
DEPARTMENT OF NUTRITION 

PRABHAT KUMAR COLLEGE, CONTAI 

Question Paper 

B.Sc. Part – II (1+1+1) Examination 2020 

2nd Year (General) 

Subject: NUTRITION 

Paper: II &III 

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 (Theory) 

1. Describe the structure and functions of epithelial and connective tissues. 

পিপিপিয়াি এবং সংয ়াজক টিসযুগুপির গঠন এবং ক়া যগুপি বর্ যন়া করুন I 

2. Describe the functions of the following systems of human body: 

 Reproductive system 

 Respiratory system 

 Digestive system 

 Nervous system 

 

ম়ানব দেযের পনম্নপিপিত পসযেমগুপির ক়া যক়াপরত়া বর্ যন়া কর: 

 শ্বসনতন্ত্র 

 ি়াচনতন্ত্র 

 স্ন়াযযতন্ত্র 

 প্রজনন তন্ত্র 

 

3. Mention the composition and functions of the following digestive juices: 
 Gastric juice 

 Pancreatic juice 

 Bile 

 

পনম্নপিপিত েজম রসগুপির উি়াে়ান এবং ক়া যক়াপরত়া উযেি করুন: 

 ি়াচকরস 

 অগ্ন্ু়াশয রস 

 পিত্ত 

 

4. Describe the digestion and absorption process of fats. 

চপব য েজম এবং দশ়াষর্ প্রক্রিয়া বর্ যন়া করুন। 

 

5. What is TCA cycle? Describe different steps of TCA cycle. 

টিপসএ চি কী? টিপসএ চযির পবপিন্ন ধ়াি বর্ যন়া করুন। 

6. What is Water Balance? How it is maintained in our body? 

জি ি়ারস়ামু পক? এটি আম়াযের দেযে কীি়াযব বজ়ায ি়াযক? 



 

7. What is food borne disease? Describe different types of food borne diseases. How to prevent it? 

ি়ােুজপনত দর়াগ কী? পবপিন্ন ধরযর্র ি়ােু ব়াপেত দর়াযগর বর্ যন়া ে়াও। কীি়াযব এটি প্রপতযর়াধ 

করযবন? 

 

8. Mention different methods of cooking food with their advantages and disadvantages. 

ি়াব়ার র়ান্ন়া কর়ার পবপিন্ন উি়াযগুপির সযপবধ়াগুপি এবং অসযপবধ়াগুপি উযেি করুন। 

9. What is nutrition education? How it helps to create to awareness among people about food, 

nutrition and health. 

 

িযটি পশক্ষ়া পক? এটি কীি়াযব ি়ােু, িযটি এবং স্ব়াস্থ্ু সম্পযকয ম়ানযযষর মযধু সযচতনত়া ততপর 

করযত সে়াযত়া কযর। 

10. Infection, a cause of malnutrition and vice-versa – Explain the statement.  

সংিমর্, অিযটির একটি ক়ারর্ এবং তপিিরীত - পববৃপতটি বু়ািু়া করুন। 

 

PART – B (Practical) 

1. Describe different qualitative tests which help in the detection of different carbohydrates. 

পবপিন্ন গুর্গত িরীক্ষ়ার বর্ যন়া ে়াও  ়া পবপিন্ন শকযর়া সন়াক্ত করযত সে়াযত়া কযর। 

2. Mention different Qualitative tests for detection of calcium, phosphorus, iron in food stuffs. 

ি়াব়াযরর উি়াে়ানগুপিযত কু়ািপসয়াম, ফসফর়াস, আযরন সন়াক্তকরযর্র জনু পবপিন্ন গুর্গত 

িরীক্ষ়াগুপির উযেি করুন। 

3. How to estimate haemoglobin level by Sahli’s hemoglobinometer? 

সেপির পেযম়াযল়াপবযন়াপমি়ার ি়ার়া পেযম়াযল়াপবন স্তর কীি়াযব অনযম়ান কর়া  ়ায? 

4. Write down the preparation of School Tiffin mentioning the ingredients with amounts. Calculate 

its nutritive value also. 

িপরম়ার্ মযত়া উি়াে়ানগুপির উযেি কযর স্কয ি টিপফন প্রস্তুত করুন । এর িযটিকর ম়ানও গর্ন়া 

করুন। 

5. How to compute energy requirement of an individual per day on the basis of BMR and physical 

activity? 

পবএমআর এবং শ়ারীপরক ক্রিয়াকি়াযির পিপত্তযত প্রপতপেন দক়ানও বুক্রক্তর শক্রক্তর প্রযয়াজনীযত়া 

কীি়াযব গর্ন়া কর়া  ়ায? 
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