

b. “An aquarium is a closed artificial ecosystem”-Explain. 

            "একুয়ার্যয়াভ হলর়া একটি কৃত্রিভ ফদ্ধফ়াস্তুতন্ত্র"- ফয়াখ্য়াকলয়া 

c. Mention two exotic species of Aquarium Fishes.  

দুটি র্ফলদর্  আলক়ায়ার্যয়াভ র্প এয ন়াভ উলেখ্ কলয়া। 

d. Name two famous aquariums Of India. 

ব়াযলতয দুটি র্ফখ্য়াত অ্য়ালক়ায়ার্যয়ালভয ন়াভ  উলেখ্  কলয়া। 

e. What is Angel fish? 

এলের র্পে র্ক?  

f. What do you mean by live fish transport? 

র়াইব র্প ট্র়ান্সল়ািি  ফরলত তুর্ভ  র্ক  সফ়ালঝ়া?  

g. Why anemone fishes are called protandrous? 

অ্য়ার্নভন ভ়াছলক  protandrous ফর়া হয সকন? 

 

h. What is formulated fish feed? 

formulated fish feed র্ক  ? 
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UNIT-II 

2. Answer any four questions :                                                                                          5x4=20 

a. Write a short note on Marine Aquarium fishes. 

ে়াভুর্িক  অ্য়ালক়ায়ার্যয়াভ  ভ়ালছয  উয  একটি  িীক়া   সরখ্। 

b. Mention the importance of Aquarium fish as larval predator. 

র়াবি়া খ়্াদক রূল অ্য়ালক়ায়ার্যয়াভ  ভ়ালছয  গুরুত্ব  উলেখ্  কলয়া। 

c. Draw a labelled diagram of an aquarium and describe its different components. 

র্ির্িত র্িি েহলম়ালে একটি  অ্য়ালক়ায়ার্যয়ালভয  র্ফর্বন্ন   অ্ংগুর্র   ফর্ িন়া  কলয়া 

d. Describe the common characters of some fresh water and marine aquarium fishes. 

র্ভঠ়াজর এফং ে়াভুর্িক জলর ফেফ়ােক়াযী র্কছু আলক়ায়ার্যয়াভ র্প এয ে়াধ়াযর্ বফর্ষ্ট্য 

েভূহ আলর়ািন়া কলয়া। 

e. Explain the importance of aquarium fish farm as a cottage industry in India. 

কুটিয র্ল্প রূল আলক়ায়ার্যয়াভ র্প প়াভ ি এয  গুরুত্ব আলর়ািন়া কলয়া। 

f. Write a short essay on the important precautions for maintenance of freshwater aquarium 

র্ভঠ়াজর এয আলক়ায়ার্যয়াভ টঠক য়াখ্লত র্ক র্ক ে়াফধ়ানত়া সনওয়া হয ত়ায উয  একটি  

িীক়া   সরখ্। 

UNIT -III 

3. Answer any one question :                                                                                          10x1=10 

a. Describe the forwarding techniques of transportation of live fishes. What are the major 

stress factors during fish transportation           7+3= 10        

জীফন্ত ভ়াছ র্যফহলন forwarding techniques েভূহ আলর়ািন়া কলয়া।ভ়াছ র্যফহলনয 

েভয প্রধ়ান stress factors গুর্র র্ক র্ক?  

 

                  

b. Describe the different steps of Aquarium fish keeping maintenance.    10 

Aquarium fish keeping maintenance এয র্ফর্বন্ন ধ়াগুর্র ফর্ িন়া  কলয়া। 
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