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Question Bank For BDP Course 
 

ফলিত পাঠক্রম ( Application Oriented Course ) 
খাদ্য প্রলক্রয়াকরণ 

Food Processing : AOC-02 

 

1. Write few names of monosaccharide. Is Lactose a monosaccharide? 

কয়েকটি ময োস্যোকোরোইযের  োম লিখু । িযোকয োজ লক একটি ময োস্যোকোরোইে? 

2. Which enzyme breaks down oil and fats into fatty acids and glycerol into our stomach? 

ককো  এ জোইমটি আমোযের অযের মযযয কেি এবং চলবিগুলিযক কেযে লিস্োরি এবং ফ্যোটি অযোলস্যে পলরণে 

কযর? 

3. What is the suitable solvents for oil and fats? 

কেি এবং চলবির জ য উপযুক্ত দ্রোবকগুলি কী? 

4. Which methods pertaining to wheat milling refers to the reduction of moisture content in 

the wheat? 

গম  লমলিং এর স্োযে স্ম্পলকি ে ককো  পদ্ধলেটিযে গযমর আদ্রি েোর পলরমোণ হ্রোস্ করো হ়ে? 

5. What is the full form of S.Q.C.? 

S.Q.C. এর পূণি রূপ কী? 

6. What is the full form of P.F.A.? 

P.F.A. এর পূণি রূপ কী? 

7. What is food adulterant? 

খোযেয কেজোি কী? 

8. Why are adulterants added in food? 

কক  খোবোযর কেজোি যুক্ত করো হ়ে? 

9. What is full form of B.I.S.? 

B.I.S. এর স্মূ্পণি রূপ লক? 
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10. Write the name of instrument to detect the purity of milk.  

দুযযর লবশুদ্ধেো স্ োক্তকরযণর জ য যযের  োম লিখু । 

11. Which catalyst is used for the conversion of oil into fat by hydrogenation process? 

ককো  অ ুঘ ক হোইযরোযজয শ  প্রলি়েো দ্বোরো কেযিযক চলবিযে রূপোন্তলরে করযে বযবহৃে হ়ে? 

12. Ascorbic acid is also known as______ 

অযোস্করলবক অযোলস্ে ______ লহস্োযবও পলরলচে। 

13. Lathyrogen is found in which ‘dal’? 

িযোযেযরোযজ  ককো  ‘ডাল’তে পোও়েো যো়ে? 

14. Name the adulterant used in mustard oil. 

স্লরষোর কেযি বযবহৃে কেজোিটির  োম বিু । 

15. Write few names of gram positive and gram negative bacteria? 

কয়েকটি গ্রোম পলজটিে এবং গ্রোম ক যগটিে বযোকয লর়েোর  োম লিখু । 

16. What is produced by Staphylococcus aureus? 

স্ট্যাফাইলিাকক্কাস অরাস কী উৎপোে  কযর? 

17. Deficiency of which hormone creates disease of Goitre? 

ককো  হরযমো টির ঘো লে গ়ে োর করোগ সৃ্লি কযর? 

18. Which bacteria causes Vibriosis? 

ককো  বযোকটিলর়েো লেলিওলস্যস্র কোরণ? 

19. Which alcohol is used to prepare Whisky, Brandy, Rum? 

হুইলি, িযোলি, রোম প্রস্তুে করযে ককো  অযোিযকোহি বযবহৃে হ়ে? 

20. Which bacteria is used to prepare vinegar from fruit juice? 

ককো  বযোকয লর়েো ফ্যির রস্ কেযক লেয গোর প্রস্তুে করযে বযবহৃে হ়ে? 

21. Which bacteria turns milk into curd? 

ককো  বযোকয লর়েো দুযযক েইয়ে পলরণে কযর? 

22. Macaroni rots due to the cause of which species mold? 
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ককো  প্রজোলের ছত্রোক মযোকোযরোল র পচয র জ য েো়েী? 

23. Which species bacteria causes bitter smell in milk? 

ককো  প্রজোলের বযোকয লর়েো দুযয লেক্ত গন্ধ সৃ্লি কযর? 

24. Which species bacteria causes Black rot of egg? 

ককো  প্রজোলের বযোকয লর়েো লেযমর কোযিো পচ  ঘ ো়ে? 

25. Which types of packaged food can be eaten directly? 

ককো  যরয র পযোযকজজোে খোবোর স্রোস্লর খোও়েো যো়ে? 

26. What ingredients are used to prepare jelly? 

কজলি প্রস্তুে করযে ককো  ককো  উপোেো  বযবহোর করো হ়ে? 

27. Which ingredient in a jelly/ jam is responsible for the formation of gel? 

কজলি / জযোযমর ককো  উপোেো টি কজি গঠয র জ য েো়েী? 

28. What temperatures are used for canning foods? 

খোবোর কযোয  পযোযকলজং করোর জ য কে েোপমোত্রো বযবহোর করো হ়ে? 

29. What symptoms are associated with Salmonella typhi? 

সািলমালেল্লা টাইলফর স্োযে ককো  ককো  িক্ষণ যুক্ত? 

30. Which fungi produce Mycotoxin? 

ককো  ছত্রোকগুলি মোইযকো লি  উৎপোে  কযর? 


