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Undergraduate Admission: 2020-21
E-Admission এর সুয োগ বো অপশন গ্রহযের জযনে ববজ্ঞবি (Phase 2)
তারিখ: ২৮.১০.২০২০
ই-অ্যাডরিশনেি ২৬ তি পনবিে ভরতেি পনিও সািােয সংখযক আসে খারি িনেনে এই রবষে গুরিনতেঃ English

(Hons.), Geography (Hons.), B.A. (General) । এই খারি আসে গুরি আনেি Wish based Merit List থেনক ভরতে কিা
হনব। ই-অ্যাডরিশনেি চূ ড়ান্ত তারিখ থেনহতু ৩০.১০.২০২০ রের্ারিত
ে
হনেনে, তাই ই-অ্যাডরিশনেি পবরভরিক
ে
প্রক্রিো
অ্বযাহত িাখা সম্ভব হনে ো কািণ Wish based Merit List ি candidate িা সুনোে থপনেও অ্নেনক ভরতে হে রে ।
থে সব আনবদেকািীিা আনে একবাি Wish/ Option রদনেও এখেও ই-অ্যাডরিশনেি সুনোে পােরে রকন্তু এই
িহারবদযািনে ভরতে হনত এখেও আগ্রহী তািা রেনেনদি অ্যাকাউনে Log in কনি পুেিাে রেনেনদি ভরতেি অ্পশেটি থবনে
থেনবে l এই অ্পশে গ্রহনণি সুরবর্াটি ৩০.১০.২০২০, দুপর
ু ২ টো অ্বরর্ থখািা োকনব l ফাাঁকা আসে-সংখযা ও Wish
based Merit List (phase 2) এি রভরিনত e-Admission ৩০.১০.২০২০, ববযেল ৩টো থেনক শুরু হনব l
থকােও আনবদেকািী থে এখেও অ্বরর্ এখানে ই-অ্যাডরিশনেি থকােও সুনোেই পােরে থস এবং থে এই রবজ্ঞরি
অ্েুোেী উপনিাক্ত রের্ারিত
ে
সিেসীিাি িনর্য রেনেি ইোেুরূপ ভরতেি সুনোেটি রেনত বযে, ে থস তাি থির্াতারিকাি
আনেি স্থাে অ্েুোেী পুেিাে ভরতেি সুনোে কখেওই পানব ো l
রবনশষ দ্রষ্টবয, ই-অ্যাডরিশনেি সুনোে অ্বশযই ফাাঁকা আসেসংখযা আি আনবদেকািীি থির্াতারিকাে প্রাি
স্থানেি রভরিনতই রের্ারিত
ে
হনব l
ই-অেোডবিশযনর জযনে সুয োগ বো অপশন গ্রহে েরোর ধোপগুযলো বনযদেশ েরো হযলো --• অ্যাডরিশে থপািে ানি রেনেি একাউনে Log in কিনত হনব l (ugportal.hgcadmission.org)
• “Wish to take Admission” -এ রিক কিনত হনব l
• ড্রপ-ডাউে রিস্ট থেনক রবষে থবনে রেনত হনব ও “ADD TO WISHLIST”-এ রিক কিনত হনব l

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

Wish based e-Admission (2nd phase)

Date & Time

Submission of wish/option for e-Admission again
in the Admission portal by logging in the account

29.10.2020, 09:00 A.M. to 30.10.2020, 2:00 P.M.

Publication of Wish based Merit list (2nd phase)
27th Phase/ Last phase of e-Admission (from Wish
based Merit list phase 2)

30.10.2020, 2:30 P.M.
30.10.2020, 3 P.M. to 30.10.2020, 11:59 P.M.

Sd/Officer-in-Charge
Haldia Government College

