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Undergraduate Admission: 2022-23

E-Admission এর সুেযাগ বা অপশন �হেণর জেন� িব�ি� (Phase 2)
তািরখ: ২৩.০৯.২০২২
ই-অ�াডিমশেনর ৩৫ তম পেবর� ভিত�র পেরও িবিভ� িবষেয় সামান� সংখ�ক আসন খািল রেয়েছ । এই খািল আসন
�িল আেগর Wish based Merit list (Phase 1) and Merit list (Phase 1 & 2) েথেক ভিত� করা হেব। ই-অ�াডিমশেনর
নত� ন চূ ড়া� তািরখ েযেহত� ২৮.০৯.২০২২ িনধািরত
�
হেয়েছ (as per Govt. notification vide Memo no.: 671-Edn (CS)/10M-95/2014
dated 08.09.2022) তাই ই-অ�াডিমশেনর পবিভি�ক
�
���য়া অব�াহত রাখা স�ব হে� না কারণ Wish based Merit List র

candidate রা সুেযাগ েপেয়ও অেনেক ভিত� হয় িন ।
েয সব আেবদনকারীরা আেগ একবার Wish/ Option িদেয়ও এখনও ই-অ�াডিমশেনর সুেযাগ পায়িন িক� এই
মহািবদ�ালেয় ভিত� হেত এখনও আ�হী তারা িনেজেদর অ�াকাউে� Log in কের পুনরায় িনেজেদর ভিত�র অপশন�ট েবেছ
েনেবন l এই অপশন �হেণর সুিবধা�ট ২৫.০৯.২০২২, রাত ৯ টা অবিধ েখালা থাকেব l ফাঁকা আসন-সংখ�া ও Wish based
Merit List (phase ২) এর িভি�েত e-Admission ২৬.০৯.২০২২, সকাল ৯ টা েথেক �� হেব l
েকানও আেবদনকারী েয এখনও অবিধ এখােন ই-অ�াডিমশেনর েকানও সুেযাগই পায়িন েস এবং েয এই িব�ি�
অনুযায়ী উপেরা� িনধািরত
�
সময়সীমার মেধ� িনেজর ই�ানু�প ভিত�র সুেযাগ�ট িনেত ব�থ, � েস তার েমধাতািলকার
আেগর �ান অনুযায়ী পুনরায় ভিত�র সুেযাগ কখনওই পােব না l
িবেশষ ��ব�, ই-অ�াডিমশেনর সুেযাগ অবশ�ই ফাঁকা আসনসংখ�া আর আেবদনকারীর েমধাতািলকায় �া�
�ােনর িভি�েতই িনধািরত
�
হেব l
ই-অ�াডিমশেনর জেন� সুেযাগ বা অপশন �হণ করার ধাপ�েলা িনেদ�শ করা হেলা --• অ�াডিমশন েপাট� ােল িনেজর একাউে� Log in করেত হেব l (https://ug.hgc.onlineadmission.xyz)
• “Wish to take Admission” -এ ি�ক করেত হেব l
• �প-ডাউন িল� েথেক িবষয় েবেছ িনেত হেব ও “ADD TO WISHLIST”-এ ি�ক করেত হেব l

Schedule for Wish based e-Admission (2nd Phase):

Wish based e-Admission (2nd phase)

Submission of wish/option for e-Admission again
in the Admission portal by logging in the account
Publication of Wish based Merit list (2nd phase)
e-Admission

Date & Time

Up to 25.09.2022, 9:00 P.M.
26.09.2022
26.09.2022, 9:00 A.M.

Sd/Officer-in-Charge
Haldia Government College

