
হলদিয়া সরকাদর মহাদিিযালয় 
 

স্নাতক স্তরর ( সাম্মাদিক ও সাধারণ ) ভদতি --- ২০২১-২২ 

 

ই-অ্যাডদমশি গ্রহরণর ধাপ িা দিরিিশ 

 

  

 

১)  হলদিয়া সরকাদর মহাদিিযালরয়র অ্যাডদমশি পপার্িারল যাি (ugportal.hgcadmission.org) । 

ইউজার পিম আর পাসওয়াডি দিরয় লগ ইি করুি । এরপর “Take Admission”-এ দিক করুি । 

আপিার দিষরয়র পারশ “Take Admission” দলঙ্ক এ দিক করুি। এরপর ৮ িং ধারপ চরল যাি। 

 

অ্থিা 

 

 

১) হলদিয়া সরকাদর মহাদিিযালরয়র অ্যাডদমশি পপার্িারল যাি (ugportal.hgcadmission.org) । ওই   

উইরডার মরধয “LINK FOR E-ADMISSION”-এ দিক করুি । “ List of Eligible Students for 

Admission” উইরডা পিখরত পারিি। 

 

২) “Select Subject ”-এ প্রিত্ত তাদলকা পথরক পছরের দিষয়রক চয়ি করুি। 

 

৩) এই অ্যাডদমশি-পরি ি সুরযাগ পাওয়া ছাত্রছাত্রীরির পমধাতাদলকা ওই উইরডারত সংরদিত ও অ্-

সংরদিত পেদণরত পিখরত পারিি । 

 

৪) পমধাতাদলকা পথরক আপিার িামটর্ খুুঁরজ পির করুি । এরপর ওই উইরডার ডািদিরক দরমাকি 

অ্পশরির দিরচ “Login to Take Admission”- এ দিক করুি । 

 

৫) তখি লগ ইি উইরডা পিখরত পারিি । লগ ইি এর জরিয ইউজার পিম আর পাসওয়াডি দিি । 

 

৬) আিার দিরজর পছরের দিষয়টর্ চয়ি করুি । তখি একটর্ উইরডারত পমধাতাদলকা পিখরত পারিি 

পযখারি ভদতি গ্রহরণ আগ্রহী কযান্ডডরডরর্র রয্াঙ্ক ও অ্িযািয তথয পিখরত পারিি । 

 

৭) এরপর “Take Admission”- এ দিক করুি । 

 

৮) দসর্ িুদকং দডরর্ইলস উইরডারত কযান্ডডরডরর্র রয্াঙ্ক পিখা যারি । (পয Category পত  কযান্ডডরডর্ 

ভদতি দিরত ইচু্ছক , পসই অ্িুসাররই রয্াঙ্ক পিখা যারি ।) 

 

http://ugportal.hgcadmission.org/
http://ugportal.hgcadmission.org/


৯) এরপর “Please choose the category by which you want to admit” এ প্রিত্ত তাদলকা পথরক 

কযান্ডডরডর্ পয Category পত ভদতি দিরত আগ্রহী পসটর্রক দিি িাচি করুি । 

 

১০) ‘এদগ্ররমন্ট দডসরিইমার ’-এ টর্ক দচহ্ন দিি । 

 

১১) তারপর পপরমন্ট অ্পশি পিখরত পারিি । “CONTINUE TO PAY FEES” এ দিক করুি। 

 

১২) পপরমন্ট পগর্ওরয় উইরডাটর্ খুরল যারি। 

 

১৩) িযাঙ্ক পপরমন্ট পগর্ওরয়রত পপরমন্ট দিষয়ক তথযাদি প্রিাি করুি । 

 

১৪) অ্থ ি প্রিারি সফল হরল প্রদভশিাল আইরডদন্টটর্ কারডির সরে পপরমন্ট দরদসপ্ট পারিি । “Select 

Subject”-এর প্রিত্ত তাদলকা পথরক দিষয় দিি িাচি করুি । দসর্ িুদকং দডরর্ইলস উইরডারত তখি 

“Fees Paid” স্ট্যার্াসটর্ পিখারি । 

 
 

আপনার প্রভিশনাল অ্যাডভিশন গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সম্পূে ণ হণয়ণে । 
 


