
হলদিয়া সরকাদর মহাদিিযালয় 
 

স্নাতকস্তরে ( সাম্মানিক ও সাধােণ ) ভনতি ২০২০-২০২১ 
 

ই-অ্যাডনিশরিে জরিয নিরদিনশকা 
 

১। ই-অ্যাডনিশরিে জরিয এনিজজবি কযাজিরডটরদে তানিকা যা আসি-সংখ্যা ও মিধাে নভনিরত 

প্রস্তুত, তা প্রনত পরব িে অ্যাডনিশরিে আরে অ্যাডনিশি-মপাটিারি (ugportal.hgcadmission.org) 

মদখ্ারিা হরব । 

২। কযাজিরডটরদে “Steps for e-Admission” ভারিা করে মদখ্রত অ্িুরোধ কো হরে ,যা মদওয়া 

েরয়রে করিজ ওরয়বসাইট নকংবা অ্যাডনিশি-মপাটিারি www.haldiagovtcollege.org.in নকংবা   

http://ugportal.hgcadmission.org  

৩। প্রদি নিনদিষ্ট সিয়সীিাে িরধযই কযাজিরডটরদে অ্িিাইি মিারড, মযিি মেনডট কাডি, মডনবট 

কাডি, মিট বযাজকং ইতযানদে িাধযরি মপরিন্ট কোে জরিয নিরদিশ মদওয়া হরব। 

৪। ভনতিে প্রনত পরব িই সুরযাে পাওয়া োত্রোত্রীরক মিাবাইরি বাতিা পাঠারিা হরব। তবু, োত্রোত্রীরদে 

কারে অ্িুরোধ থাকরব করিজ ওরয়বসাইটটট অ্িুসেণ কোে জরিয, যা মথরক োত্রোত্রীো নিয়নিত 

আপরডরটড খ্বে মপরত পারে। 

৫। যনদ মকািও আরবদিকােী োত্রোত্রী ভনতিে মকািও পরব িে মিনেট নিরে সুরযাে মপরয়ও ভনতি 

িা হয় ও যনদ নিনদিষ্ট সিরয়ে িরধয ই-মপরিন্ট িা করে তরব সস আর আে ভনতিে সুরযাে পারবিা 

। কােণ ই-অ্যাডনিশরিে পদ্ধনত অ্িুযায়ী ওই অ্যাডনিশরিে তানেখ্ ও সিয় অ্নতোন্ত হরয় মেরি 

পেবতী কযাজিরডট পেবতী মিধাতানিকায় ভনতিে সুরযাে পারব। 

৬। যনদ মকািও কযাজিরডট মকািও একটট সাবরজরেে নভনিরত ই-অ্যাডনিশি-এ অ্থ ি প্রদাি করে 

মেরি এবং অ্িয সাবরজরে ভনতি হরত চায়, তাহরি তারক ই-অ্যাডনিশি চিাকািীিই পবূ িবতী 

নবষয়টট বানতি বা কযারেি কেরত হরব । িাহরি মস িতুি পেরেে নবষয়টট গ্রহণ কেরত নেরয় 

অ্যাডনিশরিে জরিয অ্থ িপ্রদাি কেরত পােরব িা। উদাহেণ-- মকািও কযাজিরডট যনদ 

ই-অ্যাডনিশরিে মকািও পরব ি সাম্মানিক বাংিায় অ্যাডনিশি গ্রহণ করে এবং পরে সাম্মানিক 

নশক্ষাতরে সুরযাে পায় ও নিতীয়টট নিরয়ই পড়রত আগ্রহী থারক, তরব তারক অ্িিাইরি বাংিাে 

অ্যাডনিশি বানতি করে নশক্ষাতরেে জরিয অ্থ ি প্রদাি কেরত হরব। এরক্ষরত্র প্রদাি কো অ্নতনেক্ত 

অ্থ ি তথযানদ যাচাইরয়ে সিয় করিজ কতত িপক্ষ মেেরতে বযবস্থাও কেরব। 

৭। প্ররতযক কযাজিরডটরক অ্িুরোধ কো হরে, ই-অ্যাডনিশরিে সিয় মকাথাও আরেে মথরকই 

ভনতি হরয় থাকরি মস বযাপারে সটঠক তথয জািারত। অ্িয মকাথাও ভনতি হরয় থাকা কযাজিরডটরক 

এই শরতিই সুরযাে মদওয়া হরব ময তারক পূব িবতী করিজ/নশক্ষাপ্রনতষ্ঠাি মথরক সাত নদরিে িরধয 

‘cancellation statement’ সংগ্রহ করে তাে স্ক্যািড কনপ এই ই-মিইি আইনড -- 

admission.haldiagovtcollege@gmail.com -মত পাঠারত হরব। ‘cancellation statement/Transfer 

certificate’ এে হাডি কনপ অ্যাডনিশি-কনিটটে কারে অ্বশযই তথযানদ যাচাইরয়ে সিয় জিা মদওয়া 

বাধযতািূিক । এটা প্রতযানশত ময একজি কযাজিরডট একই সিয় একানধক করিরজ আসি দখ্ি 

করে থাকরব িা । 

৮। ময সিস্ত আরবদিকােীো ভনতি হওয়াে সুরযাে মপরিি, তারদে অ্বশযই ‘Anti-ragging affidavit’, 

যাে নিক মদওয়া েরয়রে করিজ ওরয়বসাইট নকংবা অ্যাডনিশি-মপাটিারি, মসটট সাবনিট কেরত 

হরব। এই ‘Anti-ragging affidavit’ ময অ্িিাইরি জিা হরয়রে তাে একটট নপ্রন্ট আউট নিরয় োখ্রত 

হরব ও ক্লাস আেরেে নদরি অ্যাডনিশি-কনিটটরক তা অ্বশযই নদরত হরব। 

৯। কযাজিরডটরদে সুস্পষ্টভারব জািারিা হরে ময, ভনতি প্রজেয়া চিাকািীি করিরজ ভনতি-মকজিক 

মকািও নবষয় জািাে জরিয নকংবা অ্িয মকািও প্ররয়াজরি আসা কািয িয়। যখ্ি ক্লাস শুরুে 

কথা করিজ ওরয়বসাইরট ম াষণা কো হরব ,তখ্ি করিরজ এরস নেরপাটি কেরত হরব । মসই সরে 

অ্যাডনিশি-মিাটটরস উরেখ্ কো সবকটট মটনেিনিয়াি ও ডকুরিরন্টে অ্নেজজিাি এবং তাে িকিও 

অ্বশযই আিরত হরব । যনদ অ্িিাইি পদ্ধনতরত ভনতি হওয়া মকািও কযাজিরডট মভনেনেরকশরিে 

সিয় নকংবা ক্লাস আেরেে তানেরখ্ নেরপাটি িা করে এবং করিজ-কতত িপক্ষরক নকেু িা জানিরয় 

একটািা দুই সপ্তাহ অ্িুপনস্থত থারক তরব করিজ কতত িপক্ষ তাে ভনতি বানতি করে নদরত পারে। 

১০। অ্িিাইি পদ্ধনতরত হওয়া সিস্ত অ্যাডনিশি নকন্তু প্রনভশিাি । তথয যাচাইরয়ে সিয় অ্িিাইরি 

মদওয়া তথয আে প্রকত ত তরথযে িরধয অ্সেনত থাকরি নকংবা নিরথয নকেু উপস্থাপি কো হরয়রে 

এিি প্রিানণত হরি অ্িিাইরিে অ্যাডনিশি নকন্তু বানতি হরয় মযরত পারে । 
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