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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: Nutritional Surveillance & Programme (Theory)
1. Mention the vaccination schedule for infants and adults.
শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য টিকার সময়সূচী উদেখ করুন্।

2. Write the type and media of communication. Write the role of Information, Education
and communication (IEC) in Nutrition and Public Health.
য াগাদ াদগর ধরণ এবং শমশিয়া শিখুন্। পুটি এবং জন্স্বাদযযর যেদে তথ্য, শিো ও য াগাদ াদগর
(আইইশস) ভূ শমকা শিখুন্।

3. Describe the Anthropometric measurement as a tool for nutritional status assessment.
পুটির শযশত শন্ধারদণর
ধ
একটি সরঞ্জাম শিসাদব ন্ৃতদের পশরমাপটি বণন্া
ধ করুন্।

4. Write down the methods that are used in diet survey for nutritional status assessment.
পুটির শযশত শন্ধারদণর
ধ
জন্য িাদয়ি জশরদপ য পদ্ধশতগুশি বযবিার করা িয় যসগুশি শিখুন্।

5. What is MDM Programme? Write down about this programme.
এমশিএম (MDM) যপ্রাগ্রাম কী? এই যপ্রাগ্রাম সম্পদকধ শিখুন্।

6. Write down about NIDDCP.
এন্আইশিশিশসশপ (NIDDCP) সম্পদকধ শিখুন্।

7. Write down the objectives and functions of ICDS programme.
আইশসশিএস (ICDS) যপ্রাগ্রাদমর উদেিয এবং কা গুশি
ধ
যিখ।

8. Describe the functions of UNICEF and WHO.
ইউশন্দসফ (UNICEF) এবং িাব্িুএইচও (WHO)এর কা কাশরতা
ধ
বণন্া
ধ কর।

9. Write short note on:
 CFTRI
 ICMR



সংশেপ্ত যন্াি শিখুন্:
শসএফটিআরআই (CFTRI)
আইশসএমআর (ICMR)

10. Write down about NNACP.
এন্এন্এশসশপ (NNACP) সম্পদকধ শিখুন্।

PART – B: Nutritional Surveillance & Programme (Practical)
1. What is Anthropometric measurement? Mention its uses. Describe its advantages and
disadvantages.
অ্যান্দরাপদমটিক পশরমাপ শক? এর বযবিারগুশি উদেখ করুন্। এর সুশবধা এবং অ্সুশবধাগুশি
বণন্া
ধ করুন্।
2. What is BMI? Write down its formula. Mention different values of BMI which help in nutritional
status assessment. A person has body weight 55 kg and body height 160cm; calculate his BMI
and mention his nutritional status condition according to this BMI.
শবএমআই শক? এর সূেটি শিদখ রাখুন্। BMI এর শবশভন্ন মান্ উদেখ করুন্

া পুটির শযশত

মূিযায়দন্ সিায়তা কদর। একজন্ বযক্তির িরীদরর ওজন্ 55 যকক্তজ এবং িরীদরর উচ্চতা 160
যসশম; তার শবএমআই গণন্া করুন্ এবং এই শবএমআই অ্ন্ুসাদর তার পুটির শযশতর িতধ উদেখ
করুন্।
3. Describe the process of Mid Arm Circumference and Chest Circumference process. How these
processes help in nutritional status assessment?
শমি আম ধ সাশকধফাদরন্স এবং বে সাদকধফাদরন্স প্রক্তিয়াটি বণন্া
ধ করুন্। এই প্রক্তিয়াগুশি পুটির
শযশত শন্ধারদণ
ধ
কীভাদব সিায়তা কদর?
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