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সংষ্টিপ্ত উত্তর ধর্মী প্রশ্নািলী 

1. যকৃত সসর াসসস কী? এ  কা ণ কী? 
2. প্রাথসিকভারে সিত্ত ককান অরে উৎিন্ন হয়? 
3. িস িাক কারক েরে? 
4. েৃদ্ধ েয়রস BMR -এ  কী িস েততন ঘরে? 
5. গু্লরকাজ কথরক গ্লাইরকারজন ততস   িদ্ধসতরক সক েরে? 
6. সিশুরক ছয় িাস েয়রস  আরে কেতসা  সিৃদ্ধ খাদয খাওয়ারনা উসিত নয় ককন? 
7. ঊনিুসি কারক েরে? 
8. েয়স্ক েযসি  খারদয কপ্রাসেরন  প্ররয়াজনীয়তা  একসে গুরুত্বিূণত কা ণ উরেখ কর া? 
9. উৎরসিরক  একসে প্রধান তেসিিয উরেখ কর া। 
10. হাইিা  গ্লাইসসসিয়া কী? 
11. ফ্যাসে অযাসসড কী কযৌে েসিত হরয় সভোই-এ কিাসিত হয়? 
12. সিরত্ত কী কী ফ্যাে থারক? 
13. দুসে দুগ্ধ কপ্রাসেরন  উদাহ ণ দাও। 
14. ককান সিয় িাতৃদুগ্ধ সন ািদ নয়? 
15. একসে স্বল্প িূরেয  কপ্রাসেন সিৃদ্ধ খারদয  নাি কেখ। 
16. অিস হাযত অযািাইরনা অযাসসড কারক েরে? 
17. BMR কারক েরে? 
18. সনম্নসেসখত কেত্রগুসেরত তদসনক কযাোস   িাসহদা কেরখা। একজন স্তনযদাসয়নী িা; একসে ছয় িারস  সিশু। 
19. েভতােস্থায় প্রথি সদরক সকরূি খাদয স ে াহ ক া দ কা । 
20. একজন অসধক িস শ্রিী েভতেতী না ী  প্রাতযসহক কযােস   িাসহদা কত? 
21. আিারদ  কদরি েভতেতী িসহোরদ  কেরত্র কেসি ভাে সিয় সক ধ রন   িাল্পতা কদখা কদয়? 
22. স্বাভাসেক িসহো এেং েভতেতী না ী  তািন িূরেয  সকরূি ফ্া াক েেয ক া যায়? 
23. স্তনযদানকা ী িারয়  প্রতযহ খসনজ েেরন  িাসহদা সকরূি? 
24. ককান েয়স িযতন্ত সিশুরক ককেেিাত্র িাতৃদুরগ্ধ  ওি   াখা উসিত? 
25. একজন েভতেতী িসহো  প্ররয়াজনীয় কযােসসয়াি ও কেৌরহ  িাসহদা  কেরখা। 
26. সিশু  িসস্তষ্ক সেকারি সহায়ক ককান অযািাইরনা অযাসসডসে ককারেস্ট্রারি কেসি থারক? 
27. েভতেতী না ী  কী ধ রন  সভোসিরন  িাসহদা েেণীয়? 
28. FTT কী? 
29. খাদযাভযারস  প্রকৃসত েেরত সক কোঝ? 
30. PCM -এ  িুর া নাি কী? 
31. আরো-আঁধাস  ি ীো সম্বরে কী জারনা? 
32. স্পঞ্জোিী কী? 
33. ওরভা েযাকরো কভসজরেস য়ান কারক েরে? 
34.  রি গু্লরকারজ  িস িাণ কত হরে গ্লাইরকাসুস য়া হয়? 
35. দীঘতরিয়াসদ জ্ব  কারক েরে? 
36. খাদয নি হওয়া  দুসে কা ণ উরেখ কর া। 



