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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.Sc. Honours/Programme 2nd Semester Examination, 2020  

ZOOHGEC02T/ZOOGCOR02T-ZOOLOGY (GE2/DSC2) 

Time Allotted:  2 Hours Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

1. Answer any eight questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা আটিট  pে র উtর দাওঃ 

2×8 = 16

(a) What do you mean by isoenzyme? Give example. 
আইেসাএনজাইম বলেত িক বােঝা ? উদাহরণ দাও। 

(b) What is decarboxylation of amino acid? Give example. 
অ ামাইেনা অ ািসেডর িডকাবর্িkেলশন িক ? উদাহরণ দাও। 

(c) What do you mean by saponification number of lipids? 
িলিপেডর স াপিনিফেকশন সংখ া বলেত িক বােঝা ? 

(d) Write down two differences between Diabetes Mellitus and Diabetes Incipidus. 
ডায়ােবিটস মিলটাস এবং ডায়ােবিটস ইনিসিপডাস এর মেধ  dিট পাথর্ক  লেখা। 

(e) State the name of one natural and one artificial anticoagulant. 
একিট pাkিতক এবং একিট kিtম রkত ন রাধক পদােথর্র নাম লেখা। 

(f) Write down two differences between starch and glycogen. 
sাচর্ এবং gাইেকােজন-এর মেধ  dিট পাথর্ক  লেখা। 

(g) Write down the source of hormone Erythropoietin. State its function. 
এিরে ােপােয়িটন হরেমানিটর উৎস িক ? এর কাজ লেখা। 

(h) What is vital capacity? 
বায়ুধারকt কােক বেল ? 

(i) Define Z disc and M line. 
Z িডs এবং M লাইন-এর সংjা দাও। 

(j) What is chylomicron? 
কাইেলামাইkন িক ? 

(k) Write down the names of one ‘S’ and one ‘OH’ group containing amino acid. 
একিট সালফারযুk এবং একিট হাইে ািkলমলূক যুk অ ামাইেনা অ ািসেডর নাম লেখা। 

(l) What is ‘fossa ovalis’ and papillary muscle? 
‘ফসা অভািলস’ এবং ‘প ািপলাির পশী’ িক ? 

(m) What is glycosidic linkage? 
gাইেকাসাইিডক বnনী িক ? 

(n) What do you understand by setero-isomersim? 
িsিরও-আইেসােমিরসম বলেত কী বােঝা ? 
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2. Answer any three questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ                                                                            

3×3 = 9

(a) Write down the names, locations and functions of different special junctional 
tissues of heart in a tabular format. 
hৎিপেnর িবেশষ সংেযাগী কলাgিলর নাম, অবsান ও কাজgিল একিট ছেকর মাধ েম উপsাপন 
কেরা। 

3

(b) What are the differences between Spermatogenesis and Oogenesis.
sামর্ােটােজেনিসস এবং উেজেনিসস এর মেধ  পাথর্ক gিল িক িক ? 

3

(c) State the features of Michaelis Constant (Km) of enzyme kinetics. Write down 
the equation of Lineweaver–Burk Plot. 
উৎেসচক গিততেtর মাইেকিলস rবক (Km)-এর বিশ gিল লেখা। লাইনউইভার-বাকর্ pটিটর 
সমীকরণ লেখা। 

2+1

(d) Write a short note on the hormones secreted from the posterior pituitary. 
প াৎ িপ ইটাির থেক kিরত হরেমানgিলর উপর একিট সংিkp টীকা লেখা। 

3

(e) Describe the histological structure of Juxta Glomerular Apparatus.
gােমrলারসিnিহত যেntর কলাsািনক গঠন সmেকর্ বণর্না দাও। 

3

  

3. Answer any three questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ 

5×3 = 15

(a) What is Titin? Write down the process of skeletal muscle contraction. 
টাইিটন িক ? ক াল পশীর সংেকাচন পdিতিট লেখা। 

1+4

(b) State the functions of Sertoli cell. Draw and describe the histological structure of 
mammalian ovary. 
সারেটািল কােশর কাজ লেখা। sন পায়ী pাণীর িডmাশয়-এর গঠন িচtসহেযােগ বণর্না কেরা। 

1+4

(c) What do you mean by amino acid pool? Describe the biochemical process of 
Urea cycle. 
অ ামাইেনা অ ািসড পুল িক ? ইউিরয়া চেkর জব রাসায়িনক ধাপgিল লেখা। 

1 2
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1

(d) Write down the process of Beta oxidation of Palmitic acid in detail.
পািমিটক অ ািসড-এর িবটাজারণ পdিতিটর িবsািরত বণর্না দাও। 

5

(e) What is Pasteur effect? Differentiate between Glycogenesis and Gluconeogenesis. 
State the mechanism of Glycogenolysis with a flow chart. 
পাstর ইেফk িক ? gাইেকােজেনিসস এবং glেকািনওেজেনিসস-এর পাথর্ক  িক ? gাইেকােজেনালাইিসস 
পdিতিট একিট রখিচেtর মাধ েম উপsাপন কেরা। 

2+1+2

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 

to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end of 
exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission (at in 
proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the same answer 
script. 
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