https://memaricollege.com/
REVISED NOTICE dt. 10.09.2020
Semester VI Exam. 2020 Form Fill Up (Online only)
৬ষ্ঠ সেমিস্টারেে করেজ ফাইনাে পেীক্ষাে ফিম মফে আরপে সে সনামিেমি আজ প্রকামিত হরেমিে, এই করোনা েংক্রিরেে
পমেমিমতে কথা সেরে উক্ত সনামিেমি োমতে কো হরো।
করেজ ওরেেোইরি মিরে, েকে ৬ষ্ঠ সেমিস্টারেে িাত্রিাত্রীরক " Semester VI Exam. 2020 Form Fill Up " সেকিারন সেরত
হরে। ওই সেকিারন েি ইন করো মনরজে সফান নাম্বাে আে জন্ম তামেখ মিরে। অনোইন পেীক্ষাে মফ সপরিন্ট করো, আে মেমেেে সপরিরন্টে
চাোন আইমি ও সপরিরন্টে Transaction ID মেরখ োরখা। Fees of অনলাইন Form Fill Up সর্বম াট াত্র ২০০ টাকা।

োিা কািরজ েই করো, েইরেে িমে তুরে োরখা। েইরেে ফরিা িমে এমিি করে resize করো। িমেে োইজ সেন 500 MBে সেিী
না হে।
করোনাোইোে পমেমিমতে কথা মেরেচনা করেই করেজ কততপ
ম ক্ষ গুিে ফরিমে িাধ্যরি িাত্ররিে ফিম মফে আপ কোরে। সকানও
িাত্রিাত্রীরক করেরজ েিেীরে আেরত হরে না। আিািী ১২ সেরেম্বে ২০২০, িু পুে ১২িাে করেজ ওরেেোইরি গুিে ফরিমে মেঙ্ক সপরে োরে
িাত্রিাত্রীো। োেতীে তথয পূ েম কেরত হরে পেীক্ষা ও মেষে েংক্রান্ত, ওই গুিে ফরিম। গুিে ফিম মফে আপ কোে েিেেীিা, ১৩ সেরেম্বে
২০২০ তামেখ েকাে ১১িা সথরক ১৬ সেরেম্বে ২০২০ োমত্র ১১িা।
আরি করেরজ পেীক্ষাে মফ অনোইন সপ কেরে, তােপরে গুিে ফিমমি মফে আপ কেরে। েমি ১৭ সেরেম্বে ২০২০ে িরধ্য সতািারিে
সফান নাম্বারে মেশ্বেিযােরেে SMS না আরে, সতািো সফারন ো সিে করে তা জানারে। সিে কোে েিে ই-সিে োেরজরে মনরজে েু মনোমেমমি
সোে নাম্বাে মেরখা অেিযই। Mail ID: infomemaricollege@gmail.com
(+91)8116619067 এই নাম্বারে WhatsApp সিরেজ কেরে না, শুধ্ু সফারন/SMSএ জানারে (সকাল ১১টা থেমক বর্মকল ৪থট)।
১৩ তামেখ েকাে ১১িা সথরক Semester VI Exam. 2020 Form Fill Up সেকিান করেজ ওরেেোইরি পারে।
১. সেকিারন মিরে সপরিন্ট করো, ১৩ তামেখ েকাে ১১িা সথরক ১৬ তামেখ োমত্র ১১িাে িরধ্য।
২. অনোইন সপরিন্ট কো হরে, গুিে ফিম মেরঙ্ক োও। ফিম মেঙ্ক ১২ তামেরখ করেজ ওরেেোইরিে সনামিরে পারে।
৩. ১৩ তামেখ েকাে ১১িা সথরক ১৬ তামেখ িু পুে ১২িাে িরধ্য গুিে ফিমমি মফে আপ করো োমি সথরকই।
৪. গুিে ফিম অনোইন মফে আপ কোে েিে হারত োরখা:
Valid E-Mail ID োকাটা র্াধ্যতা ূ লক
Valid থ ান নাম্বার থেন োমক
৫ি সেমিস্টারেে অযািমিি
েু মনোমেমমি সেমজরেিান
োিা কািরজ কো েইরেে িমে
Received Payment চাোন ID
সপরিরন্টে Transaction ID
করেরজে Part III (Old) Examination 2020-ে িাত্রিাত্রীরিে করেরজ আেোে সকারনা প্ররোজন সনই। সতািারিে সপরিন্টও অনোইন

হরে। ফিম মফে আপও অনোইন হরে। ১২ তামেরখে সনামিরে মেিি জানরত পােরে।

