
SEMESTER VI (GENERAL) DSE-B 

Q) উদ্যানপালন কী? 

A: বিজ্ঞানের এমে একটি শাখা যেখানে ফুল, ফল, শাকসিজি উৎপাদেকারী উজিদ এিং বিবিন্ন প্রকার অলংকার, 

যসৌন্দে যির্ যক ও আেন্দ প্রদায়ক উজিনদর চাষ, প্রবিপালে এিং সংরক্ষণ সম্পনকয আল োচো ও গনিষণা করা হয়। 

Q) টার্ফ ম্যাননজনম্ন্ট কানক বনল? 

A: এই শাখায় িাফয ঘানসর প্রবিপালে, রক্ষণানিক্ষণ ইিযাবদ সম্পনকয আল োচো করা হয়। যখলার মাটির িাফয পবরচে যা, 

সংরক্ষণ করা হয়। 

Q) পাম োলজজ কী? 

A: উদযােপালনের যে শাখায় ফনলর উৎপাদে ও মানকযটিং-এর বিষনয় আল োচো করা হয়। 

Q) লযান্ডনকাপ হর্টফকালচার কানক বনল? 

A: বিজ্ঞানের যে শাখায় যসৌন্দে য ির্ যেকারী উজিদসমূনহর রক্ষণানিক্ষণ, উৎপাদে এিং মানকযটিং সম্পনকয আল োচো 

করা হয়। 

Q) গ্রিন হাউস টটকম োলজজ কি? 

A: যে বিনশষ পদ্ধতিযি কৃবিমিানি পবরনিশগি প্রিািক সৃটি কনর উজিনদর িৃদ্ধদ্ধ ঘিাল ো োয়, িানকই তিে হাউস 

যিকল োলজি িনল। 

Q) অর্ ফাগ্রনক র্াগ্রম্ ফিং কানক বনল? 

A: উদযােপালনের সাহানেয ফসল উৎপাদে িৃদ্ধদ্ধর িেয উৎকৃি প্রনকৌশল, যেখানে িবমর উি যরিা িৃজির িেয জিবিক 

োইট্রনিে সংিন্ধে প্রজিয়ার ওপর গুরুত্ব আল োবপি হয়। িোকে অর্গয্োত ে ফোত্ি্ং বক । 

Q) ম োস্টম্নডফস্ট গ্রর্জজওলজজ কী? 

A: উদযােপালে বিদযার যে শাখায়, ফসল সংগ্রনহর পর িানদর সংরক্ষণ, রক্ষণানিক্ষণ এিং িানদর গুণগিমাে িিায় 

রাখার িেয উপেুক্ত পিবি অিলম্বে সম্পনকয আল োচো করা হয়। 

Q) টলাগ্ররকালচার কী? গ্রবগ্রিকালচার কী? 

A: উদযােপালনের যে শাখায় পুষ্প উৎপাদেকারী উজিনদর চাষ, পুলের উৎপাদে িৃজি, পুলের সংরক্ষণ ও মানকযটিং 

সম্পনকয আল োচো করা হয়। 

দ্রক্ষার উৎপাদে ও মানকযটিং এই শাখার আল োচোর বিষয়িস্তু। 

Q) এম োলজজ কানক বনল? 

A: উদযােপালনের যে শাখায় মনদর প্রস্তুবি ও িার মানকযটিং সম্পবকযি আল োচো ক ো হয়। 

Q) অলিংকার উজিদ্ কানক বনল? 

A: যে সকল উজিদ িাগানে, সু্কল কনলনির মানে, িাব়ির আনশপানশ যসৌন্দে যির্ যক উজিদ বহনসনি চাষকরা হয় িানদরই 

অলংকার উজিদ িনল। 

Q) ওন়েস্টান ফ ম োজ কী?  ম োজ গ্রহপ কী? 

A: Rosa গানের চারটি উপগণর মনর্য যহসল োরাডস উপগনণর অন্তগ যি প্রিাবিগুবল ওনয়স্টাে য ল োি িনল। লর্গোলাপ 

গুচ্ছ ফল যদখা োয়। এই গুচ্ছ ফল অনেকিা যিবরর েযায় গেে সুটি কনর। এনকই ল োি বহপ িনল। 

Q) হাইপযানগ্রি়োম্ কানক বনল? 

