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 Office of the Principal 

Haldia Government College 

P.O. Debhog, Dist: Purba Medinipur, 

Pin – 721657 

 
 

1st সেমেস্টামেে ছাত্রছাত্রীমেে নথিপত্র যাচাই কোে (Document Verification) থিজ্ঞথি  
 

তারিখ: 02.12.2020 

 
রিদ্যাসাগি রিশ্বরিদ্যালয়েি রিজ্ঞরি অনুযােী (vide Ref. no. VU/IC/Adm./116/2020 dated 01.12.2020) 1st 

সসয়েস্টায়িি ছাত্রছাত্রীিা যািা ২০২০-২০২১ রিক্ষািয়ষে প্রাথরেকভায়ি ভরতে  হয়েয়ছ (provisionally admitted), আগােী ৮ থিমেম্বে 

সিমক ১৫ থিমেম্বে পযযন্ত তামেে নথিপত্র যাচাই কো হমি। এই প্ররিোটি সম্পন্ন হয়ি non-contact পদ্ধরতয়ত, Google meet 

প্ল্যাটফয়েে। নরথপত্র যাচাইয়েি সেেসূচী ও আনুষরিক তথয রিস্তারিতভায়ি িীঘ্রই জানায়না হয়ি।   

• ছাত্রছাত্রীয়দ্ি রনয়জয়দ্ি নরথপত্র যাচাই করিয়ে সনওোি জনয রনয়চি তারলকা অনুযােী রনরদ্ে ষ্ট রিভায়গি whatsapp group এি 

রলয়ে রিক কয়ি ৬ থিমেম্বমেে েমযে গ্রুমপ সযাগোন কেমত হমি। সযসি ছাত্রছাত্রীয়দ্ি কায়ছ whatsapp এে েুথিযা সনই, 

তািা এই online form (Link of online form) রলয়ে রিক কয়ি ৬ থিমেম্বমেে েমযে ফেেটি রফল আপ কিয়ি।  

• সেস্ত ছাত্রছাত্রীয়দ্ি রনম্নরলরখত সযয়কায়না একটি রলয়ে রগয়ে Anti-ragging undertaking পূিণ কিয়ত হয়ি। 

✓ http://www.antiragging.in 

✓ https://amanmovement.org/registration/public/amanmovement/Affidavit.php 

• Anti-ragging affidavit টি রপ্রন্ট কয়ি ছাত্র এিং তাি অরভভািকয়ক যথাস্থায়ন সই কয়ি ৮ থিমেম্বমেে আমগ (অিযাৎ 

Document Verification এে আমগ) pdf file আপম াি কেমত হমি এই রলয়ে রিক কয়িেঃ Link for uploading the 

signed copy of Anti-ragging undertaking/affidavit 

• Whatsapp গ্রুমপ সযাগোমনে েেয়েীোাঃ ০৬/১২/২০২০ 

 
• গ্রুমপ সযাগোমনে অক্ষেতা জাথনময় গুগ  ফেয পূেণ কোে েেয়েীোাঃ ০৬/১২/২০২০ 

 
• Anti Ragging Affidavit আপম াি কোে েেয়েীোাঃ ০৮/১২/২০২০ এে আমগ (অিযাৎ Document 

Verification এে আমগ) 

• উপথেউক্ত েেয়েীো অনুেেণ কমে নথিপত্র যাচাই িা document verification না কোম  সেই ছামত্রে ভথতয  িাথত  

হময় সযমত পামে। 

https://forms.gle/mrFhKtJ8mHnYKcmN6
https://forms.gle/mrFhKtJ8mHnYKcmN6
http://www.antiragging.in/
https://amanmovement.org/registration/public/amanmovement/Affidavit.php
https://forms.gle/5VLpbcn5ar5qAvU19
https://forms.gle/5VLpbcn5ar5qAvU19
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থিথভন্ন থিভামগে Whatsapp গ্রুমপ সযাগোমনে থ ঙ্ক: 
 

Department Whatsapp Link 

Bengali https://chat.whatsapp.com/Ju8sXh8mOl48vMM8yfVJqN 

Education https://chat.whatsapp.com/EAOksTqhNkFATp5tdJ1mvY 

English https://chat.whatsapp.com/DTy4M4h4fKO7XIcS9yCqaR 

Sociology https://chat.whatsapp.com/Klrx292Z1CuJaMOAK57aZO 

BA General https://chat.whatsapp.com/F9xzmBRDNAe3Zi9FLWQuHs 

Anthropology https://chat.whatsapp.com/GuIXIAtHj65GqWKavHy8Tl 

Chemistry https://chat.whatsapp.com/CysEUMWug1z0RhvhptFWz8 

Geography https://chat.whatsapp.com/L8Hyw4pbRJ8IxuG7PBVhYd 

Mathematics https://chat.whatsapp.com/FFJRlVjgUlg59dOnxjhDst 

Statistics https://chat.whatsapp.com/Hf5wpwnDYpT1rRcQe0b5T7 

Physics https://chat.whatsapp.com/Luw3d9vEJL7ERrOBo57zEj 

BSc General https://chat.whatsapp.com/BNqvyve5n8fAnqFBMPGoc7 

TTM https://chat.whatsapp.com/DKYseoFkOCuCFSXeUp21yk 

Economics https://chat.whatsapp.com/HCzeFEsdeiK9EgFXPTkrAL  

 

অনলাইন িাস শুরু হয়ি ১৬/১২/২০২০ সথয়ক এিং তাি প্ররিোসহ অনযানয তথয whatsapp group এ জারনয়ে 
সদ্ওো হয়ি। 
 

 

 

 

Sd/- 

Officer-in-Charge 

Haldia Government College 
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