37. িাকস্থেী  প্রদাহ জসনত অসুরখ আক্রান্ত ক ােী  খাদয তাসেকায় থাকা উসিত নয় এিন িা সে খারদয  নাি কেখ। 
38. IFA েযােরেরে  কেৌহ সকরূরি থারক? 
39. সভোসিন D এ  অভারে ককান দুসে খসনজ িদাথত কদরহ কিাসিত হয় না? 
40.  িাল্পতা  সংজ্ঞা কেরখা। 
41. িস িূ ক খাদয কারক েরে? 
42. ANP -এ  িুর া নাি কী? 
43. দুরধ  িরধয সংক্রসিত হয় এিন দুসে অসুরখ  নাি কেরখা। 
44. সূ্থেতা  জনয দায়ী এিন িা সে কা ণ উরেখ ক । 
45. কপ্রাসেন সনয়সিত িরথয  সুিাস ি ক া হয় এিন দুসে অসুরখ  নাি কেরখা। 
46. িাস্ত াইরজিন িদ্ধসতরত দুরধ  ককান ককান উিাদান নি হয়? 
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47. জনসংখযা সনয়িরণ  দুসে প্রধান উিায় কী কী? 
48. সডিরক 'ক ফ্ার ন্স' কপ্রাসেন েো হয় ককন? 
49. িানেরদরহ খাদযতি  কাজ কী? 
50. ককাষ্ঠকাসিরনয  দুসে কা ণ উরেখ ক । 
51. সূ্থেতা  িান সকরূি সনণতয় ক রে? 
52. ফ্িুতো ফু্ড কী? 
53. িাইওস য়া  একসে েেণ উরেখ ক । 
54. সিশুরদ  সক ধ রন  অিুসি কদখা যায়? তা  প্রসতকার   উিায় কী? 
55. খাদয সং েরণ  করয়কসে িদ্ধসত উরেখ ক । 
56. িযােথারস  জনসংখযা  তত্ত্ব কী? 
57. স সডউসসং ডারয়ে েেরত কী কোঝ? 
58. আঞ্চসেক েেেন্ড কারক েরে? 
59. CARE -  একসে কাজ উরেখ ক । 
60. MDM -প্রকল্পসে প্রেততরন  েছ সে উরেখ কর া। 
61. িুসি উিাদারন  অভাে সনয়িণ ো প্রসতর াধকিূেক কিতসূসি  সেিয় গুসে কী কী? 
62. দস দ্র কোরকরদ  খাদয তাসেকায় ডােরক অন্তভুতি ক া প্ররয়াজনীয় ককন? 
63. FNB -  সমূ্পণত নািসে কেরখা। 
64. খাদয সিীো ো ডারয়ে সারভত কারক েরে? 
65. োরয়াসেক কিারেনসিয়াে কী? 
66. সনক্ট্যারোসিয়া ক ারে  অি  নাি কী? 
67. িাইরক্রাসাইসেক হাইরিাক্রসিক  িাল্পতা ককান খসনরজ  অভারে হয়? 
68. অনুিূ ক খাদয কারক েরে? 
69. IDDCP -এ  সমূ্পণত নাি কী? 
70.  ান্নাসিো প্রদিতরন  করয়কসে গুরুত্বিূণত উিরযাসেতা উরেখ কর া 
71. করাকাি ইনরডক্স কী? 
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72. ফ্সেত িুসি প্রকল্প কত সারে এেং ককাথায় িােু হয়? 
73. খাদয তাসেকা কী? 
74. খাদযাভযাস েেরত কী কোঝ? 
75. সক কা রন সিশুরদ  ো েভতেতী িসহোরদ   িাল্পতা হয়? এ  জনয সকরূি েযেস্থা গ্রহণ ক রত হয়? 
76. সেে িধুরিহ সদেস করে িােন ক া হয়? 
77. প্রাক-সেদযােয় সিশুরদ  োস়িরত খাদযপ্রধান প্রকল্প কা া করে িােু কর ন? 
78. সিশু  FFT সিসযা  কা ণ কী? 
79. খাদয সিীো িদ্ধসত  িা সে নাি কেরখা। 
80. IDDCP -এ  িুর া নাি কী? 
81. NNMB -এ  িুর া নাি কী? 
82. FNB -এ  িুর া নাি কী? 
83. আিারদ  তদনসিন খাদয তাসেকায় সক ত্রুসে েে ক া যায়? 
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ষ্টিশ্লেষণ ধর্মী প্রশ্ন 

