
 
  

 

UNDERGRADUATE FOURTH SEMESTER (HONOURS) EXAMINATIONS, 2021-22 

Subject:        Nutrition (GE-4)                Course ID: 42314  

Course Title:   Therapeutic Nutrition     Course Code: SH/NUT/404/GE-4 

Full Marks: 25       Time: 1 hr. 15 mins. 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

Answer all the questions 

UNIT I 

1. Answer any five of the following questions:                                                       1x5=5 

a) What is Full fluid diet? 

সমূ্পর্ন তরল পথ্য বলতত কী ববোঝোয়?  

b) What is Glycemic index? 

গ্লোইতসমিক ইতেক্স কী?  

c) Name the bacteria responsible for Peptic Ulcer. 

বপপটিক আলসোর ততরীর জতর্য বকোর্ বযোতেমরয়ো দোয়ী? 

d) What is atonic constipation? 

এ্যোত োমর্ক কন্সটিতপশর্ বলতত কী?  

e) What do you mean by Juvenile diabetes? 

জুতের্োইল ডোয়োতবটিস বলতত কী ববোঝ? 

f) What do you mean by CHD? 

CHD বলতত কী ববোঝোয়?  

g) What is Systolic Pressure? 

মসতটোমলক বেসোর মক?  

h) What do you mean by Ponderal Index? 

পতেরোল ইর্তডক্স বলতত কী ববোঝোয়?  

UNIT II 

2.  Answer any two of the following questions:                                                       5x2=10          

a) Briefly describe the dietary management of Diarrhoea.      5 

ডোতয়মরয়োর পথ্য বযবস্থোপর্ো সংতেতপ বর্নর্ো কতরো।  

b) What is DASH diet? What is Android Obesity?      3+2                                                                                                                                        

DASH পথ্যবযবস্থো কী? Android Obesity বলতত কী ববোঝোয়?  

c) Write a short note on Alkali-ash diet and Low Purine diet    2.5+2.5 

 টীকা লেখ – এ্যোলকোমল এ্যোশ ডোতয় , বলো মপউমরর্ ডোতয় ।  



 
  

 

d) Write the Features and Indications of Soft Diet?      3+2 

সফ  ডোতয়  এ্র তবমশষ্ট্য এ্বং েতয়োগ বেত্র মলখ।    

                                                                       UNIT III 

3.  Answer any one of the following questions:                                                  10x1=10 

a) Write down the dietary management of Viral hepatitis. What are the functions of liver?  5+5 

েোইরোল বেপো োইটিস এ্র পথ্য বযবস্থোপর্ো মলখ। যকৃততর কোজ গুমল মক মক?                      

b) What are the causes and symptoms of Celiac disease? Briefly describe the dietary management of 

Hypertension.          3+2+5 

মসমলয়োক মডমজজ এ্র কোরর্ এ্বং লেযর্োবলী মক? েোইপোরত র্শতর্র পথ্য বযবস্থোপর্ো সংতেতপ বর্নর্ো কতরো।      
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