
   
 

পদ্মনাথ গ াহাঞিবৰুৱা মানঞৱকী সত্ৰ 
(Padmanath Gohainbaruah School of Humanities) 

প্ৰদত্ত কম ম (Home Assignment) 

MCQ পৰীক্ষা নিনিয়াসকলৰ বাবববে 

  
 স্নাতককাত্তৰ অসমীয়া 

অসমীয়া সাঞহতযৰ বৰুঞ্ীীঃ PGAS S1 01 
 প্ৰথম ষাণ্মাঞসক, ২০২০-২১  

                 মঠু নম্বৰ : ১০         

 প্ৰদত্ত কম ম ঞনজৰ ভাষাত ঞিখা বাঞ্চনীয়৷  
 উত্তৰ ঞিকখাকত ঞবশ্বঞবদযািয়ৰ স্ব-ঞিক্ষণ সামগ্ৰী তথা ি ৰ ঞিক্ষাথীৰ পৰা হুবহু 

নকি নকঞৰব, অনযথা নম্বৰ কমাই ঞদয়া হ’ব৷ 
 প্ৰদত্ত কম মসমহূ ঞনজৰ অধ্যয়ন গকন্দ্ৰত জমা ঞদব িাঞ ব৷  
 জমা ঞদয়াৰ অঞিম তাঞৰখ: ৩১-০৫-২০২১ 

 
প্ৰশ্ন ১ :  তিৰ ঞি গকাকনা দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ঞিখক (১৫০ টা িব্দৰ ঞভতৰত)        ২x৫= 
১০ 

(ক) মন্ত্ৰ সাঞহতয বঞুিকি ঞক বকুজ? মন্ত্ৰ সাঞহতযৰ ববঞিষ্ট্যসমহূ ঞক ঞক? 
 (খ)  মাধ্ৱকদৱৰ নাটযকৃঞতসমহূৰ ঞবষকয় চমকুক ঞিখক৷ 
 ( ) বৰুঞ্ী সঞহতয ঞক? অসমীয়া বৰুঞ্ী সঞহতযৰ চম ুপঞৰচয় আ বঢ়াওক ৷ 

 
 
 

*** ***** *** 

N.B. The learners will have to collect receipt after submitting the assignment with the signature and seal 

of the collector of study centre and will have to keep with him/her till the declaration of result. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Receipt 

 

Received the additional assignment (those who have not appeared in the MCQ test) from 

Mr./Ms. ……………………………………………. Enrollment number ………………………of 1st 

semester MA Assamese (PGAS S1 01 of 2020-21) on ………………2021. 

 

 

Date:         Signature of collector with seal 

 

 



 

   
 

পদ্মনাথ গ াহাঞিবৰুৱা মানঞৱকী সত্ৰ 
(Padmanath Gohainbaruah School of Humanities) 

প্ৰদত্ত কম ম (Home Assignment) 

 MCQ পৰীক্ষা নিনিয়াসকলৰ বাবব  
 স্নাতককাত্তৰ অসমীয়া 

অসমীয়া  কঞবতাীঃ PGAS S1 02 
 প্ৰথম ষাণ্মাঞসক, ২০২০-২১  

                 মঠু নম্বৰ : ১০         

 প্ৰদত্ত কম ম ঞনজৰ ভাষাত ঞিখা বাঞ্চনীয়৷  
 উত্তৰ ঞিকখাকত ঞবশ্বঞবদযািয়ৰ স্ব-ঞিক্ষণ সামগ্ৰী তথা ি ৰ ঞিক্ষাথীৰ পৰা হুবহু 

নকি নকঞৰব, অনযথা নম্বৰ কমাই ঞদয়া হ’ব৷ 
 প্ৰদত্ত কম মসমহূ ঞনজৰ অধ্যয়ন গকন্দ্ৰত জমা ঞদব িাঞ ব৷  
 জমা ঞদয়াৰ অঞিম তাঞৰখ: ৩১-০৫-২০২১ 

 
প্ৰশ্ন ১ :  তিৰ ঞি গকাকনা দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ঞিখক (১৫০ টা িব্দৰ ঞভতৰত)        ২x৫= 
১০ 
 

(ক) গিাক ীত বঞুিকি ঞক বকুজ? অসমীয়া গিাক ীতসমহূৰ ঞবষকয় এটি পঞৰচয়মিূক গটাকা ঞিখক৷ 
(খ) অসমীয়া গৰামাঞিক কঞবতাৰ িক্ষণসমহূ ঞক ঞক? উদাহৰণ সহ চমকুক আকিাচনা কৰক৷ 
( ) আধ্ঞুনক অসমীয়া কঞবতাৰ ইঞতহাসত গহম বৰুৱাৰ স্থান সম্পককম ঞিখক ৷ 

 
 

*** ***** *** 

N.B. The learners will have to collect receipt after submitting the assignment with the signature and seal 

of the collector of study centre and will have to keep with him/her till the declaration of result. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Receipt 

 

Received the additional assignment (those who have not appeared in the MCQ test) from 

Mr./Ms. ……………………………………………. Enrollment number ………………………of 1st 

semester MA Assamese (PGAS S1 02 of 2020-21) on ………………2021. 