1. ফ্যারে  সেিাক সক্রয়া সংরেরি েণতনা কর া। 
2. েুদ্রারি উিসস্থত িা সে উৎরসিরক  নাি ও কাজ প্রোহ সিত্র দ্বা া উরেখ কর া। িানে ি ীর  সদ্বিকত া  িস িাক 

আরোিনা কর া। 
3. যকৃতরক একসে সুসসিত তজে  সায়নাো  েো হয় ককন? 
4. িানুরি  কিৌসিক নােীরত ফ্যারে  সেরিািণ প্রসক্রয়া েণতনা কর া। অথো, িানেরদরহ ফ্যারে  কিািণ প্রসক্রয়া িদ্ধসত 

সংরেরি আরোিনা কর া। 
5. সিত্ত রস  উৎস, উিাদান ও কাজ উরেখ কর া। 
6. েভতেতী না ী  কী ধ রন  খাদয গ্রহণ ক া উসিত? েভতােস্থায় কযারোস , কপ্রাসেন, কযােসসয়াি ও কেৌরহ  িাসহদা ককন 

োর়ি? 
7. িানেরদরহ  িকত া ো কারেতাহাইরেে -এ  িস িাক সক্রয়া েণতনা কর া। 
8. িাতৃদুগ্ধ ওরো দুরগ্ধ  িরধয িাথতকয কেরখা। 
9. সনম্ন সািাসজক অথতননসতক অেস্থারন  প্রজননেি িসহোরদ  িরধয কেৌরহ  অভােঘসেত  িাল্পতা দূ ীক রণ  জনয 

উিযুি িা সে গুরুত্বিূণত ি ািিত দাও। 
10. সকরোসসস কারক েরে? সকরোসসস হওয়া  কা ণ কী? 
11. সিশুরক দুধ কদওয়া  ফ্রে িারয়  কী কী সুসেধা হয়? অথো, িাতৃদুগ্ধ দারন িারয়  কী কী িা ীস ক সুফ্ে োভ হয়? 
12. কৃসত্রি দুগ্ধ ও িাতৃদুরগ্ধ  িরধয িাথতকয কেরখা। 
13. কযারোস  কারক েরে? কতািা  সনরজ  তদসনক কযােস   িাসহদা সকভারে সনণতয় ক রে? 
14. িাতৃদুরগ্ধ অেসস্থত জীোণুনািক িদাথত গুসে কী কী? সিশু  ক াে প্রসতর ারধ িাতৃদুরগ্ধ  ভূসিকা উরেখ কর া। 
15. উইসনং ো েদসে খাদয কী? কতাো ো েদসে খারদয  কশ্রণীসেভাে কর া। েদসে খাদযভাস কারক েরে? েদসে খাদয 

সম্পরকত একসে ধা ণা দাও। 
16. িাছ সং েরণ  একসে োসণসজযক িদ্ধসত আরোিনা কর া। 
17. িাতৃদুরগ্ধ  ত্রুসে ো অসুসেধা  সদকগুসে কী কী? 

https://t.me/ebeducational


18. অযারথর ারলের াসসস এেং কর ানাস  হৃদর াে কী? এ  কা ণ ও তা  িথয সম্বরে আরোিনা কর া। 
19. সিশুরদ  আহা  সম্পসকতত কযরকারনা ছয়সে সিসযা আরোিনা কর া। 
20. একজন ডায়ারেসেক ক ােী  খাদয তাসেকা প্রস্তুত কর া। অথো, একজন 60 েছ  েয়স্কা িসহো ডাইরেসেক ক ােী  

