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Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable. 

Questions are of equal value 

 

Answer any one question [within 250 words] from each Part. 

 

PART – A: Nutrients & its physiological role (Theory) 

1. What is the daily requirement of Calcium? Describe the functions of Calcium. Describe 

about the components which help in calcium absorption. 

 

ক্যালসিযামের প্রসিসিমের প্রমযাজেীযিা ক্ী? ক্যালসিযামের ক্ার্ যক্াসরিা বর্ যো ক্র। ক্যালসিযাে 

শ াষমর্ িহাযিা ক্মর এেে উপািােগুসল িম্পমক্য বর্ যো ক্রুে। 

 

2. What is SDA of food? Write short notes on Food exchange list. 

খাবামরর এিসিএ ক্ী? খািয সবসেেয িাসলক্ায িংসিপ্ত শোট সলখুে। 

 

3. What is carbohydrate? Describe the functions of Carbohydrate. What are the 

consequences of deficient carbohydrate intake? 

 

ক্ামব যাহাইমেট ক্ী? ক্ামব যাহাইমেমটর ক্ার্ যক্াসরিা বর্ যো ক্র। অভাবর্ুক্ত  ক্যরা গ্রহমর্র 

পসরর্সিগুসল ক্ী ক্ী? 

 

4. What are the functions performed by proteins in our body? What are the consequences of 

deficient protein intake? 

 

আোমির শিমহ শপ্রাটটে দ্বারা িম্পাসিি ক্াজগুসল ক্ী ক্ী? অভাবর্ুক্ত শপ্রাটটে গ্রহমর্র 

পসরর্সিগুসল ক্ী ক্ী? 

 

5. What is Basal Metabolism? What are the factors affecting BMR? Write down the 

importance of measuring BMR. 

 

শবিাল সবপাক্ ক্ী? সবএেআরমক্ প্রভাসবি ক্রার ক্ারর্গুসল ক্ী ক্ী? সবএেআর পসরোমপর 

গুরুত্ব সলখেু। 

 

 
 

6. What is energy? Write down its units. Describe Bomb Calorimeter. 

 

 ক্তক্ত ক্ী? এর ইউসেট সলখুে। শবাে ক্যামলাসরসেটার বর্ যো ক্রুে। 



 

7. Write down the classification of lipids. Describe the functions of lipids. Mention some 

sources of lipids. 

 

সলসপিগুসলর শেসর্সবেযাি সলখুে। সলসপিগুসলর ক্ার্ যক্াসরিা বর্ যো ক্র। সলসপিগুসলর ক্মযক্টট 

উি্ি উমেখ ক্রুে। 

8. Describe the classification of fatty acids. What is Essential Fatty Acids? Describe their 

functions. What is Cholesterol? 
 

ফ্যাটট অযাসিমির শেসর্সবেযাি বর্ যো ক্র। এমিেস যাল ফ্যাটট অযাসিি ক্ী? িামির ক্ার্ যাসি বর্ যো 

ক্রুে। শক্ামলমেরল ক্ী? 

 

9. Describe the functions of Sodium and Potassium. What is the effect of deficient and 

excess sodium intake? 

 

শিাসিযাে এবং পটাসিযামের ক্ার্ যক্াসরিা বর্ যো ক্র। ঘাটসি এবং অসিসরক্ত শিাসিযাে গ্রহমর্র 

প্রভাব ক্ী? 

 

10. Write down the functions of Vitamin A. What are the consequences of vitamin B1 deficiency? 

 

সভটাসেে এ এর ক্ার্ যক্াসরিা সলখেু সভটাসেে সব 1 এর অভামবর পসরর্সি ক্ী? 

 

PART – B: Nutrients & its physiological role (Practical) 

1. What is Growth Chart? What is the full form of ICMR and WHO? Describe the uses of 

Growth Chart. 

 

শগ্রাথ চাটয সক্? ICMR এবং WHO এর পূর্ য রূপ ক্ী? শগ্রাথ চামটযর বযবহারগুসল বর্ যো ক্রুে। 

 

2. Mention any two characteristics of the following nutrient deficiency diseases: 

a) Marasmus 

b) Ricket 

c) Goitre 

d) Anaemia 

e) Kwashiorkor 

 

 সেম্নসলসখি পটুি ঘাটসিজসেি শরাগগুসলর শর্ শক্ােও িটুট ববস িয উমেখ ক্রুে: 

ক্) োরািোি 

খ) সরমক্ট 

গ) গুইটার 

ঘ)  অযাসেসেযা 

ঙ) ক্বাস ওরমক্ার 

 

 

3. Mention any two characteristics of the following vitamin deficiency diseases: 

a) Scurvy 

b) Keratomalacia 



c) Wet beriberi 

d) Pellagra 

e) Cheilosis and Glossitis 

 

সেম্নসলসখি সভটাসেমের ঘাটসিজসেি অিুস্থিার শর্ শক্ােও িটুট ববস িয উমেখ ক্রুে: 

ক্) স্কাসভয 

খ) শক্রামিাোলাসিযা 

গ) শভজা শবসরমবস়ি 

ঘ) শপলগ্রা 

ঙ) শচমলাসিি এবং গ্লিাইটটি 

  

 

 

 

Answer script should be mailed to the following email address: 

exam002g@gmail.com 
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