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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.Sc. Programme 5th Semester Examination, 2020, held in 2021 

ZOOGDSE02T-ZOOLOGY (DSE1) 

FOOD, NUTRITION AND HEALTH 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার  
and adhere to the word limit as practicable. মেধ  উtর কিরেব। 

1. Answer any eight questions from the following: 
িনmিলিখত য- কােনা আটিট  pে র উtর দাওঃ 

2×8 = 16

(a) What is “Balanced Diet”? 
‘‘সুষম খাদয্’’ কােক বেল ? 

(b) Define BMR. 
BMR –এর সংjা দাও।  

(c) Name any one enzyme and one immunoglobulin (Ig) present in human milk. 
মনুষয্ dেg অবিsত এমন একিট উৎেসচক ও একিট ইমুয্েনােgািবউিলন (Ig) এর নাম লেখা।  

(d) What is the standard birth weight for Indian babies? 
ভারতীয় নবজাতক িশ র জেnর সময় আদশ ওজন কেতা হয় ?  

(e) Mention two clinical symptoms of Vitamin A deficiency. 
Vitamin A-এর dিট অভাবজিনত লkণ লেখা।  

(f) Define the term lipids. 
িলিপড-এর সংjা দাও।  

(g) How much weight gain is suggested for an Indian pregnant woman?  
একজন ভারতীয় গভবতী মিহলার psািবত ওজন বৃিd কেতা হয় ?  

(h) Mention two nutritional problems of adolescent girl. 
বয়ঃসিnকালীন মেয়েদর dিট পুি জিনত সমসয্ার উেlখ কেরা। 

(i) What is amylopectin? 
অয্ামাইেলােপকিটন িক ?  

(j) Define Fever. 
jর-এর সংjা দাও।  

(k) What do you mean by “malnutrition”? 
‘‘অপুি ’’ বলেত িক বােঝা ?  
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(l) Why human milk is called the “Sweetest milk”? 
মনুষয্ dgেক ‘‘িম তম dg’’ বলা হয় কন ?  

(m) Why anaemia is common during pregnancy? 
সাধারণত গভাবsায় রkাlতা হওয়ার কারণ িক ?  

(n) Write the cyclic structure of D glucose. 
D glucose–এর চkীয় গঠন লেখা।  

  
2. Answer any three questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ 
3×3 = 9

(a) Define “Growth Chart”. How growth chart is used for growth monitoring? 
‘‘বৃিd তািলকা’’-র সংjা দাও। বৃিd পযেবkেণর kেt িকভােব এেক বয্বহার করা হয় ?  

1+2

(b) Discuss the role of folic acid and iron during pregnancy. 
গভাবsায় ফিলক অয্ািসড এবং আয়রন ( লাহা) এর grt সmেক আেলাচনা কেরা।  

3

(c) Briefly mention the effects of too high and too low intake of Proteins. 
খুব বিশ এবং খুব কম পিরমােণ pািটন gহেণর ফলাফলgিল উেlখ কেরা।  

3

(d) Mention the clinical symptoms of Marasmus and Kwashiorkor. 
মারাsাস ও কওয়ািশওরকর-র িkিনকাল লkণgিল উেlখ কেরা।  

3

(e) Discuss the preventaion and treatment of AIDS. 
AIDS রােগর pিতেরাধ ও িচিকৎসা বয্বsা সmেn আেলাচনা কেরা।  

3

(f) State the aims and objectives of Mid-day meal Programme. 
িমড- ড িমল কমসূচী-র লkয্ এবং উেdশয্gিল বণনা কেরা।  

3

  
3. Answer any three questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ 
5×3 = 15

(a) What are the main aims of “National Nutrition Policy”? According to Prophylaxis 
programme what is the supplemental dose of Vitamin A for children aged 
1-5 years? Give the full form of UNICEF and CFTRI. 
‘‘জাতীয় পুি  নীিত’’-র মূল লkয্gিল বণনা কেরা। pাফাইলয্াকিসস pাgাম অনুযায়ী, ১-৫ বছর 
বয়সী িশ েদর kেt Vitamin A-র পিরপূরক মাtা কত হয় ? UNICEF এবং CFTRI এর সmূণ 
নামgিল লেখা।  

2+1+2

(b) Discuss some general preventive measures for food borne disease with relevant 
example. What is the causative agent for dengue fever? Mention the signs and 
symptoms of dengue fever.   
pাসি ক উদাহরণসহ খাদয্বািহত রােগর কেয়কিট সাধারণ pিতেরাধমূলক বয্বsা সmেক আেলাচনা 
কেরা। ড ু jর এর জনয্ কাযকারক এেজn িক ? ড ু jর এর লkণ ও উপসগgিল উেlখ কেরা।  

2+1+2

(c) Write the general methods for prevention of vector-borne diseases. Mention one 
preventive measure for Amoebiasis. Explain the pathogenesis and clinical features 
of Typhoid fever.   
ভkরজিনত রাগ pিতেরাধ এর সাধারণ পdিতgিল লেখা। অয্ািমবােয়ািসস-র জনয্ একিট 
pিতেরাধমূলক বয্বsা উেlখ কেরা। টাইফেয়ড jেরর পয্ােথােজেনিসস এবং িkিনকাল বিশ য্gিল 
বয্াখয্া কেরা।  

2+1+2
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(d) Define obesity. Discuss its causes, symptoms and prevention through dietary 
management and life style modifications. 
sূলতা-র সংjা দাও। এর কারণ, উপসগ এবং ডােয়টাির ময্ােনজেমn ও জীবনৈশলী পিরবতন এর 
মাধয্েম এর pিতেরাধ কীভােব করা যায় তার সmেক আেলাচনা কেরা।  

1+4

(e) What is hepatitis? What are the major causes of hepatitis? Discuss the nutritional 
therapy of an adult patient suffering from hepatitis. 
হপাটাইিটস িক ? এর pধান কারণgিল কী কী ? হপাটাইিটস এ আkাn একজন pাpবয়s রাগীর 
পুি  িনভর িচিকৎসা সmেক আেলাচনা কেরা। 

1+2+2

(f) Define Hypertension. Differentiate between type I and type II diabetes mellitus. 
What type of dietary care should be taken for the patients suffering from 
type II diabetes? 
উc-রkচােপর সংjা দাও। টাইপ I এবং টাইপ II ডােয়ােবিটস এর পাথকয্ কেরা।  
টাইপ II ডােয়ােবিটস এর রাগীেদর জনয্ কী ধরেনর খাদয্াভয্াস gহণ করা উিচৎ ? 

1+2+2

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to 

their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end 
of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission 
(at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the 
same answer script. 

 
––––×––— 

 


