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B.A. PART-II(G) SUPPLEMENTARY EXAMINATION 
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প্রথম  বিভাগ 

(ভারতীয় ও পাশ্চাতয্ নীতিতিদয্া) 

১|    সংবিপ্ত  উত্তর দাও।   ( যে য ান া  ১টি )       ৫×১ 

( ) যিৌদ্ধ দর্শন র বিতীয় আেশসত যটি ি যাখ যা  র। 

(খ) স াম ও ব ষ্কাম  নমশর পাথশ  য ব নদশর্  র। 

গ) উনের্ য ও অবভপ্রায়-এর মন্ য পাথশ  য ব নদশ র্  র। 

 (ঘ) ন বত  ও অন বত  বিয়ার মন্ য পাথশ  য  ী? 

                         

যে য ান া এ টি প্রনের উত্তর দাও।        ২০×১ 

২|    চািশা   ীবততত্ত্ব ি যাখ যা ও বিচার  র। 

৩|  র্াবিতত্ত্ব  বিসানি  সংনর্া্ াত্ম  মতিাদ সবিচার ি যাখ যা  র | 
 



বিতীয় বিভাগ 

(ফবিত  ীবতবিদ যা ও ্মশদর্শ ) 

৪|সংবিপ্ত উত্তর দাও।     (যে য ান া  ১টি)       ৫×১ 

( )আত্মিত যার বিপনি দটুি েবুি দাও। 

(খ) দাবরদ্র  ান  িনি? প্রাচুেশ িিনত  ী যিাঝায়? 

(গ) ঈশ্বরেে অবিনের বিপনি ফ্রনয়ডীয় মতিাদ আনিাচ া  র। 

 (ঘ) অমঙ্গনির সমস যাটি  ী? 

যে য ান া এ টি প্রনের উত্তর দাও।            ২০×১ 

৫|  ৃপািত যা  ী? ঐবি  এিং অন বি   ৃপািত যার পাথশ  য  ী?  ঐবি  

 ৃপািত যা ব  সমথশ  যোগ য? 

৬|ঈশ্বনরর অবিেসা্  উনের্ যমূি  েুবিটি ি যাখ যা ও বিচার  র। 

 

 

 



FIRST HALF 

( Ethics – Indian and Western ) 

1.  Answer in brief (Any one)                    5×1 

(a) Explain the second noble truth of Buddhist Philosophy. 

(b) Distinguish between sakama and niskama karma. 

(c)  Distinguish between motive and intention. 

(d) What is the distinction between moral and non-moral 

action? 

               

                   Answer any one question.                      20×1 

2. Explain and examine the ethics of Carbaka. 

3. Explain and examine the retributive theory of punishment. 

                            

SECOND HALF 

(Applied Ethics and Philosophy of Religion) 

              4.  Answer in brief (any one)                                 5×1 

                 (a) Give two arguments against suicide. 

                 (b) What is poverty? What is affluence? 

                 (c) Discuss the Freudian theory in favour of non-existence of God. 

                 (d) What is the problem of evil? 



            

               Answer any one question.            20×1 

5.What is euthanasia? What is the difference between voluntary and 

involuntary euthanasia? Is voluntary euthanasia justifiable? 

             6.Explain critically the teleological argument for the existence of God. 

 

                                

                        

                       

 

                                       

  

                       

           

                                        

        

                               

                   

 

   


	MAHESHTALA COLLEGE
	B.A. PART-II(G) SUPPLEMENTARY EXAMINATION
	SUB- PHIG       PAPER- 3          F.M.-50
	প্রথম  বিভাগ
	(ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা)
	১|    সংক্ষিপ্ত  উত্তর দাও।   ( যে কোনো  ১টি )       ৫×১
	(ক) বৌদ্ধ দর্শনের দ্বিতীয় আর্যসত্যটি ব্যাখ্যা কর।
	(খ) সকাম ও নিষ্কাম কর্মের পার্থক্য নির্দেশ কর।
	গ) উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
	(ঘ) নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কী?
	যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।        ২০×১
	২|    চার্বাক নীতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও বিচার কর।
	৩|  শাস্তিতত্ত্ব  হিসাবে  সংশোধনাত্মক মতবাদ সবিচার ব্যাখ্যা কর |
	দ্বিতীয় বিভাগ
	(ফলিত নীতিবিদ্যা ও ধর্মদর্শন)
	৪|সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।     (যে কোনো  ১টি)       ৫×১
	(ক)আত্মহত্যার বিপক্ষে দুটি যুক্তি দাও।
	(খ) দারিদ্র কাকে বলে? প্রাচুর্য বলতে কী বোঝায়?
	(গ) ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে ফ্রয়েডীয় মতবাদ আলোচনা কর।
	(ঘ) অমঙ্গলের সমস্যাটি কী?
	যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।            ২০×১
	৫| কৃপাহত্যা কী? ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক কৃপাহত্যার পার্থক্য কী?  ঐচ্ছিক কৃপাহত্যা কি সমর্থন যোগ্য?
	৫| কৃপাহত্যা কী? ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক কৃপাহত্যার পার্থক্য কী?  ঐচ্ছিক কৃপাহত্যা কি সমর্থন যোগ্য?
	৬|ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক উদ্দেশ্যমূলক যুক্তিটি ব্যাখ্যা ও বিচার কর।
	FIRST HALF
	( Ethics – Indian and Western )
	1.  Answer in brief (Any one)                    5×1
	(a) Explain the second noble truth of Buddhist Philosophy.
	(b)  Distinguish between sakama and niskama karma.
	(c)  Distinguish between motive and intention.
	(d)  What is the distinction between moral and non-moral action?
	Answer any one question.                      20×1
	2. Explain and examine the ethics of Carbaka.
	3. Explain and examine the retributive theory of punishment.
	SECOND HALF
	(Applied Ethics and Philosophy of Religion)
	4.  Answer in brief (any one)                                 5×1
	(a) Give two arguments against suicide.
	(b) What is poverty? What is affluence?
	(c) Discuss the Freudian theory in favour of non-existence of God.
	(d) What is the problem of evil?
	Answer any one question.            20×1
	5.What is euthanasia? What is the difference between voluntary and involuntary euthanasia? Is voluntary euthanasia justifiable?
	6.Explain critically the teleological argument for the existence of God.

