সাতকানিয়া সরকানর কলেজ, চট্টগ্রাম
নিনগ্র পাস ককাসস প্রথম বর্স নিবসাচিী পরীক্ষা – ২০২০
দর্সি নিতীয় পত্র
নবর্য়ঃ িীনতনবদযা
নবর্য়লকািঃ ১১১৭০৩
সময়ঃ ৩ ঘন্টা

পূর্সমািঃ ৮০
[দ্রষ্টবযঃ প্রনতনি নবভালের প্রলের উত্তর ধারাবানিকভালব নেখলত িলব]
ক - নবভাে
(কেলকালিা দর্নি প্রলের উত্তর দাও)
১×১০ = ১০
১। (ক) িীনতনবদযার সংজ্ঞা দাও।
(খ) ‘An Introduction to Ethics’ গ্রন্থটি কার লেখা?
(ে) পরানীটিটিদ্যার সূচনাকারী লক?
(ঘ) উদ্দেশ্য িেদ্দি কী িুঝ?
(ঙ) ননটিক টিচাদ্দরর কিতা লক?
(চ) ইচ্ছার স্বাধীিতা নবর্য়ক মতবাদ কতনি?
(ছ) ননটিকিার মানদ্ণ্ড সম্পকতীয় দুইটি মিিাদ্দদ্র নাম টেখ।
(জ) ‘Die to live’ কার উনি?
(ঝ) ‘Capital Punishment’ র্ব্দনির অথস কী?
(ঞ) দুইজন সজ্ঞািাদ্ী দ্াশ্তটনক এর নাম টেখ।
(ি) স্বীকােস সতয কী?
(ঠ) সিতাটিক লোদ্দকর সিতাটিক সুখ — উটিটি কাদ্দদ্র?
খ - নবভাে
(কেলকালিা পাাঁচনি প্রলের উত্তর দাও)
৫×৪ = ২০
২। আদর্সনিষ্ঠ নবজ্ঞাি বেলত কী বুঝ?
৩। মনস্তাটিক সুখিাদ্ ও ননটিক সুখিাদ্ কাদ্দক িদ্দে?
৪। উদ্দেশ্য ও অটিপ্রাদ্দয়র মদ্দিয পার্তকয টেখ।
৫। প্রাণদ্ণ্ড সমর্তনদ্দ াগ্য টকনা িযখযা কর।
৬। অননটিক টিয়ার িারণা সংদ্দেদ্দপ টেখ।
৭। টনয়ন্ত্রণিাদ্ কী?
৮। শ্াটস্ত টিষয়ক মিিাদ্গুদ্দো সংদ্দেদ্দপ টেখ।
৯। কালন্টর র্তসিীি আলদর্ বযাখযা কর।
ে - নবভাে
(কেলকালিা পাাঁচনি প্রলের উত্তর দাও)
৫×১০ = ৫০
১০। নীটিটিদ্যার স্বরুপ ও টিষয়িস্তু আদ্দোচনা কর।
১১। িীনতনবদযা কীভালব মলিানবজ্ঞালির সালথ সম্পনকসত?
১২। ঐটিক টিয়ার টিটিন্ন স্তর িণতনা কর।
১৩। পূণতিািাদ্ িযাখযা কর। এই মিিাদ্ টকিাদ্দি সুখিাদ্ ও িুটিিাদ্দদ্র মদ্দিয সমন্বয় ঘিায়?
১৪। কাদ্দের সটদ্িার িারণাটি িযাখযা ও মূেযায়ণ কর।
১৫। ননটিক প্রগ্টি কী? ননটিক প্রগ্টির শ্িতসমূহ টেখ।
১৬। টমে ও লিন্থাদ্দমর উপদ্দ াগ্িাদ্দদ্র িুেনামূেক আদ্দোচনা কর।
১৭। মািুলর্র নবনভন্ন ধরলর্র অনধকার আলোচিা কর।

সাতকানিয়া সরকানর কলেজ, চট্টগ্রাম
নিনগ্র পাস ককাসস প্রথম বর্স নিবসাচিী পরীক্ষা – ২০১৯
দর্সি নিতীয় পত্র
নবর্য়ঃ িীনতনবদযা
নবর্য়লকািঃ ১১১৭০৩
সময়ঃ ৩ ঘন্টা

