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Full Marks: 40

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable.
দি ণ া
সংখ া িল ে র পূ ণমােনর িনেদশক।

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।

1. Answer any five of the following questions:
িন িলিখত য কান পাঁচিট

2x5=10

ে র উ র দাও:

a) Are habitual actions really the objects of moral judgement?

অভ াসগত ি য়া িক বা িবকপে

নিতক িবচােরর িবষয়?

b) Write the names of different forms of hedonism.

সু খবােদর

কার িলর উে খ কর।

c) What is utilitarianism?

উপেযাগবাদ িক?
d) What is Categorical imperative?

‘শতহীন অনু া’ কােক বেল?
e) What are the different types of punishment theory?

শাি ত কয় কার ও কী কী ?
f) Write the names of different types of euthanasia.

ি মৃ ত র িবিভ

কার িলর নাম উে খ কর।

g) What is meant by ecology?

বা ত বলেত কী বাঝায়?
h) Does immoral mean moral or non-moral?

অৈনিতক িক নিতক না ন- নিতক?

2. Answer any four of the following questions:
িন িলিখত য কান চারিট ে র উ র দাও:
a) Is ethics a normative Science? Discuss.

নীিতিবদ া িক একিট ব িন িব ান? আেলাচনা কর।
b) Distinguish between Psychological Hedonism and Ethical Hedonism.

মন াি ক সু খবাদ ও নিতক সু খবাদ এর মেধ পাথক দখাও।
c) Determine the significance of ‘Duty for duty’s sake’.

‘কতেব র জন কতব ’-এর তাৎপয িনণয় কর।
d) What are the arguments in favour and against capital punishment?

5x4=20

াণদে র পে

ও িবপে

যু ি

িল িক িক?

e) Explain the arguments in favour of euthanasia.

ি মৃ তু র পে

যু ি

িল আেলাচনা কর।

f) What are the principles for deep ecological ethics?

গভীর বা সং ান মূ লক নিতকতার মূ ল সূ

িল িক িক?

3. Answer any one of the following questions:
িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:

10x1=10

a) Explain and examine Bentham's Altruistic Hedonism.

ব াম

চািরত পরসু খবােদর ব াখ া ও িবচার কর।

b) Explain and examine the reformative theory of punishment.

শাি স ে সংেশাধনমূ লক মতবাদিট ব াখ া ও িবচার কর।
c) How is euthanasia different from suicide? Discuss the arguments in favour of voluntary

euthanasia.
ি মৃ তু িকভােব আ হত া থেক পৃ থক? ঐি ক ি মৃ তু র সপে

5+5
দ যু ি

িল আেলাচনা কর

