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PHYSICS
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Paper: 601/DSE-1B/T-6
Course ID: 62418
Time: 1Hour 15 Minute
Full Marks: 20
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable

1. Answer any three of the following (যেক োন তিনতি প্রকের উত্তর দোও):
2×3=6
(a) What is Cell? Mention the size of a cell?
য োষ ত ? য োকষর আ োর ত র ম?
(b) What is time scales and spatial scales.
সময় যেল ও যদশ যেল ত ?
(c) What do you mean by Stem cell?
যেম য োষ বলকি ত যবোঝ?
(d) What do you understand by evolution and evolvability?
ইকিোতলউশন বো অতিবযতি এবং ইকিোলতবতলতি বো তব োশ বলকি ত যবোঝ?
(e) Discuss the following statement “Biology is the result of a historical process”.
আকলোচনো রঃ ""বোকয়োলতি হল ঐতিহোতস প্রতিয়োর ফল।'’
(f) Briefly discuss about neurons and neural networks .
তনউকরোন এবং তনউরোল যনিওয়ো ক সম্বকে সংকেকে আকলোচনো র।
(g) “A random walk is most easily visualized on a lattice” – explain.
""এ তি রযোন্ডম ওয়ো খুব সহকিই এ তি লযোতিকস দৃশযমোন হে়'’ - বযোখযো র।
(h) Comment on feedback cycles and self- sustaining ecosystems.
তফডবযো সোইক ল বো প্রতিতিে়োচি এবং যসলফ-সোসকিইতনং বো স্ব-তনিকরশীল বোস্তুিকের তবষকে়
মন্তবয র।
(i) What is the Electro-osmotic effects?
ইকলকরো-ওকমোতি প্রিোব বো তিয়োগুতল ী?
2. Answe any one of the following (যেক োন এ তি প্রকের উত্তর দোও):
5×1=5
(a) Discuss the interior and exterior environments of living cells.
িীবন্ত য োকষর অন্তঃস্থ ও বতহঃস্থ েতরকবকশর বর্কনো দোও।
(b) Discuss the different types of cell as distinct attractors of any dynamical system.
তবতিন্ন ধরকর্র য োষ যে য োনও সচল তসকেকমর স্বিে আ ষকর্ োরী তহসোকব োি কর িো আকলোচনো
র।
(c) What do you understand by the concept of genotype-phenotype map. Give Example.
4+1=5

তিকনোিোইে-যফকনোিোইে মোনতচত্র বলকি ী যবোঝ। উদোহরর্ দোও।
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3. Answer any one of the following (যেক োন এ তি প্রকের উত্তর দোও):
9×1=9
(a) Discuss in details about the possible exchange of matter and energy with environment.
েতরকবকশর সোকে েদোেক এবং শতির সম্ভোবয তবতনমে় সম্পক ক তবশদ আকলোচনো র।
(b ) Discuss in details about different types of models of evolution.
তববিককনর তবতিন্ন ধরকর্র মকডল সম্পক ক তবশদ আকলোচনো র।
(c) Explain the process of membrane formation. What do you mean by the following
statement “The molecules of life are polymers”? Discuss about the genetic code.
3+3+3=9

তঝতি গঠকনর প্রতিে়োতি বযোখযো র। ""িীবকনর অর্ুগুতল েতলমোর'’ তববৃতিতির দ্বোরো ী যবোঝোকি চোইকে?
যিকনতি য োড সম্পক ক আকলোচনো র।
_______________

