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Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

1. Answer any five of the following questions:              2x5=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি  প্রশ্নের উত্তর দাও: 

a) What is Applied Ethics? 

ফক্ষিে েীক্ষেশাস্ত্র ক্ষক?  

b) What are the different types of feminism? 

োরীবাশ্নদর ক্ষবক্ষভন্ন প্রকারগুক্ষি কী কী?  

c) What do you mean by ‘Suicide’? 

‘আত্ম্যহেযা’ বিশ্নে কী যবাশ্ন া?  

d) What are the main branches of Applied Ethics? 

ফক্ষিে েীক্ষেশাশ্নস্ত্রর প্রধাে শাখ্াগুক্ষি কী কী?  

e) What is Ecology? 

বাস্তুক্ষবদযা কী?  

f) What is the determination of Gender? 

ক্ষিঙ্গ ক্ষকশ্নসর দ্বারা ক্ষেধণাক্ষরে হয়?  

g) What do you mean by Intrinsic Value? 

স্বগেমূিয বিশ্নে কী যবা ায়?  

h) State any two movements in connection with eco-feminism.  

পক্ষরশ্নবশ োরীবাদ সংক্রান্ত যয যকাশ্নো দুক্ষি আশ্নদািশ্নের োম উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও: 

a) Discuss the relation between normative ethics and applied ethics. 

আদশণমূিক েীক্ষেশাস্ত্র ও ফক্ষিে েীক্ষেশাস্ত্র এর সম্বন্ধ আশ্নিাচো কশ্নরা। 
b) What are the differences between suicide and euthanasia? 

আত্ম্যহেযা ও স্বক্ষিমৃেুযর মশ্নধয পার্ণকযগুক্ষি কী কী?  

c) Explain any two major problems of Applied Ethics. 

ফক্ষিে েীক্ষেশাশ্নস্ত্রর যয যকাে দুক্ষি মূি অসুক্ষবধা বযাখ্যা কশ্নরা। 



d) Describe any two resemblances between nature and female, according to Warren. 

ওয়াশ্নরে-কে অেুসরণ েরে প্রকৃক্ষে ও োরীর মশ্নধয যয যকাে দুক্ষি সাদৃশয বণণো কশ্নরা। 
e) Does embryo have any moral status? Discuss. 

ভ্রূণ কী যকাে নেক্ষেক মযণাদার অক্ষধকারী? আশ্নিাচো কশ্নরা। 
f) Is human life more valuable than other life? Discuss critically. 

মাণব েীবে কী অপরা পর েীবশ্নের যর্শ্নক যবক্ষশ মূিযবাে? যুক্ষি মূিক আশ্নিাচো কশ্নরা। 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নেরউত্তরদাও: 

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

ভ্রূণহেযার পশ্নি ও ক্ষবপশ্নি যুক্ষিগুক্ষি বযাখ্যা কশ্নরা। 
b) How Ecofeminism is related to feminism and environmental ethics? Discuss. 

বাস্তুোরীবাদ কীভাশ্নব োরীবাদ ও পক্ষরশ্নবশ েীক্ষেক্ষবদযার সাশ্নর্ সম্বন্ধযুি? আর োচনো েে। 
c) Discuss various types of euthanasia with suitable example. 

উপযুি উদাহরণসহ স্বক্ষিমৃেুযর ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার সক্ষবিার আশ্নিাচো কশ্নরা। 


