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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 meant by ‘Euthanasia’?  
‘ ি মৃতু ’ কথািটর অথ িক? 

b) State any two problems of applied ethics?  
ােয়ািগক নীিতিবদ ার যেকােনা দুিট অসুিবধার উে খ কেরা।  

c) What is voluntary Euthanasia? 
ঐি ক ি মৃতু  কােক বেল?  

d) What is Eco-feminism? 
পিরেবশ নারীবাদ বলেত িক বােঝা?  

e) What is the difference between ‘Sex’ and ‘Gender’?  
‘Sex’ এবং ‘Gender’এর মেধ  পাথক  িক?  

f) What is meant by Land Ethics? 
ভূিমেকি ক নিতকতা কােক বেল? 

g) State any two types of Suicide.  
আ হত ার যেকােনা দুিট কােরর নাম উে খ কর।  

h) What is value of life?  

জীবেনর  বলেত িক বাঝ? 
 

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

a) Distinguish between deep and shallow ecology.  
গভীর ও অগভীর বা িবদ ার মেধ  পাথক  িল আেলাচনা কর। 

b) State and explain the view enunciated by conservative feminist.  
নারীবাদ সে  র ণশীল নারীবাদীেদর অিভমত আেলাচনা কর।  

c) State the liberal view about abortion.  



গভপাত সে  উদারপ ী মতবাদিট আেলাচনা কর। 
d) Is suicide a moral crime? —Discuss. 

আ হত া িক নিতক অপরাধ?- আেলাচনা কর। 
e) Do you think that in the slippery slope of Euthanasia comes Genocide?  

তুিম িক মেন কর য ি মৃতু  গড়ােনা পেথ গনহত া?  

f) Give a brief exposition of main concern of Environmental Ethics. 
পিরেবশমূলক নিতকতার মূল আেলাচ  িবষয় স েক সংি  িববরণ দাও। 

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

a) Explain and examine the arguments for and against Euthanasia.  

ি মৃতু র পে  ও িবপে  যুি  িল ব াখ া ও িবচার কর।  
b) Define deep Ecology. What are the principles of deep ecology?                          2+8 

গভীর বা ত  বলেত িক বাঝ? গভীর বা ত মূলক নিতকতার মূল সূ িল িক িক? 

c) Give an account of the notion of intrinsic value of life. 

ােণর গত মূেল র ধারণািট আেলাচনা কর।  

 