A: লর্গোলানপ যিবশরিাগ প্রিাবির ল োি বহপ লাল িনগ যর, প্রবিটি বহনপর িাইনর একটি রসানলা আন্তরণ থানক োনক 

হাইপযােবথয়াম িনল। 

Q) গ্ল্যাগ্রডওলানসর হাইগ্রিডগুগ্রলর নাম্ টলম ো। 

A: Grandi florus, Primulines. 

Q) Crepe myrtte টকান উজিদ্নক বলা হ়ে? 

A: Lagerstroemia speciosa উজিদ যক। 

Q) African queen কানক, টকন বনল? 

A: Impatiens riamniamensis উজিনদর প্রিবিনি স্পানরর জদঘ যয যিবশ ও সদৃশয হওয়ায় এনক আবিকাে কুইে িনল। 



Q) ম োডফ সাকার কী? 

A: কলার দুর্রনের সাকানরর উৎপাদে ঘনি। এক র্রনের সাকানরর রাইনিাম অংশ সুগটেি এিং এই রাইনিাম অংশ 

যথনক উৎপন্ন সাকার কু্ষদ্রাকার ও অনেকিা িরিাবরর েযায় আকৃবি বিবশি পত্র িহে কনর। এই র্রনের সাকারনক 

ল োডয সাকার িলা হয়। 

Q) NDK বলনে কী ম োঝা়ে? 

A: NDK এর পুল োোম Nutrient Deficiency Key। উজিনদর যমৌবলক পুটি উপাদানের ঘািবির দরুণ উৎপাবদি ল োগ 

লক্ষণ যদনখ সংবিি ঘািবি উপাদােটিনক শোক্ত করা োয়। উজিনদর পুটিনি যকাল ো ঘািবি উপাদানের বের্ যারনণর এই 

পিবিনক NDK িলা হয়। 

Q) গুল্ম জােী়ে অলিংকার উজিদ্ ক়ে প্রকার ও কী কী? 

A: গুল্ম িািীয় অলংকার উজিদ বিে প্রকার েথা- 

(a) যসৌন্দে যির্ যক পত্র উৎপদেকারী অলংকার গুল্ম উজিদ, 

 (b) গুল্ম উৎপাদেকারী অলংকার উজিদ এিং 

 (c) আকষ যণীয় যিবর িািীয় ফল উৎপাদেকারী গুল্ম। 

Q) এগ্ররওলস কী? 

A: কযাকিাস যেবণর উজক্তনদর কানের গানয় ল োযিা, লর্গোলাকার কিগুবল সামােয উচু অংশ থানক, োনদর এবরওলস 

িনল। 

Q) টকান উজিদ্ প্রজাগ্রের রু্ল "moon flower'নানম্ পগ্ররগ্রচে। 

A: Ipomoca alba উজিদ প্রিাবির ফুল 'moon flower' োনম পবরবচি। 

Q) টকান উজিদ্ প্রজাগ্রে টিনক আনপল পাও়ো যা়ে?    ক্রাব আনপনলর কাগ্রিভারগুগ্রল কী কী? 

A: Malus domestica.      লর্গোযেে যিবলবসয়াম, ইল োক োবেউিে, গ্রাবম জিথ, মযাবকেনিাস। 

Q) টকান র্ানের পাোনক Biological plate বনল? টকান কলাপালন পদ্ধগ্রেনে প্রচুর কলা র্াে সৃর্ি করা হ়ে? 

A: কলা গানের  োিোকে। মাইনিানপ্রাপানগশে  দ্ধতিকি। 

Q) টকান টকান বাগ্রডিং ও িার্র্টিং পদ্ধগ্রেনে অঙ্কুনরর গ্রবস্তার ঘনট? 

A: বচপ িাবডং, হুইপ প্রাফটিং, সাইড গ্রাপফ্টিং এিং যেফি গ্রাফটিং। 

Q) কাাঁচা টপাঁনপনে প্রাপ্ত েরুক্ষীনর কী কী টপ্রর্টন ভঙ্গক উৎনসচক িানক। 

A: পযাবপে ও কাইল্োপযাবপে। 

Q) েরম্জূজাে টকান অযাগ্রম্ম ো আযাগ্রসড ম্ানবনদ্নহ নাইর্িক অক্সাইনডর ম্াত্রা বৃজদ্ধ কনর? 