খাদয তাসেকা প্রস্তুত কর া। 
21. সহজেভয ও সস্তা খাদযদ্রেয সহরযারে একসে সেদযােয়োিী ১০ েছর   োেরক  উিরযােী সুিি খাদয তাসেকা  

িস কল্পনা কর া। 
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22. িথয েেরত সক কোঝ? িরথয  কাজ কী? িরথয  কশ্রণীসেভাে কর  আরোিনা কর া। 
23. প্রাক সেদযােয়োিী সিশু  োোতা  উদ ািরয় ভূরোরে কী কী স্বাস্থয সিসযা কদখা কদয়? 
24. একজন কিদেহুে েযাসি আহা  িস কল্পনা  িূেনীসত েযাখযা কর া। 
25. প্রাক সেদযােয় সিশু কারদ  েরে? এরদ  খাদয তাসেকায় সকরূি খাদয েস্তু থাকা দ কা ? 
26. এরদ  সক ধ রন  খাদয কদওয়া অনুসিত? 
27. FAO -এ  িূে িি কী? FAO-এ  কিতকাণ্ড সম্বরে যা জারনা তা কেরখা। 
28. সদয ক ােিুি েযসি  খাদয ককিন হওয়া প্ররয়াজন, কসই সম্পরকত সেস্তাস ত আরোিনা কর া। 
29. স রকে ককন হয়? স রকে ক ারে  েেণ গুসে কেরখা। স রকে প্রসতর ারধ  জনয সক েযেস্থা গ্রহণ ক া উসিত? 
30. খাদযেস্তু নি হওয়া  কা ণ গুসে কী কী? 
31. যো ক ারে  িথয সকরূি হরে আরোিনা কর া। 
32. ফ্ে ও সেসজ সং েণ সম্পরকত যা জান কেরখা। 
33. ককাষ্ঠকাসিনয সন ািরয়  উিায় গুসে সম্বরে আরোিনা ক । 
34. খাদয সং েরণ  উরেিয গুসে উরেখ কর া। অথো, খাদয সং েরণ  িা সে উরেিয কী কী? 
35. খাদয িিরন  কা ণ উরেখ কর া। 
36. খাদয সং েরণ েৃরহ প্ররযাজয সাধা ন িদ্ধসত গুসে কী কী? 
37. খাদয সংক্রান্ত আেসে ভ্রান্ত ধা ণা উরেখ কর া। 
38.  ান্নাসিো প্রদিতরন  সেসভন্ন উিরযাসেতা গুসে েণতনা কর া। অথো, িুসি সিো প্রদিতরন  সেসভন্ন গুরুত্ব কী? 
39. কপ্রাসেন িসি  অভােজসনত অিুসি  কা ণগুসে সংরেরি আরোিনা কর া। 
40. একসে সেদযােরয়  ছাত্রীসনোরস  খাদয সিীো ক া  জনয উিরযােী একসে িদ্ধসত সংরেরি আরোিনা কর া। 
41. িুসিসিো কারক েরে? িুসিসিো  সেসভন্ন িদ্ধসতগুসে সম্পরকত সংসেপ্ত আরোিনা কর া। 
42. খাদয িূেয তাসেকা এেং তা  েযেহা  সম্পরকত কতািা  ধা ণা কী? 
43. িিুরেিন ো জনসংখযা কারক েরে? িিুরেিন কগ্রাথ ো জনসংখযা েৃসদ্ধ েেরত কী কোঝ? জনসংখযা েৃসদ্ধ  িতত গুসে 

কী কী? 
44. খারদয  তািনিূেয ো িুসিিূেয েেরত কী কোঝ? খারদয  তািন িূেয সকভারে সনধতা ণ ক রত হয় তা একসে উদাহ ণ 

সদরয় কোঝাও? 
45. সিশুরদ  অিুসি প্রসতর ারধ  জনয FAO/ WHO-  সনরদতসিকা  উরেখ কর া। 
46. সেরিি িুসিপ্রকল্প, সুসংহত সিশু সেকাি প্রকল্প এেং িস িােন েযেস্থা সম্পরকত সংরেরি আরোিনা কর া। 
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