
PHILOSOPHY 

B.A. 4th Semester (Programme) Examination, 2021 

Course ID: 40618                                                                      Course Code: AP/PHI/401/C-1D 

Course Title: Western Ethics 

Time:  2 Hours                                                                                                        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 পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

1. Answer any five of the following questions:                 2x5=10 
িন িলিখত য কান পাঁচিট ে র উ র দাও:                                       

a) What is the principle of utility? 

উপেযািগতার নীিত বলেত কী বাঝায়? 

b) What is act-utilitarianism? 

কম-উপেযাগবাদ বলেত কী বাঝায়? 

c) What is meant by ‘euthanasia’? 

ি মৃতু  কী? 

d) What is ethical egoism? 

নিতক অহংবাদ বলেত কী বাঝায়? 

e) What are the different types of punishment theory? 
িবিভ  ধরেণর শাি ত  িল কী কী? 

f) What is Rule-deontological theory? 
িনয়ম-কতব বাদ বলেত কী বাঝায়? 

g) What, according to Kant, is the nature of moral principle? 
কাে র মেত নিতক িনয়েমর প কী? 

h) What are the two varieties of retributive theory of punishment?  
িতেশাধা ক মতবােদর দুিট প কী কী? 

 

2. Answer any four of the following questions:           5x4=20 
িন িলিখত য কান চারিট ে র উ র দাও:   
  

a) Briefly explain the scope of ethics. 

নীিতিবদ ার পিরিধর সংি  বণনা কর। 
b) Explain the distinction between active and passive euthanasia. 

সি য় ও িনি য় ই ামৃতু র মেধ  পাথক  কী? 

c) Write a short note on ‘duty for duty sake’. 



‘কতেব র জন  কতব ’-এর ওপর সংি  টীকা লখ। 

d) Make a distinction between Bentham’s and Mill’s utilitarianism. 

ব াম ও িমেলর উপেযাগবােদর পাথক  িন পণ কর। 
e) Determine the differences between moral and non-moral action. 

নিতক ও অ- নিতক কেমর মেধ  পাথক  িন পণ কর। 
f) What is hedonism? What do you mean by ‘paradox of hedonism’?                      2+3 

সুখবাদিক? ‘সুখবােদর হয়ঁািল’ বলেত কী বাঝায়? 
 

3. Answer any one of the following questions:                                                         10x1=10 
িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:  
 

a) Whether Capital punishment is justified or not—critically discusses your opinion. 

াণদ  সমথনেযাগ  িক না তামার মেতর পে  সিবচার ব াখ া দাও। 

b) Critically explain the Kant’s idea of categorical imperative. 

কাে র শতিনরেপ  অনু ার ধারনািট ব াখ া ও িবচার কর। 

c) Is euthanasia morally acceptable? Give reasons for your answer. 

ি মৃতু  কী নিতকভােব হণেযাগ ? তামার উ েরর সপে  যুি  দাও। 

 


