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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

1. Answer any five of the following questions:                         2x5 = 10 

িন িলিখত য কান পাঁচিট  ে র উ র দাও:     

a) What is National Religion? 
জাতীয় ধম কােক বেল? 

b) What are the main sources of Hinduism? 

িহ ু ধেমর ধান উৎস িল িক িক? 

c) What are the five main pillars of Islam? 

ইসলামধেমর পাঁচিট মূল  িকিক ? 

d) What is Universal Religion? 

িব জনীন ধম কােক বেল ? 

e) Define religion after Freud. 

েয়ড অনুসাের ধেমর সং া িক? 

f) What is the Doctrine of Incarnation? 

অবতারবাদ কােক বেল ? 

g) What is spiritual poverty or emptiness for God? 

আধ াি ক দাির  কােক বেল? 

h) What is secularism? 

    ধম-িনরেপ তা বলেত িক বাঝায়? 
2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                              

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a)  Explain briefly on religious pluralism. 

ধমীয়ব বাদ িবষেয় সংে েপ ব াখ া কর। 

 



b) What are ontological arguments for the existence of God? 

ঈ েরর অি  সাধক তাি ক যুি িল িক িক? 

c) Discuss the psychological arguments for religion following Freud. 

েয়ড অনুসাের ধেমর মন াি ক যুি িল আেলাচনা কর। 
d) Discuss the basic features of Christianity. 

ি ান ধেমর মূল বিশ িল আেলাচনা কর। 

e) ‘Conflict in religion is a recent phenomenon’- discuss in brief after Hick. 

‘ধম বষম  অিত সা িতক ঘটনা’- িহক ক অনুসরণ কের িবষয়িট সংে েপ ব াখ া কেরা 

f) Is Islam a universal religion in the true sense of the term? Discuss. 

সিঠক অেথ ইসলাম িক একিট িব ধম? আেলাচনা কর। 

3. Answer any one of the following questions:                         10x1=10 
িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:    

a) Discuss the basic features of Sufism? 

সুিফবােদর ধান বিশ িল আেলাচনা কর। 

b) Discuss the cosmological arguments for the existence of God following John Hick. 
জন িহকেক অনুসরণ কের ঈ েরর জগৎ িভি ক যুি িট আেলাচনা কর। 

c) Discuss the main features of Hinduism. 
িহ ু ধেমর মূল বিশ িল আেলাচনা কর।  

 


