B.A 6th Semester Honours Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Sociology

Religion and Society
Paper: CC 14
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

The figures in the right-hand margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practical
and upload answer sheets following University rules.

দি
পরী

ণ

া

সংখ া

িল

ে র পূণমান িনেদশ কের।

াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র
িনয়ম অনুসরণ কের
উ রপ আপেলাড করেত হেব।

1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200
words. 6×5=30
িন িলিখত য কান ছয় ট

ে র উ র লখ ।

েত কটা উ র ২০০ শে র

মেধ িলখেত হেব।
a) Name the sociologist for whom religion reflects ‘social stratification of
society’. Discuss his perspective on religion.
কান সমাজতা ক এর মেত ধম ‘সামা জক
রিবন াস’
িতফিলত কের? ধম স েক তাঁর দৃ ভি আেলাচনা কর।
b) What you mean by the term secularism?
ধমিনরেপ

তা বলেত কী বাঝ?

c) Briefly define religion and discuss its importance in India.
সংে

েপ ধেমর সং

া দাও এবং ভারেত এর

আেলাচনা কর।

ক

d) Write a short note on the concept of ‘animism’.
‘সব াণবাদ’ ধারণার উপর এক ট সংি

ট কা লখ।

e) Discuss the fundamental principles of Jainism.
জন ধেমর মৗিলক নীিত িল আেলাচনা কেরা।
f) What are the major threats to secularism?
ধম িনরেপ

তার মুখ িবপদ েলা কী?

g) Write a short note on piacular rituals.
Piacular rituals এর উপর এক ট সংি

ট কা িলখ।

h) Differentiate between Ecclesia and denomination.
Ecclesia এবং denomination মেধ পাথক কেরা।
2. Answer any three of the following questions. Write each answer within 400
words. 3×10=30
িন িলিখত য কান িতন ট ে র উ র লখ । েত কটা উ র ৪০০ শে র
মেধ িলখেত হেব।
a) Which sociologist is associated with ‘the problem of theodicy’? Discuss his
perspective on religion.
কান সমাজিব ানী ‘িথওিডিসর সমস া’ ধারণা টর সােথ যু । ধম স েক
তাঁর দৃ ভি আেলাচনা কর।
b) Do you believe religion to be a divisive force in contemporary society? Give
reasons for your answer.
তিম িক ধমেক সমসামিয়ক সমােজ এক ট িবভাজনকারী শ
বেল িব াস
কর? তামার উ েরর পে যু দাও।
c) What are 4 phases of life as per Upanishads? Discuss in brief.
উপিনষদ অনুসাের জীবেনর 4 ট পযায় িক? সংে েপ আেলাচনা কর।

d) How did Weber relate Protestant ethic with the rise of capitalism?
ওেয়বার িকভােব
কেরন?

েট

া

নিতকতা ক পু ঁ জবােদর উ ােনর সােথ যু

e) Discuss the major functions of religion.
ধেমর ধান কাযাবলী আেলাচনা কর।

