
B.A./SEM-IV/Philosophy-401/C-1D/22 

B.A 4th Semester (Programme) Examination, 2022 

PHILOSOPHY 

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 পাচঁিট ে র উ র দাও: 

a) What is the meaning of the word 'moral' in the broadest sense? 

ব াপক অেথ ' নিতক' কথািটর অথ িক? 

b) What is moral philosophy? 

নীিতদশন কােক বেল? 

c) Is imitative action the subject of moral judgment? 

অনুকরণমূলক ি য়া িক নিতক িবচােরর িবষয়ব ? 

d) What is the difference between right action and good action? 

যেথািচত কাজ ও ভােলা কােজর মেধ  পাথক  িক?  

e) Write two sentences in which the word 'good' is used in a non-moral sense. 

এমন দুিট বাক  লখ যােত 'ভােলা' শ িট ন- নিতক অেথ ব ব ত হয়।  

f) What do you mean by ethical hedonism? 

নীিতিব ানস ত সুখবাদ বলেত কী বােঝা?  

g) Distinguish between supreme good and complete good following Kant. 

কা েক অনুসরণ কের পরম কল াণ ও পূণ কল াণ এর মেধ  পাথক  কেরা।  

h) What is environmental ethics? 

পিরেবশগত নিতকতা িক? 

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

িন িলিখত য কান চারিট ে র উ র দাও: 

a) Explain briefly, what is the deep Ecology. 

গভীর বা িবদ া বলেত িক বাঝায় তা আেলাচনা কর। 

b) Discuss the difference between ethics and morality with examples. 

উদাহরণসহ এিথ  এবং মারািলিটর মেধ  পাথক  আেলাচনা কেরা। 

c) Explain the "paradox of hedonism". 

"সুখবােদর হঁয়ািল" – ব াখ া কেরা।  

d) What does Kant mean by 'Kingdom of Ends'? Discuss. 

'আদশ সমূেহর রাজ ' বলেত কা  িক বুিঝেয়েছন? আেলাচনা কেরা। 



e) Can euthanasia be morally justified? Discuss. 

ইউথ ানািসয়া িক নিতকভােব ন ায়স ত হেত পাের? আেলাচনা কেরা। 

f) Discuss the differences between anthropocentric and non-anthropocentric environmental 
ethics. 

নৃেকি ক ও অ-নৃেকি ক পিরেবশ নীিতিবদ ার মেধ  পাথক  আেলাচনা কেরা। 

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

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও: 

a) State and explain the arguments in favour and against suicide. 

আ হত ার পে  ও িবপে  যুি িল উে খপূবক ব াখ া কেরা। 

b) Explain the view enunciated by liberal feminist. 

উদারপ ী নারীবাদীেদর অিভমত ব াখ া কর। 

c) Which of the theory of punishments do you think is most acceptable? Explain. 

শাি  স ে  িবিভ  মতবাদ িলর মেধ  কান মতবাদিট বিশ হণেযাগ  বেল তামার মেন হয়? 

যুি সহব াখ াকেরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


