হলিদয়া সরকাির মহািবদ�ালয়
�াতক �ের ( সা�ািনক ও সাধারণ ) ভিত� --- ২০২২-২৩
ই-অ�াডিমশন �হেণর ধাপ বা িনেদ�শ
১) হলিদয়া সরকাির মহািবদ�ালেয়র অ�াডিমশন েপাট� ােল যান
(https://ug.hgc.onlineadmission.xyz) ।
ইউজার েনম আর পাসওয়াড� িদেয় লগ ইন ক�ন । এরপর “Take Admission”-এ ি�ক ক�ন ।
আপনার িবষেয়র পােশ “Take Admission” িল� এ ি�ক ক�ন। এরপর ৮ নং ধােপ চেল যান।
অথবা
১) হলিদয়া সরকাির মহািবদ�ালেয়র অ�াডিমশন েপাট� ােল যান
(https://ug.hgc.onlineadmission.xyz ) । ওই উইে�ার মেধ� “LINK FOR EADMISSION”-এ ি�ক ক�ন । “ List of Eligible Students for Admission” উইে�া েদখেত
পােবন।
২) “Select Subject ”-এ �দ� তািলকা েথেক িবষয়েক চয়ন ক�ন।
৩) এই অ�াডিমশন-পেব � সুেযাগ পাওয়া ছা�ছা�ীেদর েমধাতািলকা ওই উইে�ােত সংরি�ত ও অসংরি�ত ে�িণেত েদখেত পােবন ।
৪) েমধাতািলকা েথেক আপনার নাম�ট খুেঁ জ েবর ক�ন । এরপর ওই উইে�ার ডানিদেক িরমাক�
অপশেনর িনেচ “Login to Take Admission”- এ ি�ক ক�ন ।
৫) তখন লগ ইন উইে�া েদখেত পােবন । লগ ইন এর জেন� ইউজার েনম আর পাসওয়াড� িদন ।
৬) আবার িনেজর পছে�র িবষয়�ট চয়ন ক�ন । তখন এক�ট উইে�ােত েমধাতািলকা েদখেত পােবন
েযখােন ভিত� �হেণ আ�হী ক�া��েডেটর র�া� ও অন�ান� তথ� েদখেত পােবন ।
৭) এরপর “Take Admission”- এ ি�ক ক�ন ।

৮) িসট বুিকং িডেটইলস উইে�ােত ক�া��েডেটর র�া� েদখা যােব । (েয Category েত ক�া��েডট
ভিত� িনেত ই��ক , েসই অনুসােরই র�া� েদখা যােব ।)
৯) এরপর “Please choose the category by which you want to admit” এ �দ� তািলকা েথেক
ক�া��েডট েয Category েত ভিত� িনেত আ�হী েস�টেক িনবাচন
�
ক�ন ।
১০) ‘এি�েম� িডসে�ইমার ’-এ �টক িচ� িদন ।
১১) তারপর েপেম� অপশন েদখেত পােবন । “CONTINUE TO PAY FEES” এ ি�ক ক�ন।
১২) েপেম� েগটওেয় উইে�া�ট খুেল যােব।
১৩) ব�া� েপেম� েগটওেয়েত েপেম� িবষয়ক তথ�ািদ �দান ক�ন ।
১৪) অথ ��দােন সফল হেল �িভশনাল আইেডি��ট কােড�র সে� েপেম� িরিস� পােবন । “Select
Subject”-এর �দ� তািলকা েথেক িবষয় িনবাচন
�
ক�ন । িসট বুিকং িডেটইলস উইে�ােত তখন
“Fees Paid” ��াটাস�ট েদখােব ।

আপনার �িভশনাল অ�াডিমশন �হেণর ���য়া�ট স�ূণ � হেয়েছ ।

