PHILOSOPHY
B.A 3rd Semester (Honours) Examination, 2021
Course ID: 30612

Course Code: AH/PHI/302C-6
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.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূ ণণমাশ্নের 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 is Hedonism?
সু খ্বাদ কাশ্নক বশ্নি?
b) State the postulates of morality.
নেক্ষেকোর স্বীকাযণ সেযগুক্ষি ক্ষববৃ ে কর।
c) Mention the four cardinal virtues advocated by Plato.
যেশ্নিা স্বীকৃে চেুক্ষবণধ যমৌক্ষিক ধমণগুক্ষির উশ্নেখ্ কর।
d) What are the external sanctions of morality advocated by Bentham?
যবন্থাশ্নমর মশ্নে নেক্ষেকোর বাক্ষহযক ক্ষেয়ন্ত্রণগুক্ষি কী কী?
e) What is act utilitarianism?
কমণ-উপশ্নযাগবাদ কাশ্নক বশ্নি?
f) What is rule deontology?
ক্ষেয়ম-কেণবযবাদ কী?
g) What does Aristotle mean by ‘Virtue’?
অ্যাক্ষরস্টিি ‘সদাচার’ বিশ্নে কী বুক্ষিশ্নয়শ্নেে?
h) Name any two theories of punishment.
শাক্ষি সম্পশ্নকণ যযশ্নকাশ্নো দু ক্ষিমেবাশ্নদর োম যিখ্।

2. Answer any four of the following questions:
ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:
a) Give a brief account of ethical hedonism.
নেক্ষেক সু খ্বাশ্নদর সংক্ষিপ্ত পক্ষরচয় দাও।

5x4=20

b) Why is freedom of will regarded as an essential postulate of morality?
ইচ্ছার স্বাধীেো যকে নেক্ষেকোর আবক্ষশযক স্বীকাযণ সেয?
c) ‘Good will alone is good’- Elucidate.
‘সক্ষদচ্ছাই একমাত্র সৎ’- বযাখ্যা কর।
d) Distinguish between act-utilitarianism and rule-utilitarianism.
কমণ-উপশ্নযাগবাদ ও ক্ষেয়ম-উপশ্নযাগবাশ্নদর মশ্নধয পার্ণকয কর।
e) Elucidate Kant’s doctrine of duty for duty’s sake.
কাশ্নের কেণশ্নবযর েেয কেণশ্নবযর েত্ত্বক্ষি ক্ষবশদ কর।
f) Explain the preventive theory of punishment.
শাক্ষি সম্পশ্নকণ প্রক্ষেশ্নরাধাত্মক েত্ত্বক্ষি বযাখ্যা কর।

3. Answer any one of the following questions:
ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:
a) Critically explain Mill’s utilitarianism.
ক্ষমশ্নির উপশ্নযাগবাদ সক্ষবচার বযাখ্যা কর।
b) Explain and examine the retributive theory of punishment.
শাক্ষি সম্পশ্নকণ প্রক্ষেশ্নশাধাত্মক েত্ত্বক্ষি সক্ষবচার বযাখ্যা কর।
c) Explain critically the first form of Categorical Imperative as formulated by Kant.
কাে সূ ত্রাক্ষয়ে ক্ষেিঃশেণ আশ্নদশ্নশর প্রর্ম আকারক্ষি সক্ষবচার বযাখ্যা কর।

10x1=10

