
 
B. A. 3rd Semester (Hons.) Examination, 2022 

PHILOSOPHY 

Course ID: 30612                   Course Code: AH/PHI/302C-6 

Course Title: Western Ethics 

Time: 2 Hours            Full Marks: 40 

The figures in the right hand side 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 পাচঁিট  ে র উ র দাও:    

a) What do you mean by hedonistic calculus? 
সুখবােদর গণনাপ িত বলেত িক বাঝায়? 

b) State the postulates of morality? 
নিতকতার ীকায  সত িল িববৃত কর।  

c) What are the external sanctions of morality advocated by Mill? 
িমেলর মেত নিতকতার বািহ ক িনয় ন িল িক িক?  

d) What is reformative theory of punishment? 
শাি  সং া  সংেশাধনা ক তে র মূলব ব  িক?  

e) What does Aristotle mean by ‘Virtue’? 
অ াির টল সদাচার বলেত িক বুিঝেয়েছন?  

f) What is act-utilitarianism? 
কম-উপেযাগবাদ িক?  

g) What is psychological hedonism? 

মন াি ক সুখবাদ কােক বেল? 

h) What is highest good according toAristotle?  

অ াির টেলর মেত পরম কল াণ িক? 

2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                              

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a) Distinguish between psychological hedonism and ethical hedonism. 
মন াি ক সুখবাদ ও নিতক সুখবােদর মেধ  পাথক  কর। 

b) ‘Goodwill alone is good.’ Explain.  
‘সিদ াই একমা  সৎ’। ব াখ া কর।  

c) Define ethics. Is it a Normative Science?                   1+4 



নীিতিবদ ার সং া দাও। এিট িক আদশিন  িব ান? 

d) Explain the deterrent theory of punishment. 
শাি সং া  িতেরাধা ক ত িট ব াখ া কর। 

e) Why is freedom of will regarded as an essential postulate of morality? 

ই ার াধীনতা কন নিতকতার ীকায সত ? 

f) Explain the first form of Categorical Imperative formulated by Kant.  
কা  সু ািয়ত িনঃশত আেদেশর থম আকারিট ব াখ া কর। 

3. Answer any one of the following questions:                         10x1=10 

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:    

a) Critically explain Bentham’s utilitarianism.  
ব ােমর উপেযাগবাদ সিবচার ব াখ া কর। 

b) Discuss Kant’s Deontological Ethics. 
কাে র ফলাফল িনরেপ বাদী নীিতত  আেলাচনা কর। 

c) Is capital punishment justified? Discuss after the three main theories of punishment.   
াণদ  িক সমথনেযাগ ? ি িবধ শাি ত  অনুসরেণ আেলাচনা কর।    

 

 

 

 


