
BSc Part III (General) Practical Examination 2020 
Subject – Physiology 

 F.M. = 30          Time = 1 Hr 
 
Answer question No. 1 and any two questions from the rest  

 
 

1 a. Diet Survey জন্য একটি পটিবারি প্রটিটন্টি মূলক িথ্য অনু্সন্ধারন্ি চািটি িাপ ললখ। 

Mention 4 steps of questionnaires for diet survey in a family.       (4) 

 
1 b. State any two major precautions you had taken during the survey  
     work.                  (2) 

 

  Survey  কিাি সময় লে লকারন্া দুটি টবষরয়ি ওপি সিককিা লদওয়া উটচি িা উরেখ কি। 
 
1 c.    What type of food you may recommended in food chart in person with      
         Iron, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin C, deficiency ?    (4) 
  

        লকান্ বযাটিি খাদয িাটলকায় িুটম টক টক খাদয িাখরব োিা ললাহা , টিিাটমন্ A ,    
     টিিাটমন্ B1  এবং টিিাটমন্ C ি অিাব আরে ?           

      
2  a.   Name the one substance in the urine that can be identified with  

  the use of Nitric acid in the test procedure                           (1)
        

 মূরেি একটি উপাদান্ সন্াি কি ো  Nitric acid  এি প্ররয়াজন্ হয় পিীক্ষা  
 পদ্ধটিরি 
 

2  b.   State the underlying procedure and identify the substance  (3) 
 

  পদ্ধটিটি ললখ এবং সন্ািকািী বস্তুটিি ন্াম ললখ   
 

 



Mention whether the substance belongs to the normal or abnormal 
constituents of urine  
 

বস্তুটি মূরেি স্বািাটবক ন্া অস্বািাটবক উপাদান্ ললখ 
 

2  C .  Name one substance in the urine that can be identified with the use 

of Hydrogen peroxide in the test procedure        (1) 
 

 মূরেি একটি উপাদারন্ি ন্াম কি ো সন্াি কিরি  Hydrogen peroxide এি 
প্ররয়াজন্ হয় 

  

2  d. State the underlying procedure and identify the substance  
 

পদ্ধটিটি ললখ এবং সন্ািকািী বস্তুটিি ন্াম ললখ           (3)   

 
Mention whether the substance belongs to the normal or abnormal 
constituents of urine   
                        (1) 

বস্তুটি মূরেি স্বািাটবক ন্া অস্বািাটবক উপাদান্ ললখ   
 

.   3 a.  Anti A, Anti B & Anti D  এটিরসিারমি মািযরম িরিি লেণী টন্ণকয় কি .   [1X8] 

  
  Determine blood group by using Anti A, Anti B and Anti D antiserum. 
 

SL NO  Anti 
A 

Anti B Anti D Blood Group 
A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

, O+, O - 
1 + - -  
2 - + +  
3 + - +  
4 - + -  
5 + + -  
6 - - -  
7 + + +  
8 - - +  

 



 
 

 +      =  িটিি হরয়রে  হয়টন্ / Agglutination 

 

-    =  িটিি হয়টন্/ No Agglutination 

 
 
3   b. What do you mean by bleeding time and clotting time .        (2) 

 
 িিক্ষিণকাল এবং িিিিন্কাল কারক বরল    
  
  

4 a . চািটি নৃ্টমটি মূলক পিীক্ষায় পিীক্ষািীন্ বযাটিি লদরহি লকান্ স্থান্ লথ্রক লকান্ স্থান্ িা 
টন্ণকয় করিা .  
             (4 X 2 = 8) 
Determine four  Anthrometric measurement on body mentioning the initial point and end 
point. 
 

i)     চকু্ষ উচ্চিা      (Height Intercanthus) :- 

 
 From                                                           to    
 

ii)      স্কন্ধ উচ্চিা  (Shoulder Height) 

 
 From                                                           to    
 

iii) উপটন্রবশকািী উচ্চিা    (Sitting Height) 

 
 From                                                           to    

 

iv) হাাঁিু উচ্চিা   (knee height) 

     
From                                                           to    

4 b. State the formula PFI .              (2 ) 

PFI  এি ফমুকলাটি ললখ 