A: সাইি্রুবলে। 

Q) আনম্র টক্ষনত্র বীজ গ্রদ্ন়ে গ্রবস্তার োডা, টকান টকান পদ্ধগ্রেনে বিংশগ্রবস্তার ঘটাম ো হ়ে? 

A: ইোবচযং, এবপকিাইল গ্রাফটিং, বিেীর। 

Q) ক্রাউন কী?    বগ্রিিং কী? 

A: আোরনসর ওপর যে ঝুুঁ টির মলিো অংশ থানক, িানক িাউে িনল।      মূল ো গানের কানের হোৎ জদঘ যয িৃজি যক 

িবটং িনল। 

Q) Headed cabbage কানক বনল?   লাইনরট আকানরর পনত্রর উপগ্রিগ্রে কার টক্ষনত্র টদ্খা যা়ে? 

A: িা ুঁর্াকবপ যক headed cabbage িনল।    ওলকবপর যক্ষনত্র যদখা োয়। 

Q) TPS বা True potato seed কী? 

A: আলুর যে সকল িযারাইটির যক্ষনত্র িীি যথনক অপিয উজিদ সৃটি করা এয়, িানদর TPS িনল। 

Q) ভারেবনষ ফ উদ্যানপালননর বযাপক অির্গ্রে কীনসর ম্ািযনম্ ঘনটনে? NHB কী? 

A: National Horticulture Mission (NHM) ও অেযােয িযিস্থাপোর মার্যনম িারিিনষ য উদযােপালনের অগ্রগবি ঘনিনে। 

NHB হনলা National Horticultural Board োমক একটি সংস্থা োর উনদযানগ ফসল সংগ্রহ পরিিী সংরক্ষনণর িেয 

বিবিন্ন যগ্রবডং, পযাবকং যসন্টার, বপ্র-কুবলং ইউবেি, যকাে যস্টানরি, উদযােপালেিাি ফসল সংগ্রনহর িেয বিনশষ 

িযিস্থা। 

Q) ভারেবনষ ফর টকা়োনরন্টাইন কায ফকলাপ প্রািগ্রম্কভানব টকান আইন স্বারা গ্রন়েগ্রিে হনো? 



A: িারিিনষ যর যকায়ানরন্টাইে কাে যকলাপ প্রাথবমকিানি িারি সরকার প্রিবিযি Destructive Inset Pest Act থারা 

বেয়বিি হলিো। 

Q) টকা়োনরন্টাইন অনুশীলন বলনে কী ম োঝা়ে? 

A: অথ যনেবিক গুরুত্ব সম্পন্ন উজক্তনদর িীি বকংিা অঙ্গি িেনে সহায়ক অনঙ্গর আমদাবে বকংিা রপ্তাবের সময় 

যসগুবল োনি সম্পূণ য িীিাণ ুএিং ল োগ সৃটিকারী পিঙ্গ যথনক মুক্ত থানক িা বেয়িণ করার িেয যে আইবে পিবির 

প্রচলে রনয়নে িানক যকায়ানরন্টাইে অেুশীলে িলা হয়। 

Q) IPM এর পমু ো নাম্ টলম ো? IPM এর অন্তর্ ফে গ্রেন প্রকার গ্রন়েিণ বযবিার নাম্ উনেখ কম ো। 

A: IPM এর পুল ো োম Integrated Pest Management। মুখযি পিঙ্গ দরূীকরনণর িেয এই প্রনকৌশল অিলম্বে করা 

হনলও ফসল উৎপাদেকারী উজিনদর ল োগ বেয়িনণর যক্ষনত্র িৃহৎ অনথ য এই প্রনকৌশনলর প্রল োগ ঘিাল ো হনয় থানক।  

IPM এর অন্তগ যি বিে প্রকার বেয়িণ িযাস্থার োম হল (a) ল োষক বেয়িণ িযিস্থা, (b) পরিীিী / পযাল োযিে বেয়িণ 

িযিস্থা এিং (c) পবরনিশগি বেয়েত্রণ িযিস্থা। 

Q) ক্রপ সযাগ্রননটশন বা র্সনলর স্বািযগ্রবিান বলনে কী ম োঝা়ে? 

A: যে পিবি অিলম্বনে ফসল উৎপাদেকারী উজিনদর ক্ষবিকারক অণিুীি িা পযাল োযিনের ইল োকুলানমর পবরমাণ 

হ্রাস করা হয় িানক িপ সযাবেনিশে িলা হয়। 

 


