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B.Sc. 6
th

 Semester (Programme) Examination, 2020-21 

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 ংখ্যাগুক্ষ পূণ ণমান ক্ষনর্দণলক । 

পরীিার্থীর্দর  যর্থাম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

 

                                                                          Section-I 

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

   যে য োননো োাঁচটি প্রনের উত্তর দোও:   

 

          (a)  What are the types of gene regulation?  

               জীন রযগুলরালনয প্রকাযলবদ গুলর লক লক?  

(b)  What do you mean by cellular differentiation? 

      রকালীয় থৃকীবফন ফরলে লক রফাল া?   

          (c)  What is metabolism? 

                লফাক লক?  

 (d)  What do you mean by evolution? 

       অলবফযলি ফরলে লক রফাল া?  

          (e)  What is the smallest biological unit? Mention its approximate size. 

                জীফেত্ত্ব-এয কু্ষদ্রেভ একক লক? এয আনভুালনক আকায উলেখ কলযা।    

          (f)  What is a feedback-cycle? 

                লপডফযাক-চক্র লক? 

          (g)  How much energy is required to make a bacterial cell?  

                একলি ফযাকলিযয়ার রকাল তেলযলে কেিা লিয প্রলয়াজন?  

          (h)  How does the brain learn new information? 

                ভলিষ্ক লক বালফ নেুন েথয অজজন কলয?  

                                                        

                                                          Section-II 

 

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

      যে য োননো চোরটি প্রনের উত্তর দোও:    

       (a)  What are the roles of nucleic acids in structures formation?                                               [5] 

              আকৃলে গঠলন লনউক্লীয় অযালড গুলরয বলূভকা লক লক?  
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       (b)  “Self-replication is a distinct property of biological systems.”- Discuss it.             [5] 

             “স্ব-প্রলেলরল গঠন জীফলফজ্ঞান ংক্রান্ত ংস্থালনয স্বতন্ত্র ধর্ম।”- আন োচনো  নরো।     

       (c)  Explain temporal scales and spatial scales. Why is scale important?                       [5] 

             ভমগে এফং স্থালনক রেলরং ম্পলকজ ফযাখযা কলযা। রেলরং রকন গুরুত্ত্বরূ্জ?    

       (d)  What do mean by self-sustaining ecosystem? Explain with example.                      [5] 

              স্ব-লস্থলেীর ফাস্তুেন্ত্র ফরলে লক রফাল া?    

        (e)  (i) How do feedback systems control an ecosystem?    

                 লপডফযাক ংস্থা লক বালফ ফাস্তুেন্ত্ররক লনয়ন্ত্রন কলয?                           

              (ii) What type of ecosystem do humans live in? 

                  লক যকলভয ফাস্তুেলন্ত্র ভানফজালে ফফা কযলে স্বক্ষভ?  
  

              (iii) What is food web?                                                                                                  [2+1+2] 

                   খাদয জারক লক?   

       (f)  “Random walk leads to diffusive behavior”- Explain the statement.                        [5] 

             “মজা ন্ডাভ ওয়াক লফলফধ আচযলর্য লযচারক”-লফফৃলেলিয ফযাখযা দাও।   

   

Section-III 

 

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

   যে য োননো এ টি প্রনের উত্তর দোও:   

 

    (a)   (i) Discuss briefly about multicellular organism.                                                            [5+2+3] 

               ফহুলকালী জীফ ম্পলকজ ংলক্ষল আলরাচনা কলযা।      

           (ii) What is the main function of stem cells?  

               রেভ রকালগুলরয প্রধান কাজ লক?    

           (iii) Why is cellular differentiation so important?. 

                রকালীয় থৃকীবফন খফুই গুরুত্বরূ্জ রকন?   

    (b)  “Memories as attractors of the neural network dynamics.”- Explain about the fact.              [10] 

          “স্নামফীম গেীলফদযায আকলজক লললফ স্মলৃে”- এই প্রলে ফযাখযা কলযা।       

 

                                                                   _________________                                               

    

 


