
 
 

PHILOSOPHY 

B.A 5
th

 Semester (Honours) Examination, 2021 

Course ID: 50612                                                            Course Code: AH/PHI/502C-12   

Course Title: Philosophy of Religion  

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 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 is Religion? 

ধমণ কাশ্নক বশ্নি? 

b) What is Trinity in Christinity? 

ক্ষিস্টাে ধমণ অেুসাশ্নর ক্ষিেত্ত্ব ক্ষক? 

c) What is are the five main pillars of Islam? 

ইসিাম ধশ্নমণর পাাঁচক্ষি মূি স্তম্ভ ক্ষক ক্ষক? 

d) What is Hinduism? 

ক্ষহনু্দ ধমণ ক্ষক? 

e) What is meant by secularism? 

ধমণক্ষেরশ্নপিো কাশ্নক বশ্নি? 

f) What does the word ’love’ mean when it is said that ‘God loves us all’? 

যখ্ে বিা হয় ‘ঈশ্বর আমাশ্নদর সকিশ্নক ভাশ্নিাবাশ্নসে’, েখ্ে ‘ভাশ্নিাবাসা’ শব্দক্ষির অর্ণ ক্ষক? 

g) Name two arguments that go against divine existence? 

ঈশ্বশ্নরর অক্ষস্তশ্নের ক্ষবরুশ্নে যায় এমে দুক্ষি যুক্ষির োম বি। 

h) How does Freud define religion? 

ফ্রশ্নয়ড ধশ্নমণর ক্ষক সংজ্ঞা ক্ষদশ্নয়শ্নেে?                                                            

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

   ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) State the scope of the Philosophy of Religion? 

ধমণ-দশণশ্নের পক্ষরক্ষধ ক্ষববৃে কর।                 



 
 

b) Bring out the basic tenets of Hinduism. 

ক্ষহনু্দ ধশ্নমণর যমৌক্ষিক ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি পক্ষরসু্ফি কর। 

c) Explain religious pluralism after John Hick? 

জন       মত  ন      ধমণীয় বহুেবাদ আশ্নিাচো কর। 

d) Discuss the main features of Sufism? 

সুক্ষিবা    প্র  ন ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিাচো কর। 

e) Discuss the basic features of the Islam. 

ইসিাম ধশ্নমণর মূি ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিাচো কর। 

f) What is Totem? Explain after Durkheim. 

      ম  ন           ম             ।  

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                     

a) Discuss sociological theory of religion regarding disbelief in God. 

ঈশ্বশ্নরর অক্ষস্তে ক্ষবশ্নরাধী সমােোক্ষত্ত্বক মেবাদক্ষি আশ্নিাচো কর। 

b) Explain the ontological arguments for the existence of God. 

ঈশ্বশ্নরর অক্ষস্তে প্রমাশ্নণ েত্ত্বক্ষবষয়ক   ক্ষিগুক্ষি আশ্নিাচো কর। 

c) Discuss the basic feature of the Christianity. 

ক্ষিস্টাে ধশ্নমণর মূি ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিাচো কর। 

 

 


