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UNIT I 

1. Answer any fivefrom the following questions.                                                                   5×1=5 
     যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।  

a) What is mutarotation? 
মিউটারোটেশন কাকে বলে? 

b) Define zwitter ion? 

জুইটারআয়ন-এর সংজ্ঞা দাও। 
c) Write the chemical formula of an unsaturated fatty acid? 

একটি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড- এর রাসায়নিক সংকেত লেখো। 
d) Why glycolysis is known as EMP pathway? 

Glycolysis কে EMP pathway বলা হয় কেন? 
e) What do you mean by anti-enzyme? 

অ্যান্টিএনজাইম বলতে কি বোঝ? 
f) Write the name of a nucleotide and a nucleoside of DNA. 

DNA –র একটি নিউক্লিওটাইড ও নিউক্লিওসাইডের নাম লেখো। 
g) Name two proteins that help in blood coagulation. 

রক্ততঞ্চনে সাহাযয্ করে এমন দুটি প্রোটিন – এর নামলেখো। 
h) How many ATP are formed from the oxidation of one molecule of glucose? 

প্রতি অনু গ্লুকোজ জারণের ফলে কত পরিমান  ATP উ পাদিত হয়? 
 
    

UNIT II 

2. Answer any two from the following questions.                                                                2×5=10 
a) Schematically represent the urea cycle. 5 

ইউরিয়া চক্রটি রেখাচিতর্ দ্বারা প্রদরশ্ন  করো। 

b) Write short note on:(2+3) 

I) Steroid 

II) Lock & Key Hypothesis 

         টীকালেখো: 

I)স্টেরয়েড 



II)Lock & Keyমতবাদ 

 

c) Differentiate between nucleotide and nucleoside? What is the significance of PPP?(2.5+2.5) 

নিউক্লিওটাইড ও নিউক্লিওসাইড- এর পার্থক্য দেখাও।PPP- এর গুরতু্ব সম্পর্কে আলোচনা 

করো।  

d) What do you mean by Central Dogma? What is TCA cycle & why it is named so? (2+2+1) 

Central Dogma বলতে কী বোঝ?TCA cycle কি এবং সেটি এমন নামকরণ করা হয়েছে কেন? 

 
 

UNIT III 

3. Answer any one from the following questions.                                                                                 1×10=10 
যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 
 
a). Discuss the fate of c-skeleton of glucogenic & ketogenic amino acid. Make a comparison between    
        mRNA, rRNA & tRNA.                                                                                                                                  (4+6) 

   গ্লুকোজেনিক এবং কিটোজেনিক অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বন স্কেলিটনের পরিণতি বরণ্না 
করো। mRNA,   
       rRNA ও tRNA- রতুলনামূলকআলোচনা করো। 

b). Describe briefly the process of ETC. What is the difference between glycogenesis and   
        neoglycogenesis?                                                                                                                                         (6+4) 

      ETC পদ্ধতিটি উল্লেখ করো। গ্লাইকোজেনেসিস এবং নিওগ্লুকোজেনেসিস- এর মধ্যে পার্থক্য 
কি? 

*********** 


