
 

 B.A. Semester VI (Honours) Examination 2021 (CBCS) 

Subject: Sociology 

Paper: CC- 14 

Religion and Society 

Time: 3 Hours                                                                                                Full Marks: 60                                                                   
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণ মান িনেদশ কের । পরী াথ েদর যথা স ব িনেজর 

ভাষায় উ র িদেত হেব। 

1. Answer any six of the following questions within 200 words:        6X5=30  

       িন িলিখত য কােনা ছয় ট ে র উ র দাও ২০০ শে র মেধ ।  

 
i) Define religion. 

ধম ক সং ািয়ত কেরা।  

ii) Discuss the features of religion. 

ধেমর বিশ েলা আেলাচনা কেরা। 

iii) Differentiate between Sacred and Profane. 

পিব  ও অ-পিব  এর মেধ  পাথক  কেরা। 

iv) What are ‘piacular rituals’? 

পিরতাপমূলক আচার িল কী? 

v) What according to Van Gennep, are 'rites de passage'? 

কান অনু ান িল ভ ান গেনপ এর  মেত 'জীবন পযােয়র পিরবতেনর আচার’? 

vi) What are the principal features of totemism? 

টােটমবাদ এর ধান বিশ  িল কী? 

vii) Define communalism. 

সা দািয়কতা ক সং ািয়ত কেরা। 

 



viii) What is 'taboo'? 

'টাবু' কী? 

3. Answer three of the following questions within 400 words:                              3x10=30 

             িন িলিখত য কান িতন ট ে র উ র দাও ৪০০ শে র মেধ ।  

i)          How does magic differ from science? 

    িব ােনর সে  জাদুর পাথক  কী? 

ii) Discuss the social functions of religion. 

     ধেমর সামা জক কাযাবলী সমূহ আেলাচনা কেরা। 

iii) Differentiate between Religiosity and Communalism. 

     ধািমকতা এবং সা দািয়কতার মেধ  পাথক  কেরা। 

iv) Discuss the Marxian theory of religion. 

      ধম স েক মা য় মতবাদ আেলাচনা কেরা। 

v)            Do you think religious fundamentalism is the major obstacle for Indian unity? Give 
reasons for your answer. 

 তিম িক মেন কেরা ভারতীয় একতার পে  ধম য় মৗলবাদ এক ট ধান বাধা?  

তামার উ েরর পে  যু  দাও। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


