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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) Which type of actions are the subject matter of morality? 

কান ধরেনর ি য়া নিতকতার িবষয়? 

b) What is the etymological meaning of the term ‘Ethics’? 
‘Ethics’  শ িটর বু ৎপি গত অথ কী? 

c) Who is the author of ‘Utilitarianism’? 
‘Utilitarianism’ ে র রচিয়তা ক? 

d) What is punishment? 
শাি  কােক বেল? 

e) What is hedonism? 
সুখবাদ কী? 

f) Who is the advocate of Gross Egoistic Hedonism? 
ু ল আ সুখবােদর ব া ক? 

g) Which doctrine of punishment denies ‘Capital Punishment’? 
শাি  সং া  কা   মতবাদ ‘ াণদ ’  অ ীকার কের? 

h) What are the different types of euthanasia? 
ঐি ক ও অৈনি ক ি মৃতু র মেধ  দুিট পাথক  লখ।  

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

a) Explain the arguments in favour of voluntary euthanasia. 
ঐি ক ি মৃতু র সপে  দ  যুি িল আেলাচনা কেরা। 

b) Discuss the Reformative theory of punishment. 
শাি  সং া  সংেশাধনা ক ত িট আেলাচনা কেরা। 

c) Discuss ethical hedonism. 
নীিতস ত সুখবাদ আেলাচনা কেরা। 

d) State the fundamental laws of Kant’s Categorical Imperative. 
কাে র শতহীন আেদেশর মূলসূ িল উে খ কেরা। 

e) Distinguish between deep ecology and shallow ecology. 



গভীর বা ত  এবং অগভীর বা তে র মেধ  পাথক  কেরা। 
f) Distinguish between anthropocentricism and non-anthropocentricism.   

াণেকি কতাবাদ ও অ- াণেকি কতাবােদর মেধ  পাথক  কেরা। 

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

a) Explain in brief Mill’s theory of Utilitarianism. 
িমল-এর উপেযাগবাদ তে র সংি  পিরচয় দাও। 

b) Is capital punishment justified? Give arguments for your answer.    2+8 
মৃতু দ  িক যুি যু ? তামার উ েরর সপে  যুি  দাও। 

c) What is euthanasia? Discuss its different types.      2+8 
ি মৃতু  কােক বেল? এর িবিভ  কার িল আেলাচনা কেরা। 
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