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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Programme 5th Semester Examination, 2020, held in 2021 

PHIGDSE01T-PHILOSOPHY (DSE1) 

APPLIED ETHICS 

Time Allotted: 2 Hours   Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate marks of question. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট pে র মান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর িদেত হেব। 

1. Answer any ten questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা দশিট  pে র উtর দাওঃ 
2×10 = 20

(a) What do you mean by Applied/Practical Ethics? 
ব বহািরক নীিতিবদ া বলেত কী বােঝা ? 

(b) What is meant by ‘ecology’? 
বাstসংহিত/বাstসংsান বলেত কী বাঝায় ? 

(c) State the meaning of the term ‘euthanasia’. 
‘ইউথােনিসয়া’ শেbর অথ িববৃত কেরা। 

(d) Who is the main proponent of the theory of Deep Ecology? 
গভীর বাstসংsান/বাstসংহিত তেttর মূল pবkা ক ? 

(e) What is meant by ‘suicide’? 
‘আtহত া’ বলেত কী বাঝায় ? 

(f) What is the main difference between Ethics and Practical Ethics? 
নীিতিবদ া ও ব বহািরক নািতিবদ ার মেধ  মলূ pেভদ িক ? 

(g) Why do Kant identify suicide as immoral from a moral perspective? 
কাn কন নিতক দৃি েকাণ থেক আtহত ােক অৈনিতক rেপ িচিhত কেরেছন ? 

(h) What is Ecology-centric ethics? 
বাstেকিndক নীিতিবদ া কী ? 

(i) What is the difference between an animal and a human? 
প  ও মানুেষর মেধ  pেভদ কাথায় ? 

(j) What do you mean by ‘Environment’? 
‘পিরেবশ’ বলেত কী বােঝা ? 

(k) What is called a ‘Passive Euthanasia’? 
‘িনে  কrণাহত া’ কােক বলা হয় ? 

(l) What is ‘Greenhouse effect’? 
‘gীন হাউস এেফk’ কী ? 
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(m) What is the need to practice Practical Ethics? 
ব বহািরক নীিতিবদ া চচার pেয়াজনীয়তা কী ? 

(n) Who is the main proponent of the theory of ‘Land Ethics’? Name the book in 
which this essay was published. 
‘ িম নীিতিবদ া’ তেttর মূল pবkা ক ? এই pবnিট য gেn pকািশত হেয়িছল, সিটর নাম কী ? 

(o) What, you think, should be the basic rights of an animal? 
কােনা প র মৗিলক অিধকার কী হওয়া উিচত বেল tিম মেন কেরা ? 

(p) What is meant by Kinship ethics? 
জািত-বnন সংkাn নিতক মতবাদ বলেত কী বাঝায় ? 

(q) Which argument did Hume present from a religious perspective in favour of 
suicide? 
িহউম ধমীয় দৃি ভ ী থেক আtহত ার সmেক কান ্  যুিk উপsাপন কেরেছন ? 

(r) What is meant by ‘Shallow ecology’? 
‘অগভীর বাstসংsান’ বলেত কী বাঝায় ? 

(s) How rights are related to moral judgment? 
অিধকার িক pকাের নিতক িবচােরর সে  সmিকত ? 

(t) What are the important sources of thought behind the anthropocentric view of 
Western tradition about Nature and its environment? 
pkিত ও তার পিরেবশ সmেক নৃ- কিndক পা াত  ভাবধারার প ােত িচnার grtপণূ উৎসgিল 
কী কী ? 

(u) Is right to freedom a fundamental right? State your opinion. 
sাধীনতার অিধকার িক একিট মৗল অিধকার ? তামার অিভমত ব k কেরা। 

(v) State the main tenet/idea of the theory of ‘Deep Ecology’. 
‘গভীর বাstসংহিত/বাstসংsান’ তেttর মূল বkব  িববৃত কেরা। 

  
2. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 
5×2 = 10

(a) Analyse, in short, the meaning of the term ‘Human Rights’. 

‘মানবািধকার’ কথািটর অথ সংেkেপ িবে ষণ কেরা। 
(b) What, do you think, are the reasons of ecological crisis? 

তামার মেত, বাstসংsান সংকেটর হt কী ? 
(c) Explain, in brief, the different types of suicide. 

আtহত ার িবিভn pকারgিল সংেkেপ ব াখ া কেরা। 
(d) Is there any basic difference between an animal and a human? Give reasons for 

you answer. 

প  ও মানুেষর মেধ  িক কােনা মূলগত pেভদ িবদ মান ? তামার উtেরর সপেk যুিk দাও। 
(e) What is Voluntary Euthanasia? Explain in brief. 

ঐিcক কrণাহত া কােক বেল ? সংেkেপ ব াখ া কেরা। 
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(f) What do you mean by ‘Land Ethics’? Explain. 
‘ িম নীিতিবদ া’ বলেত কী বােঝা ? ব াখ া কেরা। 

  
3. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 
10×2 = 20

(a) What is Environmental Ethics? Make a distinction between Anthropocentric and 
Non-anthropocentric environmental ethics. 
পিরেবশমূলক নীিতিবদ া কােক বেল ? ন-ৃ কিndক ও অন-ৃ কিndক পিরেবশমলূক নীিতিবদ ার মেধ  
পাথক  দখাও। 

2+8

(b) Is suicide a moral crime? Discuss in details. 
আtহত া িক নিতক অপরাধ ? িবশেদ আেলাচনা কেরা। 

(c) Make a distinction between Active and Passive euthanasia. Do you think any of 
them justifiable? Give reasons for your answers. 
সেচ  ও িনে  কrণাহত ার মেধ  পাথক  দখাও। tিম এgিলর কােনািটেক িক যুিkযুk মেন 
কেরা ? তামার অিভমেতর সপেk যুিk দাও। 

6+4

(d) What you think, are the salient features of Human Rights? Discuss. 
তামার অিভমেত, মানবািধকােরর pধান বিশ gিল কী কী ? আেলাচনা কেরা। 

(e) State some arguments in favour of and against euthanasia. 
কrণাহত ার সপেk ও িবপেk কতকgিল যুিk দাও। 

(f) ‘If some non-human animals are persons, the lives of those animals must have the 
same special value or claim to protection’ (Peter Singer) – In the light of this 
statement explain whether such animal killing is morally justified.  
‘যিদ িকছু প েক ব িkrেপ গণ  করা যায় তাহেল তারাও তােদর মূল বান জীবেনর সুরkা দাবী 
করেত পাের’ (িপটার িস ার) – এই উিkর আেলােক ঐসব প হত া নিতক িকনা তা ব াখ া কেরা। 

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to 

their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end 
of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission 
(at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the 
same answer script. 
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