পূর্সমািঃ ৮০
[দ্রষ্টবযঃ প্রনতনি নবভালের প্রলের উত্তর ধারাবানিকভালব নেখলত িলব]
ক - নবভাে
(কেলকালিা দর্নি প্রলের উত্তর দাও)
১×১০ = ১০
১। (ক) িীনতনবদযার সংজ্ঞা দাও।
(খ) ‘An Introduction to Ethics’ গ্রন্থটি কার লেখা?
(ে) পরানীটিটিদ্যার সূচনাকারী লক?
(ঘ) উদ্দেশ্য িেদ্দি কী িুঝ?
(ঙ) ননটিক টিচাদ্দরর কিতা লক?
(চ) ইচ্ছার স্বাধীিতা নবর্য়ক মতবাদ কতনি?
(ছ) ননটিকিার মানদ্ণ্ড সম্পকতীয় দুইটি মিিাদ্দদ্র নাম টেখ।
(জ) ‘Die to live’ কার উনি?
(ঝ) ‘Capital Punishment’ র্ব্দনির অথস কী?
(ঞ) দুইজন সজ্ঞািাদ্ী দ্াশ্তটনক এর নাম টেখ।
(ি) স্বীকােস সতয কী?
(ঠ) সিতাটিক লোদ্দকর সিতাটিক সুখ — উটিটি কাদ্দদ্র?
খ - নবভাে
(কেলকালিা পাাঁচনি প্রলের উত্তর দাও)
৫×৪ = ২০
২। আদর্সনিষ্ঠ নবজ্ঞাি বেলত কী বুঝ?
৩। মনস্তাটিক সুখিাদ্ ও ননটিক সুখিাদ্ কাদ্দক িদ্দে?
৪। উদ্দেশ্য ও অটিপ্রাদ্দয়র মদ্দিয পার্তকয টেখ।
৫। প্রাণদ্ণ্ড সমর্তনদ্দ াগ্য টকনা িযখযা কর।
৬। অননটিক টিয়ার িারণা সংদ্দেদ্দপ টেখ।
৭। টনয়ন্ত্রণিাদ্ কী?
৮। শ্াটস্ত টিষয়ক মিিাদ্গুদ্দো সংদ্দেদ্দপ টেখ।
৯। কালন্টর র্তসিীি আলদর্ বযাখযা কর।
ে - নবভাে
(কেলকালিা পাাঁচনি প্রলের উত্তর দাও)
৫×১০ = ৫০
১০। নীটিটিদ্যার স্বরুপ ও টিষয়িস্তু আদ্দোচনা কর।
১১। িীনতনবদযা কীভালব মলিানবজ্ঞালির সালথ সম্পনকসত?
১২। ঐটিক টিয়ার টিটিন্ন স্তর িণতনা কর।
১৩। পূণতিািাদ্ িযাখযা কর। এই মিিাদ্ টকিাদ্দি সুখিাদ্ ও িুটিিাদ্দদ্র মদ্দিয সমন্বয় ঘিায়?
১৪। কাদ্দের সটদ্িার িারণাটি িযাখযা ও মূেযায়ণ কর।
১৫। ননটিক প্রগ্টি কী? ননটিক প্রগ্টির শ্িতসমূহ টেখ।
১৬। টমে ও লিন্থাদ্দমর উপদ্দ াগ্িাদ্দদ্র িুেনামূেক আদ্দোচনা কর।
১৭। মািুলর্র নবনভন্ন ধরলর্র অনধকার আলোচিা কর।

