https://memaricollege.com/
NOTICE dt. 12.09.2020
Semester VI Exam. 2020 Form Fill Up (Online only)
কলেজ ওলেবসাইলে গিলে, সকে ৬ষ্ঠ সসগিস্টালেে ছাত্রছাত্রীলক "Semester VI Exam. 2020 Form Fill Up" সসকশালে
সেলে হলব। ওই সসকশালে েি ইে কলো গেলজে স াে োম্বাে আে জন্ম োগেখ গিলে। অেোইে পেীক্ষাে গ

সপলিন্ট কলো, আে গেগসসভ

সপলিলন্টে চাোে আইগি ও সপলিলন্টে Transaction ID গেলখ োলখা। Fees of অনলাইন Form Fill Up সর্বম াট াত্র ২০০ টাকা।

সািা কািলজ সই কলো, সইলেে ছগব েুলে োলখা। সইলেে লো ছগব এগিে কলে resize কলো। ছগবে সাইজ সেে 500 kbে সবশী
ো হে।
কলোোভাইোস পগেগিগেে কথা গবলবচো কলেই কলেজ কেতপ
ৃ ক্ষ গুিে

লিৃে িাধ্যলি ছাত্রলিে

িৃ গ ে আপ কোলব। সকােও

ছাত্রছাত্রীলক কলেলজ সশেীলে আসলে হলব ো। োবেীে েথয পূ র্ৃ কেলে হলব পেীক্ষা ও গবষে সংক্রান্ত, নীমের গুিে

লিৃ। গুিে

িৃ গ ে

আপ কোে সিেসীিা, ১৩ সসলেম্বে ২০২০ োগেখ সকাে ১১ো সথলক ১৬ সসলেম্বে ২০২০ োগত্র ১১ো।
আলি কলেলজ পেীক্ষাে গ

অেোইে সপ কেলব, োেপলে নীমের গুিে

িৃগে গ ে আপ কেলব। েগি ১৭ সসলেম্বে ২০২০ে িলধ্য

সোিালিে স াে োম্বালে গবশ্ববিযােলেে SMS ো আলস, সোিো স ালে বা সিে কলে ো জাোলব। সিে কোে সিে ই-সিে সাবলজলে গেলজে
েু গেভাগসৃগে সোে োম্বাে গেলখা অবশযই। Mail ID: infomemaricollege@gmail.com
(+91)8116619067 এই োম্বালে WhatsApp সিলসজ কেলব ো, শুধ্ু স ালে/SMSএ জাোলব (সকাল ১১টা থেমক বর্মকল ৪থট)।

১৩ োগেখ সকাে ১১ো সথলক Semester VI Exam. 2020 Form Fill Up সসকশাে কলেজ ওলেবসাইলে পালব।
১. সসকশালে গিলে সপলিন্ট কলো, ১৩ োগেখ সকাে ১১ো সথলক ১৬ োগেখ োগত্র ১১োে িলধ্য।
২. অেোইে সপলিন্ট কো হলে, নীমের গুিে

িৃ গেলে োও।

৩. ১৩ োগেখ সকাে ১১ো সথলক ১৬ োগেখ িু পুে ১২োে িলধ্য গুিে

িৃগে গ ে আপ কলো বাগথ সথলকই।

সকল ছাত্রছাত্রীমক বনমেমের সার্মেক্ট থেোমরর টাইমটল োনমেই হমর্ নীমের ফ ব বফল আে করমে থেমল।
৪. গুিে

িৃ অেোইে গ ে আপ কোে সিে হালে োলখা:

Valid E-Mail ID োকাটা র্াধ্যো ূ লক, Valid থফান নাম্বার থেন োমক, ৫ি সসগিস্টালেে অযািগিে
েু গেভাগসৃগে সেগজলেশাে, সািা কািলজ কো সইলেে ছগব, Received Payment চাোে ID, সপলিলন্টে Transaction ID
ARTS HONOURS ছাত্রছাত্রী ডানবেমকর বলমে বিক কমরা

https://forms.gle/rjw4XEWHEoB4Saqt8

B.Sc./B.Com. HONOURS ছাত্রছাত্রী ডানবেমকর বলমে বিক কমরা

https://forms.gle/bTPdubXfNdhcvrCq6

Commerce (General) ছাত্রছাত্রী ডানবেমকর বলমে বিক কমরা

https://forms.gle/PefySMxwf7F51t119

Science General/Pass েবরক্ষােবী ডানবেমকর বলমে বিক কমরা

https://forms.gle/kbe6nn6iuqi65xwo6

Arts General/Pass েবরক্ষােবী ডানবেমকর বলমে বিক কমরা

https://forms.gle/8auCoMzPN31dh5ks5

সকল ছাত্রছাত্রীমক বনমেমের সার্মেক্ট থেোমরর টাইমটল োনমেই হমর্। প্রম ােমন
বর্ভােী অধ্যােকমের কামছ থেোর টাইমটল থেমন, েমর্ই সকমল ফ ব বফল আে থকামরা।

