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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: Diet Therapy II (Theory) 

1. Write down the dietary management of a patient suffering from cancer. 

ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীে ডার়েটরে ম্যারেজরম্ন্ট রের া। 

2. What is nephritis? Describe its dietary management. 

রেফ্রাইটটস রক্? এে ডার়েটারে ম্যারেজরম্রন্টে বর্ ণো রিে। 

3. What is hypertension? Describe its dietary management. 

হাইপােরটেশে ক্ী? এে ডার়েটারে ম্যারেজরম্রন্টে বর্ ণো রিে। 

4. Write short notes on: 

 Anorexia nervosa 

 Bulimia 

 

সংরিপ্ত রোট রে েু: 

 োর্ণাস িুধাহীেতা 

 বুরেরম়্ো 

 

5. What is atherosclerosis? Mention what are the factors responsible for its occurrence? 

 

অ্যারেরোস্্করেরোরসস ক্ী? এে সংঘটটত হও়োে জেয িা়েী ক্াের্গুরে উরে  ক্রুে? 

 

6. What are lipoproteins? Mention its types and functions. 

োইরপাররাটটে রক্? এে রক্াে ও ক্ার্ ণারি উরে  ক্ে। 

 

7. What is obesity? Mention its causes. What are BMI and Broka’s Index? 

স্েূেতা ক্ী? এে ক্াের্গুরে উরে  ক্রুে। রবএম্আই এবং ররাক্াে সূচক্ ক্ী? 



8. Mention the complications of obesity. Describe its dietary management. 

স্েূেরেে জটটেতাগুরে উরে  ক্রুে। এে ডার়েটারে ম্যারেজরম্রন্টে বর্ ণো রিে। 

9. What are the causes responsible for underweight? Mention its symptoms and dietary 

management. 

ক্ম্ ওজরেে জেয িা়েী ক্াের্গুরে ক্ী ক্ী? এে েির্ এবং ডার়েটরে ম্যারেজরম্ন্ট উরে  ক্রুে। 

10. What is nephrosis? Describe its dietary management. 

রেরফ্রারসস ক্ী? এে ডার়েটারে ম্যারেজরম্রন্টে বর্ ণো রিে। 

 

 

PART – B: Diet Therapy II (Practical) 

1. Planning and preparation of diet for hypertension. 

হাইপােরটেশরেে জেয ডার়েরটে পরেক্ল্পো এবং রস্তুরত রে েু। 

2. Plan a diet for a patient suffering from nephritis. 

রেফ্রাইটটরস আক্রান্ত রোগীে জেয ডার়েরটে পরেক্ল্পো ক্রুে। 

3. Give some recommendations for obese person which helps him to achieve ideal body weight. 

স্েূে বযক্তিে জেয রক্ছু রস্তাব রিে র্া তারক্ রিরহে আিশ ণ ওজে অ্জণরে সহা়েতা ক্রে। 

 

 

 

Answer script should be mailed to the following email address: 
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