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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 are the foundations of Applied Ethics? 

ব বহািরক নীিতিবদ ার িভি িল কী কী? 

b) What is meant by ‘ Suicide’? 

‘আ হত া’ বলেত কী বাঝায়? 

c) Whatis ‘DeepEcology’? 

‘গভীর বা িবদ া’ বলেত কী বােঝা? 

d) What are the two ma i n  f o r ms  of Feminism? 

নারীবােদরদুিটমুখ কারকীকী? 

e) What is meant by ‘Euthanasia’? 

‘কৃপাহত া’ কথািটর অথ কী? 

f) What is ‘ abortion’? 

‘ ণহত া’ বলেত কী বাঝায়? 

g) What is Eco-feminism? 

বা -নারীবাদ বলেত কী বােঝা? 

h) What does the ‘principle of inherent value of life mean? 

‘ ােণর অ িনিহত মূেল র নীিত’ বলেত কী বােঝা? 

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

িন িলিখত য কান চারিট ে র উ র দাও: 

a) Distinguish between Active and Passive Euthanasia. 

সি য় ও িনি য় কৃপাহত ার মেধ  পাথক  কর। 

b) State the conservative view about abortion. 

ণহত া স িকত র ণশীল মতবাদিট ব াখ া কর। 



c) Explain the view enunciated by radical feminist. 

চরমপ ী নারীবাদীেদর অিভমত ব াখ া কর। 

d) Give an account of Paul Taylor’s notion of the value of life. 

ােণর মূল  িবষেয় পল টলেরর ধারণািটর একিট িববর ণদাও। 

e) Discuss the arguments against suicide. 

আ হত ার িবপে  যুি িল আেলাচনা কর। 

f) Distinguish between shallow ecology and deep ecology. 

অগভীর ও গভীর বা িবদ ার মেধ  পাথক  কর। 

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

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও: 

a) Discuss the main features of Eco-feminism. 

বা নারীবােদর মূল বিশ িল ব াখ া কর। 

b) Discuss briefly the arguments advanced for and against euthanasia. 

কৃপাহত ার সপে  ও িবপে  যুি িল সংে েপ আেলাচনা কর। 

c) What is environmental ethics? Distinguish between anthropocentrism and non-anthropocentrism. 
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পিরেবশ নীিতিবদ া বলেত িক বাঝায়? াণেকি কতাবাদ ও অ- াণেকি কতাবােদর মেধ  পাথক  কর। 

  


