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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.Sc. General Part-III Examination, 2020 

PHYSIOLOGY 

PAPER-PHYG-IV-A 
 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

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। 

 GROUP-A 

িবভাগ-ক 

1.  (a) Write the difference between α and β thalassemia. 

আলফা এবং িবটা থ ালািসিময়া-এর মেধ  পাথক  েলেখা। 

3

(b) State the physiological significance of ESR. 

ESR-এর শারীরবৃtীয় grt েলেখা। 

3

(c) What is megaloblastic anaemia? 

েমগােলাbািsক রkাlতা কােক বেল ? 

2

(d) Write the physiological significance of prothrombin time. 

p িmন কােলর শারীরবৃtীয় grt েলেখা। 
2

 OR / অথবা
(a) What is purpura? 

পারিপউরা িক ? 

2

(b) State any two important functions of plasma proteins. 

pাজমা েpািটন-এর dিট grtপূণ কাজ উেlখ কেরা। 

3

(c) State the difference between adult hemoglobin and fetal hemoglobin. 

বয়s িহেমােgািবন এবং rণজ িহেমােgািবন-এর মেধ  পাথক  েলেখা। 

3

(d) What is sickle cell anemia? 

িসেকল েকাষ রkাlতা বলেত িক েবােঝা ? 

2
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 GROUP-B
িবভাগ-খ 

2.  (a) State the pathophysiological significance of uric acid and ketone bodies. 

ইউিরক অ ািসড এবং িকটন বিড-এর েরাগশারীরবৃtীয় grt েলেখা। 

2+2

(b) Mention the application of genetic engineering in modern society. 

আধুিনক সমােজ েজেনিটক ইি িনয়ািরং-এর অবদােনর উেlখ কেরা। 

2

 OR / অথবা 
(a) What do you mean by glycosidic bond and phosphodiester bond? 

gাইেকাসাইিডক বnন এবং ফসেফাডাইএsার বnন বলেত কী েবােঝা ? 

2+2

(b) Write the difference between A and B DNA. 

A এবং B DNA–এর মেধ  পাথক gিল েলেখা। 

2

  

3.  (a) State the principle of vaccination. 

িটকাকরেণর নীিত েলেখা। 

2

(b) Define antibiotics. Name any two antibiotics and state their functions. 

এিnবােয়ািটক কােক বেল ? েয েকােনা dিট এিnবােয়ািটক এর নাম এবং তােদর কাজ েলেখা। 

1+2+1

 OR / অথবা 
(a) What do you mean by acid-fast bacteria? Give example. 

অ ািসড ফাs ব াকেটিরয়া বলেত কী েবােঝা ? উদাহরণ দাও। 

1+1

(b) Describe the structure of one coccus and one bacillus type of bacteria with 
example. 

একিট কkাস এবং একিট ব ািসলাস ব াকেটিরয়ার গঠন সহ উদাহরণ দাও। 

2+2

  
4.  (a) Write the symptoms of depression. 

অবসাদ-এর লkণgিল েলেখা। 

2

(b) What is myopia? How can you rectify it? 

মােয়ািপয়া কােক বেল ? িকভােব এিটেক িনয়ntণ করা যােব ? 

2+2

 OR / অথবা 
(a) Write the cause and symptoms of polycystic ovary. 

পিলিসসিটক িডmাশয়-এর কারণ এবং লkণgিল েলেখা। 

2+2

(b) Write the effect of lead on human health. 

মানব শরীের সীসার pভাব েলেখা। 
2
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5.  (a) What is variable? 

চলক কােক বেল ? 

2

(b) Differentiate between continuous and discontinuous variables. 

অিবিcn ও িবিcn চলেকর মেধ  পাথক  েলেখা। 

2

(c) What do you mean by frequency polygon? 

েপৗনঃপুিনক বh জ বলেত িক েবােঝা ? 

2

 OR / অথবা 
(a) What is sampling error? 

নমুনা trিট কােক বেল ? 

2

(b) Differentiate between dependent and independent variable. 

িনভরশীল এবং অিনভরশীল চলেকর মেধ  পাথক  েলেখা। 
2

(c) What is Pie diagram? 

পাই িচt িক ? 
2

  
6.  (a) What do you mean by community health centre? 

সমি  sাs  েকnd বলেত কী েবােঝা ? 
2

(b) State the role of different factors which can affect pasteurization process. 
পাstরাইেজসন পdিতেক pভািবত কের এরকম pভাবকgিলর িমকা েলেখা। 

4

 OR / অথবা 
(a) Describe the pathophysiological mechanism of arthritis. 

আথরাইিটস-এর েরাগশারীরিবদ াগত pিkয়া বণনা কেরা। 

4

(b) Write the uses of Western blot in modern science. 

আধুিনক িবjােন ওেয়sান bট-এর ব বহার েলেখা। 
2

  

7.   Answer any five questions: 

েয েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 

2×5=10

 (a) Give example of dependent and independent variable. 

িনভরশীল এবং অিনভরশীল চলেকর একিট কের উদাহরণ দাও। 

(b) What is central tendency? 

েকndীয় pবণতা কােক বেল ? 

(c) Name two enzymes which act as antioxidant. 

dিট উৎেসচেকর নাম েলেখা যারা অ ািnঅিkেডn িহেসেব কাজ কের। 

(d) State the law of Landsteiner. 

ল াnেsইনােরর সূtিট িববৃত কেরা। 
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(e) Write the symptoms of COPD. 

COPD-এর লkণgিল েলেখা। 

(f) Write the names of two iron storage proteins. 

dিট েলাহা স য়কারী েpািটন এর নাম েলেখা। 

(g) Why the person with blood group ‘AB minus’ should not be transfused with 
blood group ‘AB plus’? 

‘এিব মাইনাস’ রkে ণীর ব িkেদর ‘এিব pাস’ ে ণীর রk স ালন করা যােব না েকন ? 

(h) What is tandem repeat? 

েটেnম পুনরাবৃিt কােক বেল ? 

(i) Why pentose phosphate pathway is called hexose monophosphate shunt? 

েপেnাজ ফসেফট পথ েক েহkজ েমােনাফসেফট পথ বলা হয় েকন ? 

 
——×—— 

 


