হলিদয়া সরকাির মহািবদ�ালয়
�াতক�ের ( সা�ািনক ও সাধারণ ) ভিত� ২০২২-২০২৩

ই-অ�াডিমশেনর জেন� িনেদ� িশকা
১। ই-অ�াডিমশেনর জেন� এিল�জবল ক�া��েডটেদর তািলকা যা আসন-সংখ�া ও
েমধার িভি�েত ��ত, তা �িত পেবর� অ�াডিমশেনর আেগ অ�াডিমশন-েপাট� ােল
(https://ug.hgc.onlineadmission.xyz) েদখােনা হেব ।
২। ক�া��েডটেদর “Steps for e-Admission” ভােলা কের েদখেত অনুেরাধ করা
হে� ,যা েদওয়া রেয়েছ কেলজ ওেয়বসাইট িকংবা অ�াডিমশন-েপাট� ােল
www.haldiagovtcollege.org.in
িকংবা
https://ug.hgc.onlineadmission.xyz
৩। �দ� িনিদ� � সময়সীমার মেধ�ই ক�া��েডটেদর অনলাইন েমােড, েযমন ে�িডট
কাড�, েডিবট কাড�, েনট ব�া��ং ইত�ািদর মাধ�েম অ�াডিমশান

িফ েপেম� করেত

হেব।
৪। ভিত�র �িত পেবই� সুেযাগ পাওয়া ছা�ছা�ীেক েমাবাইেল বাত�া পাঠােনা হেব।
তবু, ছা�ছা�ীেদর কােছ অনুেরাধ থাকেব কেলজ ওেয়বসাইট�ট অনুসরণ করার
জেন�, যা েথেক ছা�ছা�ীরা িনয়িমত আপেডেটড খবর েপেত পারেব।
৫। যিদ েকানও আেবদনকারী ছা�ছা�ী ভিত�র েকানও পেবর� েমিরট িলে� সুেযাগ
েপেয়ও ভিত� না হয় ও যিদ িনিদ� � সমেয়র মেধ� ই-েপেম� না কের তেব েস
আর ভিত�র সুেযাগ পােবনা । কারণ ই-অ�াডিমশেনর প�িত অনুযায়ী ওই
অ�াডিমশেনর তািরখ ও সময় অিত�া� হেয় েগেল পরবত� ক�া��েডট পরবত�
েমধাতািলকায় ভিত�র সুেযাগ পােব।
৬। একজন েযাগ� �াথ�র, e-Admission –র সময়, ভিত�র ওেয়ব েপাট� ােল েপেম�
করার পর যিদ েকান “payment successful” message না পাওয়া যায় বা েপেমে�র
রিসদ ৈতির না হয়, তাহেল সংি�� �াথ�েক তার ভিত� িন��ত করার জন� ভিত� িফ
পুনরায় জমা েদওয়ার পরামশ � েদওয়া হে�। ভিত�র পর যিদ েদখা যায় েয একজন
�াথ� এক�ট িনিদ� � িবষেয়র জন� একািধক েপেম� কেরেছ, �াথ�র নিথপ� যাচাই
করার পর কেলজ কতৃক
� অিতির� িফ েফরত েদওয়ার ব�ব�া করেব।
৭। যিদ েকানও ক�া��েডট েকানও এক�ট সাবেজে�র িভি�েত ই-অ�াডিমশন-এ
অথ � �দান কের েফেল এবং পের অন� সাবেজে� ভিত� হেত চায়, তাহেল তােক
ই-অ�াডিমশন চলাকালীনই পূববত�
�
িবষয়�ট বািতল বা ক�াে�ল করেত হেব । নাহেল
েস নত� ন পছে�র িবষয়�ট �হণ করেত িগেয় অ�াডিমশেনর জেন� অথ�দান
�
করেত

পারেব না। উদাহরণ-- েকানও ক�া��েডট যিদ ই-অ�াডিমশেনর েকানও পেব �
সা�ািনক বাংলায় অ�াডিমশন �হণ কের এবং পের সা�ািনক িশ�াতে� সুেযাগ
পায় ও ি�তীয়�ট িনেয়ই পড়েত আ�হী থােক, তেব তােক অনলাইেন বাংলার
অ�াডিমশন বািতল কের িশ�াতে�র জেন� অথ � �দান করেত হেব। এে�ে� �দান
করা অিতির� অথ তথ�ািদ
�
যাচাইেয়র সময় কেলজ কতৃপ
� � েফরেতর ব�ব�া করেব।
৮। �েত�ক ক�া��েডটেক অনুেরাধ করা হে�, ই-অ�াডিমশেনর সময় েকাথাও
আেগর েথেকই ভিত� হেয় থাকেল েস ব�াপাের স�ঠক তথ� জানােত। অন� েকাথাও
ভিত� হেয় থাকা ক�া��েডটেক এই শেত�ই সুেযাগ েদওয়া হেব েয তােক পূববত�
�
কেলজ/িশ�া�িত�ান েথেক সাত িদেনর মেধ� ‘cancellation statement’ সং�হ
কের তার ��ানড কিপ এই email id: admission.haldiagovtcollege@gmail.com
-েত পাঠােত হেব। ‘cancellation statement/Transfer certificate’ এর হাড�
কিপ অ�াডিমশন-কিম�টর কােছ অবশ�ই তথ�ািদ যাচাইেয়র সময় জমা েদওয়া
বাধ�তামূলক । এটা �ত�ািশত েয একজন ক�া��েডট একই সময় একািধক কেলেজ
আসন দখল কের থাকেব না ।
৯। েয সম� আেবদনকারীরা ভিত� হওয়ার সুেযাগ েপেলন, তােদর অবশ�ই
‘Anti-ragging affidavit’ সাবিমট করেত হেব। এই সং�া� িল� কেলজ
ওেয়বসাইট এবং অ�াডিমশন-েপাট� ােল পের েদওয়া হেব।
১০। ক�া��েডটেদর সু��ভােব জানােনা হে� েয, ভিত� ���য়া চলাকালীন কেলেজ
ভিত�-েক��ক েকানও িবষয় জানার জেন� আসার �েয়াজন েনই। তারা document
verification -এর জন� িরেপাট� করেব যা পের জানােনা হেব। যিদ অনলাইন প�িতেত
ভিত� হওয়া েকানও ক�া��েডট েভিরিফেকশেনর সময় িকংবা �াস আরে�র তািরেখ
িরেপাট� না কের এবং কেলজ-কতৃপ
� �েক িকছ� না জািনেয় একটানা দুই স�াহ
অনুপি�ত থােক তেব কেলজ কতৃপ
� � তার ভিত� বািতল কের িদেত পাের।
১১। অনলাইন প�িতেত হওয়া সম� অ�াডিমশন িক� �িভশনাল । তথ� যাচাইেয়র
সময় অনলাইেন েদওয়া তথ� আর �কৃত তেথ�র মেধ� অস�িত থাকেল িকংবা
িমেথ� িকছ� উপ�াপন করা হেয়েছ এমন �মািণত হেল অনলাইেনর অ�াডিমশন
িক� বািতল হেয় েযেত পাের ।
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