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The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণ ণমান ক্ষনশ্নদণশক | 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব| 

 

 

1. Answer any five questions:                                                                                        2×5 = 10 

যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও।  

(a) What is packed cell volume? 

পযো ড যেল ভললউম ল ? 

(b) What are the functions of blood? 

রনের  োজ োলরতোগুলল ল  ল ? 

(c) What is Gene therapy? 

 লজ  যেরোলপ ল ? 

(d) Define heterolactic fermentation with example. 

উদোহরণ েহ যহনেনরোলযোলি  ফোনমেনেশ  েঠি ভোনে েণে ো  নরো। 

(e) Identify the components that inhibit the activity of enzymes. 

এ জোইমগুললর  োেে লোপন  লেঘ্ন োরী উপোদো গুলল ে োে  নরো। 

(f) What are the end products of carbohydrate metabolism? 

শর্ক রা বিপাকর্র শশষ উপাদান বর্?  

(g) What do you mean by polyunsaturated fatty acid? Give Example.  

পললআ েযোচুনরনেড ফযোটি অ্যোলেড েলনত  ী যেোঝ?  উদোহরণ দোও। 

 



(h) What is the biological importance of carbohydrate? 

 োনেেোহোইনেনের জজলে  গুরুত্ব  ী? 

 

2. Answer any four questions:                                                                                       5×4 = 20 

যে য ো ও চোরটি প্রনের উত্তর দোও।  

(a) What is Denaturation of Protein? Give example. Name the denaturing agents of Protein. 

What is ribozyme? 

যপ্রোটিন র লে ৃত রণ ল ?  উদোহরণ দোও। এর জ য দোয়ী উপোদো টির  োম যলখ।             
যপ্রোটিন র প্রোেলম  ও তৃতীয় গঠ  েংনেনপ েণে ো  নরো৷ রোইনেোজোইম ল ?          2+1+1+1 = 5 

(b) What is Enzyme? How many types of enzymes are there? Name them and give example. 

উৎনেচ  ল ? উৎনেচ   ত প্র োর ও ল  ল ? তোনদর  োম যলনখো এেং উদোহরণ দোও৷1+2+2 = 5 

(c) How can you determine the amount of cholesterol in a blood sample? Give example of 

two buffers present in blood.  

রনের  ম ুোয় য োনলনেরনলর পলরমোণ  ীভোনে ল র্েোরণ  রনে? রনে উপলিত দটুি েোফোনরর 
উদোহরণ দোও।                                        3+2 = 5 

(d) What are the steps in carbohydrate metabolism?  What is the difference between 

Glucogenesis and Gluconeogenesis? 

শর্ক রা উৎপাদকনর ধাপ গুবি বর্ বর্? গ্লুকর্াকেকনবিি ও গ্লুকর্াবনওকেকনবিি এর পার্কর্য বর্? 

                                                         3+2 = 5                    

(e) Write at least four differences between normal and pathological urine. What are the 

abnormal components of urine? 

স্বোভোলে  এেং পযোেললজ োল প্রস্রোনের মনর্য অ্ন্তত চোরটি পোেে য ললখ।মুনের অ্স্বোভোলে  
উপোদো গুলল ল  ল  ?                                                                                                       4+1= 5 

(f) Discuss briefly about structure of RNA. What are the full name of DNA and RNA. 

RNA এর গঠ  েম্পন ে  েংনেনপ আনলোচ ো  র। DNA এেং RNA এর পুনরো  োম ল ?   3+2 = 5 

 

3. Answer any one questions:                                                                          10×1 = 10 

যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও।  

(a) (i) Write a short note on any process of blood sample collection. 

রনের  মু ো েংগ্রনহর যে য ো  প্রলিয়োর উপর এ টি েংলেপ্ত য োে যলখ। 



(ii)  What do you mean by extrinsic blood clots? What is Anaemia?  

 েলহমুেখী রে জমোে েোাঁর্ো েলনত ল  যেোঝ? রেশ ূযতো ল ? 

(iii) What happens if the amount of creatinine increases in blood? 

রনে লিনয়টিল ন র পলরমোণ যেন়ে যগনল  ী হনে?                   5+(2+1)+2 = 10 

(b) (i) What is Chargaff's principle? Explain Watson-Crick's base pairing rule.  

 চোরগোফ-এর  ীলত ল ? ওয়োেে -লিন র যেে যপয়োলরং ল য়ম েযোখযো  নরো। 

(ii) Describe two properties of enzyme. Name the enzyme responsible for the conversion of 

pyruvate to phosphoenolpyruvate (PEP)?  Give two examples of enzyme inhibitor.  

উৎনেচন র দইুটি জেলশষ্ট্য যলখ। পোইরুনভে যেন  ফেনপোএ ল পোইরুনভে জতলরর জ য য ো  
উৎনেচ  দোয়ী ? এ জোইম েোর্োর দইুটি উদোহরণ দোও।            (2+3)+(2+1+2) = 10 

 

 

_____________ 