সাতকানিয়া সরকানর কলেজ, চট্টগ্রাম
নিনগ্র পাস ককাসস প্রথম বর্স ইিলকাসস পরীক্ষা – ২০২০
দর্সি নিতীয় পত্র
নবর্য়ঃ িীনতনবদযা
নবর্য়লকািঃ ১১১৭০৩
সময়ঃ ৩০ নমনিি
ক - নবভাে
(কেলকালিা সাতনি প্রলের উত্তর দাও)
(ক) ‘An Introduction to Ethics’ গ্রন্থটি কার লেখা?
(খ) িীনতনবদযার সংজ্ঞা দাও।
(ে) পূণতিািাদ্ কী?
(ঘ) ননটিক টিিিতনিাদ্দদ্র জনক লক?
(ঙ) ইচ্ছার স্বাধীিতা নবর্য়ক মতবাদ কতনি?
(চ) ননটিকিার মানদ্ণ্ড সম্পকতীয় দুইটি মিিাদ্দদ্র নাম টেখ।
(ছ) ‘Determination’ র্ব্দনির অথস কী?
(জ) দুইজন উপলোেবাদী দ্াশ্তটনক এর নাম টেখ।
(ঝ) িযিহাটরক নীটিটিদ্যার অপর নাম কী?
খ - নবভাে
(কেলকালিা দুইনি প্রলের উত্তর দাও)
১। আদর্সনিষ্ঠ নবজ্ঞাি বেলত কী বুঝ?
২। িীনতনবদযা কত প্রকার ও কী কী?
৩। অনিনচ্ছক নিয়া কালক বলে?
৪। নিনতকতার স্বীকােস সতযগুলো আলোচিা কর।

সাতকানিয়া সরকানর কলেজ, চট্টগ্রাম
নিনগ্র পাস ককাসস প্রথম বর্স ইিলকাসস পরীক্ষা – ২০২০
দর্সি নিতীয় পত্র
নবর্য়ঃ িীনতনবদযা
নবর্য়লকািঃ ১১১৭০৩
পূর্সমািঃ ১৫
১×৭ = ০৭

৪×২ = ০৮

সময়ঃ ৩০ নমনিি
ক - নবভাে
(কেলকালিা সাতনি প্রলের উত্তর দাও)
(ক) ‘An Introduction to Ethics’ গ্রন্থটি কার লেখা?
(খ) িীনতনবদযার সংজ্ঞা দাও।
(ে) পূণতিািাদ্ কী?
(ঘ) ননটিক টিিিতনিাদ্দদ্র জনক লক?
(ঙ) ইচ্ছার স্বাধীিতা নবর্য়ক মতবাদ কতনি?
(চ) ননটিকিার মানদ্ণ্ড সম্পকতীয় দুইটি মিিাদ্দদ্র নাম টেখ।
(ছ) ‘Determination’ র্ব্দনির অথস কী?
(জ) দুইজন উপলোেবাদী দ্াশ্তটনক এর নাম টেখ।
(ঝ) িযিহাটরক নীটিটিদ্যার অপর নাম কী?
খ - নবভাে
(কেলকালিা দুইনি প্রলের উত্তর দাও)
১। আদর্সনিষ্ঠ নবজ্ঞাি বেলত কী বুঝ?
২। িীনতনবদযা কত প্রকার ও কী কী?
৩। অনিনচ্ছক নিয়া কালক বলে?
৪। নিনতকতার স্বীকােস সতযগুলো আলোচিা কর।

পূর্সমািঃ ১৫
১×৭ = ০৭

৪×২ = ০৮

mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg|
weGmwm (cvm) 1g el© Bb‡Kvm© cixÿv- 2020
welq: ej we`¨v, c`v‡_©i ag© I Av‡cwÿKZv
2q cÎ
welq †KvW: 11703
mgq: 30 wgwbU

c~b©gvb: 15

K - wefvM
(†h †Kvb 10 wU cÖ‡kœi DËi `vI)
gvb-10×1=10
1| IqvU I Ak¦ÿgZvi g‡a¨ m¤úK© ¯’vcb Ki|
2| UK© Kx e¨vL¨v Ki|
3| Zi‡ji ¯úk©‡KvY ej‡Z Kx eyS?
4| M¨vwjwjI iƒcvšÍi Kx?
5| w¯’wZ¯’vcK msNl© ej‡Z Kx †evSvq?
6| Ro cÖms½ KvVv‡gv Av‡jvPbv Ki|
7|

w¯’wZ¯’vcKZv I û‡Ki m~Î Av‡jvPbv Ki|

8| Kvj `xN©vqb e¨vL¨v Ki|

mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg|
weGmwm (cvm) 1g el© wbe©vPbx cixÿv- 2020
welq: ej we`¨v, c`v‡_©i ag© I Av‡cwÿKZv
2q cÎ
welq †KvW: 11703
mgq: 3 N›Uv

c~b©gvb: 80
K - wefvM
(†h †Kvb 10 wU cÖ‡kœi DËi `vI)
gvb-10×1=10

K) RoZvi åvgK Kx?
L) †KŠwYK fi‡e‡Mi msÁv `vI|
M) cqm‡bi AbycvZ Kx?
N) gnvKl©xq wef‡ei msÁv `vI|
O)

û‡Ki m~ÎwU wee„Z Ki|

P) Zi‡ji c„ôUv‡bi msÁv `vI|
Q) Av‡cwÿKZv Kv‡K e‡j?
R) cÖevnxi msKU †eM Kx?
S) KwVb c`v‡_©i Rb¨ Bqs Gi ¸Yv‡¼i msÁv `vI|
T) Kvj `xN©qb Kx?
U) f‡ii Av‡cwÿKZv ej‡Z Kx eyS?
V) UK© Kv‡K e‡j?

L - wefvM

(†h †Kvb 5 wU cÖ‡kœi DËi `vI)
gvb-4×5=20
2| aªæe e‡ji †ÿ‡Î KvR kw³ Dccv`¨ eY©bv I cÖwZcv`b Ki|
3| gnvKl©xq wefe I cÖve‡j¨i m¤úK© †`LvI|
4| †`LvI †h,

, †hLv‡b cÖZxK¸‡jv cÖPwjZ A_© enb K‡i|

5| †i‡j‡Ûi msL¨v Kx? Gi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki|
6| f~-c„ô n‡Z 100 km DuPz‡Z AwfKl©R Z¡i‡Yi gvb KZ?
9| 1m ‰`N©¨ I 1 eM© wgwjwgUvi cÖ¯’‡ÿ‡Îi †ÿÎdj wewkó GKwU B¯úv‡Zi Zv‡ii ˆ`N©¨ 10% e„w×
Ki‡Z n‡j KZ ej cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e? †`qv Av‡Q B¯úv‡Zi Bqs ¸bv¼ 2×10-11Nm-2|
8| w¯’ive¯’v †_‡K 40 kg fiwewkó †Kv‡bv e¯‘ wbw`©ó e‡ji wµqvi d‡j 2s ci 15

‡eM AR©b

K‡i| Gi Dci Kx cwigvY ej KvR Ki‡Q Ges 4s ci Gi MwZwk³ KZ n‡e?
9| MvQ †_‡K 2kg f‡ei GKwU bvwi‡Kj †mvRv wb‡Pi w`‡K co‡Q| evZv‡mi evav hw` 8.6N nq
Zvn‡j bvi‡KjwUi Z¡iY KZ?
M - wefvM
(†h †Kvb 5 wU cÖ‡kœi DËi `vI)
gvb-5×10=50
10| GKwU wb‡iU wmwjfv‡ii †K›`ªMvgx A‡ÿi mv‡c‡ÿ RoZvi åvg‡Ki ivwk wbY©q Ki|
11| GKB †hŠwMK †`vj‡Ki mvnv‡h¨ AwfKl©R Z¡iY ‘g’ wbY©‡qi m~ÎwU cÖwZ`vb Ki|
12| ‡`LvI †h, GKK mg‰KwbK †e‡M N~Y©vqgvb †Kv‡bv e¯‘i MwZkw³ Zvi RoZvi åvg‡Ki A‡a©K|
13| kw³i msiÿY m~Î wee„Z Ki| cošÍ e¯‘i †ÿ‡Î kw³i msiÿY m~ÎwU cÖgvb Ki|
14| cÖevnxi MwZ m¤úwK©Z ev‡Y©vwji Dccv`¨ cÖwZôv Ki|
15| Bqs Gi ¸Yv¼,`„pZvi ¸bv¼ I cqm‡Yi Abycv‡Zi g‡a¨ m¤úK© ¯’vcb Ki|
16| †`LvI †h, †Kv‡bv Zi‡ji eµZ‡ji Af¨šÍ‡i AwZwi³ Pvc, p= 2T (
17| f‡ii Av‡cwÿZv ej‡Z Kx eyS? †`LvI †h, m=

|
√

18| gvB‡Kjmb gwj©i cixÿbwU eY©bv Ki|
19| RoZvi åvgK m¤úwK©Z j¤^ Aÿ Dccv`¨wU cÖgvY Ki|

⁄

