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Notice 
(Regarding 2nd MCQ tests of Assamese (MA) Discipline under PGB School of Humanities, KKHSOU) 

 

The learners are hereby informed that the MCQ tests of the MA Assamese Discipline will be held 
by Google forms as per the Notice given by the Director of the Concerned school. 

 

 

Sd/- 

Controller of Examinations, KKHSOU 
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Krishna Kanta Handiqui State Open University 

Padmanath Gohainbaruah School of Humanities 

Discipline of Assamese 

 

 

স্নাতক াত্তৰ দ্বিতীয় ষাণ্মাসি ৰ আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ণ 

 

স্নাতক াত্তৰ অসমীয়াৰ দ্বিতীয় ষাণ্মাদ্বিকৰ শিক্ষাৰ্থীস লৰ বাকব অহা ১৯-১২-২০২১ তাশৰখৰ পৰা ২২-১২-২০২১ তাশৰখললক  আভ্যন্তৰীণ মূলযায়ণৰ পৰীক্ষাসমূহ (MCQ 

টেষ্ট) তলত শিয়া সূচী অনুসশৰ অনুশিত হ’ব ৷ এই পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন ট াকে অনুশিত হ’ব ৷ পৰীক্ষাত অৱতীণণ টহাৱা শিক্ষাৰ্থীস কল মনত ৰখা উশচত— 

 

• MCQ Test  

o এই পৰীক্ষা Google form ট াকে টলাৱা  াব ৷  

o এপ য াগে হৈ য াৱা MCQ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ যৈাৱা িকগে ইচ্ছা কদ্বৰগে পুনৰ প্ৰথম দুখন পাঠ্য দ্বিষয়ৰ পৰীক্ষা দ্বিি পাদ্বৰি ৷ িাকী ৩ আৰু 

৪ পাঠ্যদ্বিষয় িকগোগৰ িাগি িাধ্যতামূেক ৷ 

o তেত উদ্বিদ্বখত শলিং কো শি   শৰকল ফমণখন টখাল খাব আৰু তাকত শিক্ষাৰ্থীস কল Name আৰু শনজৰ শনজৰ Enrollment No শুদ্ধকক 

দ্বেদ্বখি োদ্বেি ৷  

o প্ৰশতকো পৰীক্ষাৰ বাকব ১০ ো প্ৰশ্ন ৰ্থাশ ব আৰু টসই ট ইোৰ শুদ্ধ উত্তৰকো শনবণাচন  শৰ submit বুোমকো টিশপ জমা শিব লাশেব ৷  

o MCQৰ প্ৰশ্ন  া তখন ট ৱল ২৫ শমশনেৰ বাকবকহ টখালা ৰ্থাশ ব আৰু শনশিণ ষ্ট সময়ৰ শভ্তৰত জমা শিব লাশেব ৷  

o পৰীক্ষাৰ বাবব দ্বিৰ্ধাৰণ কৰা সময়তবে Google form-ৰ দ্ব িংকব া খ া   াব ৷  

o দ্ব িকে দ্বিক্ষাথী এদ্বতয়াও Telegram Group-ত িংগ াদ্বিত যৈাৱা নাই, যতগখতিকেক দ্বনম্ন উদ্বিদ্বখত দ্বেংকত দ্বিক কদ্বৰ য ােিান 

কদ্বৰিকে িগনাৱা ৈ’ে (এয়া যকৱে ২য় ষাণ্মাদ্বিকৰ দ্বিক্ষাথীিকেৰ িাগিগৈ)— 

▪ ২০২০ িষণত নামভদ্বতণ  কৰা িকেৰ িাগি— https://t.me/KKHSOU_AS_MA 

▪ ২০২১ িষণত নামভদ্বতণ  কৰা িকেৰ িাগি—  https://t.me/kkh_MA_As_2021_Admission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িঞ্চােক  

পদ্মনাথ যোৈাদ্বি িৰুৱা মানদ্বৱকী দ্বিিযা অধ্যয়ন িত্ৰ 

১০ দ্বিগেম্বৰ ২০২১ 

তাদ্বৰ  পাঠ্যদ্ববষয়ৰ িাম সময়  Google formৰ দ্ব িংক (দ্বিক কদ্বৰব) 

১৯-১২-২০২১ অিমীয়া িাদ্বৈতযৰ িুৰঞ্জী িদ্বিয়া ৬.০০-৬.২৫ হে MCQ21_1.0/PGAS S201 

২০-১২-২০২১ অিমীয়া েিয িাদ্বৈতয িদ্বিয়া ৬.০০-৬.২৫ হে MCQ21_1.0/PGAS S202 

২১-১২-২০২১ অিমীয়া উপনযাি িদ্বিয়া ৬.০০-৬.২৫ হে MCQ21_1.0/PGAS S203 

২২-১২-২০২১ অিমীয়া েুটিেল্প িদ্বিয়া ৬.০০-৬.২৫ হে MCQ21_1.0/PGAS S204 

https://t.me/KKHSOU_AS_MA
https://t.me/kkh_MA_As_2021_Admission
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8_9YAp2NDRfyIeYzLcZSWEpuZ0txIj1kzVqvDtPG_QksRMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceBUXY7GnppQBer4DerRdOuCsNc_j-LFGg48GrnJjeRiomog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-MeSCP3oRIaR8ByFZKWMGEfQ7p-ebnbdwmaxtOOIaQbZj3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2em4RFXk0X56_dXg7Jey7WZyTE8TwbsEo-wrGY58omPYuYg/viewform

