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Undergraduate Admission: 2021-22 
E-Admission এর সুয োগ বো অপশন গ্রহযের জযনে ববজ্ঞবি 

তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বি ২০২১ 

ই-অ্যাডরিশপ্টেি ১৪ তি পপ্টব েি ভরতেি পপ্টিও োিােয েংখযক আেে খারি িপ্টেপ্টে l 

Bengali (Hons.) Chemistry (Hons.) Physics (Hons.) 

English (Hons.) Mathematics (Hons.) B.A. (General) 

Education (Hons.) Anthropology(Hons.)  Geography (Hons.) 

    Economics (Hons.)    Statistics (Hons.)       B.Sc. (General) 

রবশ্বরবদ্যািে কতত েক ই-অ্যাডরিশপ্টেি চূড়ান্ত তারিখ সেপ্টেতু ৩০ সসযেম্বর , ২০২১ রের্ োরিত েপ্টেপ্টে, তাই ই-অ্যাডরিশপ্টেি 

পব েরভরিক প্রক্রিো অ্বযােত িাখা েম্ভব েপ্টে ো l এই কািপ্টে সে েব আপ্টবদ্েকািীিা এখেও ই-অ্যাডরিশপ্টেি েুপ্টোগ 

পােরে, রকন্তু এই িোরবদ্যািপ্টে ভরতে েপ্টত আগ্রেী, তাপ্টদ্িপ্টক রকেু  রেপ্টদ্েরশকা এখাপ্টে সদ্ওো েি l রেব োরচত েপ্টি তািা 

সে অ্যাডরিশে গ্রেে কিপ্টবে এটা িেরিি কপ্টি তপ্টবই, অ্যাডরিশে সপাটোপ্টি রেপ্টেপ্টদ্ি অ্যাকাউপ্টে Log in কপ্টি 

রেপ্টেপ্টদ্ি ভরতেি অ্পশেটট সবপ্টে সেপ্টবে l এই অ্পশে গ্রেপ্টেি েুরবর্াটট ১৯ সসযেম্বর ২০২১, রোত ৯ টো অ্বরর্ সখািা 

থাকপ্টব l অ্পশে -এি রভরিপ্টত রেব োরচত কযাক্রিপ্টডটপ্টদ্ি Wish based Merit List ২০ সেপ্টেম্বি প্রকাশ কিা েপ্টব । ফা াঁকা 

আেে-েংখযা ও এই Merit List এি রভরিপ্টত e-Admission  ২০ সসযেম্বর ২০২১, সকোল  ৯টো সথপ্টক শুরু েপ্টব  l 

সকােও আপ্টবদ্েকািী সে এখেও অ্বরর্ এখাপ্টে ই-অ্যাডরিশপ্টেি কখেও সকােও েুপ্টোগই পােরে সে এবং সে এই 

রবজ্ঞরি অ্েুোেী উপপ্টিাক্ত রের্ োরিত েিেেীিাি িপ্টর্য রেপ্টেি ইোেরুূপ ভরতেি েুপ্টোগটট রেপ্টত বযথ ে, সে তাি 

সির্াতারিকাি আপ্টগি িাে অ্েুোেী পুেিাে ভরতেি েুপ্টোগ কখেওই পাপ্টব ো l  

  সকােও কযাক্রিপ্টডট সে Tourism & Travel management  রবষপ্টে আপ্টবদ্ে কপ্টিপ্টে রকন্তু ই-অ্যাডরিশপ্টেি েুপ্টোগ 

সপপ্টেও আপ্টগ ভরতে েেরে, অ্থচ এখে এই িোরবদ্যািপ্টে ভরতে েপ্টত আগ্রেী, সে-ও  রেম্নরিরখত র্াপ অ্েুোেী e-Admission 

এি েুপ্টোগ বা অ্পশে গ্রেে কিপ্টত পাপ্টি l 

ববযশষ দ্রষ্টবে, “Wish to take Admission”এই সুয োগটট গ্রহে স  ই-অেোডবিশযনর অবিকোর বিলযব, 

এিনটো বকন্তু নয় l ই-অেোডবিশযনর সুয োগ অবশেই ফোাঁকো আসনসংখ্েো আর আযবদনকোরীর সিিোতোবলকোয় 

প্রোি স্থোযনর বিবিযতই বনি ধোবরত হযব l 

ই-অেোডবিশযনর জযনে সুয োগ বো অপশন গ্রহে করোর িোপগুযলো বনযদধশ করো হযলোোঃ 

• অ্যাডরিশে সপাটোপ্টি রেপ্টেি একাউপ্টে Log in কিপ্টত েপ্টব l (ugportal.hgcadmission.org) 

• “Wish to take Admission” -এ রিক কিপ্টত েপ্টব l 

• ড্রপ-ডাউে রিস্ট সথপ্টক রবষে সবপ্টে রেপ্টত েপ্টব ও “ADD TO WISHLIST”-এ রিক কিপ্টত েপ্টব l 

(একারর্ক রবষেপ্টকও ‘WISHLIST’ এ সোগ কিা সেপ্টত পাপ্টি l) 
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