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B. Sc 6th Semester (Programme) Examination, 2021-2022 

PHYSICS 

Course ID: 62418           Course Code: SP/PHS/601/DSE-1B 

Course Title:   Biological Physics (DSE T6) 

Time: 2 Hours                          Full Marks: 40

  

                                                       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 সংখ্যা গুক্ষি পূণণমান এর ক্ষনর্দণশক। 
পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব৷ 

 
Section-I 

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

(যযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও:) 
 

a) What is food web? 

খাদ্য োিক ক্ষক? 

b) What is multicellularity? 

বহুক াষীতা ক্ষক?  

c) What is catalysis? 

অনুঘট  ক ? 

d) What is the biggest part of the brain? 

মকিকের সবকেক়ে বড় অংশ ক ানকট? 

e) What is allometric scaling in biology? 

েীবক্ষবজ্ঞার্ন অ্যার্িার্মক্ষিক যেক্ষিং কী? 

f) What is the importance of molecule in our life? 

আমার্দর েীবর্ন অ্ণুর গুরুত্ব কী? 

g) How are the size and shape of the bio-molecule? 

জেব-অ্ণুর আকার ও আকৃক্ষে যকমন? 
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h) How is energy generated in bacteria?  

বযাকর্িক্ষরয়ায় কীভার্ব শক্ষি উৎপন্ন হয়? 

Section-II 

 

2. Answer any four questions:                                                                                    (5x4=20) 

(যয যকান চারক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও:)     

a) What is a feedback-cycle? Why is cellular differentiation so important?          (2+3) 

প্রক্ষেক্ষিয়া-চি কী? যকন cellular differentiation এে গুরুত্বপূণণ? 

b) How many molecules are in a cell? What is the relationship between transcription and 

translation?                 (2+3) 

একক্ষি যকার্ষ কয়ক্ষি অ্ণু র্ার্ক? Transcription এবং translation এর মর্যয সম্পকণ ক্ষক? 

c) What do you mean by evolution? What do you mean by random walks & its application to 

biological physics?                 (2+3) 

ক্ষববেণন বির্ে ক্ষক যবাঝ? Random walks বির্ে ক্ষক যবাঝ? এবং জেক্ষবক পদার্ণক্ষবজ্ঞার্ন এর প্রর্য়াগ কী? 

d) Write the different process of exchange of energy with environment.                                (5) 

পক্ষরর্বর্শর সার্র্ শক্ষি ক্ষবক্ষনমর্য়র ক্ষবক্ষভন্ন প্রক্ষিয়াগুক্ষি যিখ্। 

e) What do you mean by genotype-pheno type map? What are the three aspects of biological 

evolution?                 (2+3) 

ক্ষের্নািাইপ-যের্না িাইপ মানক্ষচত্র বির্ে কী যবাঝ? জেক্ষবক ক্ষববেণর্নর ক্ষেনক্ষি ক্ষদক ক্ষক ক্ষক? 

f) Write the steps of membrane formation. 

কিকি গঠকনর ধাপগুকো কেখ। 

 

Section-III 

3. Answer any one question:      (10x1=10) 

(যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও:) 

a)  “Self – replication is a distinct property of biological system.” Discuss it. What are the three 

main components required for translation to occur? What are the two types cell?        (5+3+2)  
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"স্ব-প্রক্ষেক্ষিক্ষপ জেক্ষবক সংস্থাা্র একক্ষি স্বেন্ত্র যমণ" এিা আর্িাচনা কর। Translation এর েনয প্রর্য়ােনীয় ক্ষেনক্ষি প্রযান 

উপাদান ক্ষক ক্ষক? দুই যরর্নর যকাষ ক্ষক ক্ষক? 

 

b) Derive the expression of energy required to make a bacterial cell. Write about the process of 

energy storage?                    (6+4) 

বযাকর্িক্ষরয়া যকাষ জেক্ষরর েনয প্রর্য়ােনীয় শক্ষির রাক্ষশ যবর কর। শক্ষি সঞ্চর্য়র প্রক্ষিয়া সম্পর্কণ যিখ্? 

___________________ 

 

 

 