 

 

 

Date:         Signature of collector with seal 

 



 

 

   
 

পদ্মনাথ গ াহাঞিবৰুৱা মানঞৱকী সত্ৰ 
(Padmanath Gohainbaruah School of Humanities) 

প্ৰদত্ত কম ম (Home Assignment) 

 MCQ পৰীক্ষা নিনিয়াসকলৰ বাবব 
 স্নাতককাত্তৰ অসমীয়া 

অসমীয়া  নাটকীঃ  PGAS S1 03 
 প্ৰথম ষাণ্মাঞসক, ২০২০-২১  

                 মঠু নম্বৰ : ১০         

 প্ৰদত্ত কম ম ঞনজৰ ভাষাত ঞিখা বাঞ্চনীয়৷  
 উত্তৰ ঞিকখাকত ঞবশ্বঞবদযািয়ৰ স্ব-ঞিক্ষণ সামগ্ৰী তথা ি ৰ ঞিক্ষাথীৰ পৰা হুবহু 

নকি নকঞৰব, অনযথা নম্বৰ কমাই ঞদয়া হ’ব৷ 
 প্ৰদত্ত কম মসমহূ ঞনজৰ অধ্যয়ন গকন্দ্ৰত জমা ঞদব িাঞ ব৷  
 জমা ঞদয়াৰ অঞিম তাঞৰখ: ৩১-০৫-২০২১ 

 
প্ৰশ্ন ১ :  তিৰ ঞি গকাকনা দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ঞিখক (১৫০ টা িব্দৰ ঞভতৰত)        ২x৫= 
১০       

(ক) অসমীয়া অংকীয়া নাটৰ উদ্ভৱ আৰু সমঞৃিৰ ঞবষকয় চমকুক ঞিখক ৷ 
(খ) অসমীয়া সামাঞজক নাটকৰ ধ্াৰা গককনকক আৰম্ভ বহঞিি? ঞবংি িঞতকাৰ প্ৰাৰম্ভৰ গকইখনমান 

উকেখকিা য সামাঞজক নাটকৰ  নাম আৰু গসই গকইখনৰ নাটযকাৰৰ নাম উকেখ কৰক৷ 
( ) নাটযকাৰ গজযাঞতপ্ৰসাদ আ ৰৱািাৰ নাটয প্ৰঞতভাৰ ঞবষকয় চমকুক ঞিখক ৷ 

 

*** ***** *** 

N.B. The learners will have to collect receipt after submitting the assignment with the signature and seal 

of the collector of study centre and will have to keep with him/her till the declaration of result. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Receipt 

 

Received the additional assignment (those who have not appeared in the MCQ test) from 

Mr./Ms. ……………………………………………. Enrollment number ………………………of 1st 

semester MA Assamese (PGAS S1 03 of 2020-21) on ………………2021. 

 

 

 

Date:         Signature of collector with seal 

 

 



 

   
 

পদ্মনাথ গ াহাঞিবৰুৱা মানঞৱকী সত্ৰ 
(Padmanath Gohainbaruah School of Humanities) 

প্ৰদত্ত কম ম (Home Assignment) 

 MCQ পৰীক্ষা নিনিয়াসকলৰ বাবব প্ৰিত্ত কৰ্ম 
 স্নাতককাত্তৰ অসমীয়া 

অসমীয়া সংসৃ্কঞতীঃ PGAS S1 04 
 প্ৰথম ষাণ্মাঞসক, ২০২০-২১  

                 মঠু নম্বৰ : ১০         

 প্ৰদত্ত কম ম ঞনজৰ ভাষাত ঞিখা বাঞ্চনীয়৷  
 উত্তৰ ঞিকখাকত ঞবশ্বঞবদযািয়ৰ স্ব-ঞিক্ষণ সামগ্ৰী তথা ি ৰ ঞিক্ষাথীৰ পৰা হুবহু 

নকি নকঞৰব, অনযথা নম্বৰ কমাই ঞদয়া হ’ব৷ 
 প্ৰদত্ত কম মসমহূ ঞনজৰ অধ্যয়ন গকন্দ্ৰত জমা ঞদব িাঞ ব৷  
 জমা ঞদয়াৰ অঞিম তাঞৰখ: ৩১-০৫-২০২১ 

 
প্ৰশ্ন ১ :  তিৰ ঞি গকাকনা দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ঞিখক (১৫০ টা িব্দৰ ঞভতৰত)    ২x৫= 
১০ 

(ক) অসমীয়া গিাক সংসৃ্কঞতৰ গেণী ঞবভাজন সম্পককম আকিাচনা আ বঢ়াওক ৷ 
(খ) অসমীয়া সংসৃ্কঞতকি ঞতব্বত-বমীয় ভাষীৰ অৱদান সম্পককম ঞিখক ৷ 
( ) ঞবশ্বায়ন- এই সম্পককম এটি গটাকা প্ৰস্তুত কৰক৷ 

 

** ***** *** 

N.B. The learners will have to collect receipt after submitting the assignment with the signature and seal 

of the collector of study centre and will have to keep with him/her till the declaration of result. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Receipt 

 

Received the additional assignment (those who have not appeared in the MCQ test) from 

Mr./Ms. ……………………………………………. Enrollment number ………………………of 1st 

semester MA Assamese (PGAS S1 04 of 2020-21) on ………………2021. 

 

 

 

Date:         Signature of collector with seal 


