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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 are the foundations of Applied Ethics? 

বযবহাক্ষরক েীক্ষেক্ষবদযার ক্ষভক্ষত্ত গুক্ষি ক্ষক ক্ষক? 

b) What is meant by non-voluntary euthanasia? 

ইচ্ছা ক্ষেরশ্নপি স্বক্ষিমৃেয য ক্ষক? 

c) What is Deep Ecology? 

গভীর বাস্তুেন্ত্র কাশ্নক বশ্নি? 
d) State the different types of suicide after Durkheim. 

দযরশ্নখ্ইম বক্ষণণে ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার আত্মহেযার উশ্নেখ্ কর। 
e) What is feminism? 

োরীবাদ কাশ্নক বশ্নি? 
f) What is intrinsic value? 

স্বকীয় মূিয ক্ষক? 
g) What is abortion? 

ভ্রুণহেযা কাশ্নক বশ্নি? 
h) Does the word 'Moral Value' mean?  

নেক্ষেক মূিয বিশ্নে কী যবাঝায়? 
 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:  
   

a) Discuss the nature and scope of applied ethics as a branch of ethics. 

েীক্ষেক্ষবদযার একক্ষি শাখ্া ক্ষহশ্নসশ্নব বযবহাক্ষরক েীক্ষেক্ষবদযা প্রকৃক্ষে ও সীমাবদ্ধো আশ্নিাচো কশ্নরা। 
b) Distinguish between Active and Passive Euthanasia. 

সক্ষিয় ও ক্ষেক্ষিয় স্বক্ষিমৃেয যর মশ্নযয পার্ণকয যদখ্াও। 
c) Is suicide a moral crime? Discuss in brief. 



আত্মহেযা ক্ষক নেক্ষেক অপরায? সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। 
d) What are the principles for deep ecological ethics? 

গভীর বাস্তুসংস্থােমূিক নেক্ষেকোর মূি সূত্রগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? 
e) State the liberal view about abortion. 

গভণপাে ক্ষবষশ্নয় উদারপন্থীমেবাদ আশ্নিাচো কর। 
f) Mention the main features of Eco-feminism. 

বাস্তু-োরীবাশ্নদর মূি নবক্ষশষ্ট্য গুক্ষি উশ্নেখ্ কর। 
 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 

a) What is environmental ethics? Is it necessary for human existence?                2+8 

পক্ষরশ্নবশ মূিক েীক্ষেক্ষবদযা কাশ্নক বশ্নি? এই েীক্ষেক্ষবদযা ক্ষক মােযশ্নষর অক্ষিত্ব রিার েেয একান্ত প্রশ্নয়ােেীয়?  

b) Explain the view enunciated by radical feminists. 

চরমপন্থী োরীবাদীশ্নদর অক্ষভমে বযাখ্যা কর। 

c) What are the objections against Voluntary Euthanasia? Discuss. 

ঐক্ষচ্ছক স্বক্ষিমৃেয যর ক্ষবরুশ্নদ্ধ যযক্ষি গুক্ষি ক্ষক ক্ষক? আশ্নিাচো কর। 

 

 


