
Government General Degree College, Tehatta 

Tehatta-741160, Nadia, W.B 

 
        NOTICE 

 

Memo No – ADMN-8/TGC/2022-23      Date: 22/09/2022 

Cancellation of Admission in UG Courses for the Academic Session 2022-23 

It is hereby notified to all students newly and provisionally admitted in different UG courses for the 

academic year 2022-23 that those who took admission simultaneously in more than one course should 

cancel their admission in the courses they do not wish to continue with. Also, those newly admitted 

students who got themselves admitted to any other college and don’t wish to continue their study in our 

college should cancel their admission. They should apply for the cancellation of admission by sending an 

email to nitishbengali@gmail.com  with the following attachments within 24.09.2022 (Saturday)  

1. A handwritten application letter with signature (Format attached)  

2. Copy of the application form  

3. Copy of the payment receipts  

 

They may pray for a refund of the admission fee in the same letter.  
 
এতদ্বারা ২০২২-২৩ শলক্ষাবর্ে শবশভন্ন UG COURSE  এ ভশতে ওয়া মস্ত নতুন শলক্ষার্েীর্ে জানার্না যার্ে যয, 

যারা এেই র্ে এোশিে যোর্ে ভশতে র্য়ছ, তারা যয যোেগুশ চাশর্য় যজর্ত চাও না যগুশর্ত ভশতে বাশত 

েরর্ত র্ব।এছাড়াও ভশতে ওয়া শলক্ষার্েীরা যারা অনয ের্র্জ ভশতে র্য়ছ এবং আমার্ের ের্র্জ তার্ের 

পড়াশুনা চাশর্য় যযর্ত অশনেুে তার্েরও ভশতে বাশত েরর্ত র্ব। শনম্নশশিত Documents  

২৪/০৯/২০২২( লশনবার) তাশরর্ির মর্িয  nitishbengali@gmail.com এই ইর্ম আইশির্ত যম পাশির্য় 

ভশতে বাশতর্র জনয আর্বেন েরর্ত র্ব।  

১। এেশি স্বাক্ষর ার্ত শশিত আর্বেন পত্র (ফরমযাি ংযুক্ত)  

২। আর্বেনপর্ত্রর েশপ  

৩। যপর্মন্ট রশর্ের েশপ  

তারা ওই এেই শচশির্ত ভশতে শফ যফরৎ এর জনয প্রার্েনা েরর্ত পার্র।  

 

  
Sd/- 

Officer-In-Charge 

Government General Degree College, Tehatta 

mailto:nitishbengali@gmail.com
mailto:nitishbengali@gmail.com


To  

The Officer-in-Charge 

 Government General Degree College, Tehatta 

 Tehatta-741160, Nadia, W. B. 

 

 Sub: Request for Cancellation of Admission in __________________________(Subject Name), 

         Application ID ___________________________.  

 

Respected Sir, 

  I, ___________________________ (Name of Student), son/daughter of 

_________________________ , hereby beg to inform you that I was empanelled in the merit list 

for the subject ____________________ (Hons./General) and took admission by paying the 

requisite fees. But I am sorry to state that I am unable to continue the said course from your 

prestigious institution due to _____________________________________ (state the reason), 

and therefore, request you to cancel my admission in the subject _________________ 

(Hons./General) so that the vacated seat can be allotted to any other deserving candidate.  

 

I further request you to refund the amount Rs. ___________ paid online while taking the 

admission as soon as possible.  

 

Hopefully, my requests will be considered favorably.  

Thanking you,  

Date:           Yours faithfully, 

Place:    

 

(Signature of Student) 

 

(Signature of Guardian)  

Phone:  

 

Enclosures:  

1. Copy of Application Form.  

2. Copy of Successful Payment Receipt.    

  



প্রশত 
ভারপ্রাপ্ত অিযক্ষ  
যতট্ট রোশর মাশবেযায় 
যতট্ট, নশেয়া  
শবয়- ভশতে বাশতর্র আর্বেন/শবয় পশরবতের্নর আর্বেন শবয় ___________________, অযাশির্েলন নম্বর -
________________________ 
 
মাননীয় মালয় আশম________________________________(শলক্ষার্েীর 
নাম)_____________________(শপতা/মাতার নাম) এতদ্বারা আপনার্ে জানাশে যয 
আশম________________(শবর্য়র নাম) অনাে/যজনার্র শবর্য়র জনয যমিা তাশোয় স্থান যপর্য়শছাম এবং 
প্রর্য়াজনীয় ভশতে শফ প্রোন ের্র ভশতে র্য়শছাম।শেন্তু আশম আপনার  মযোোপূর্ে প্রশতষ্ঠান যর্র্ে উশিশিত যোেশি  
_______________(েী োরর্র্) চাশর্য় যযর্ত পারশছ না। তাই আপনার্ে______________(শবর্য়র নাম) 
আমার ভশতে বাশতর্র জনয অনুর্রাি েরশছ যার্ত িাশ আন অনয ের্না যযাগ্য প্রার্েীর্ে বরাদ্দ েরা যায়।  
আশম অনাইর্ন ভশতের মর্য় যয শফ Rs_________________যপর্মন্ট ের্রশছাম তা অবর্ম্ব যফরত যেওয়ার 
আর্বেন জানাশে।  
আলা েশর, আমার আনুর্রািশি আনুেূভার্ব শবর্বচনা েরা র্ব। 
 
িনযবাোর্ে, 
তাশরি                                                (শলক্ষার্েীর স্বাক্ষর )  
  
স্থান  
                                                  অশভভাবর্ের স্বাক্ষর  
                                              
                                                   যফান  
   র্ে শের্ত র্ব  
১। আর্বেন পর্ত্রর েশপ 
২। যপর্মন্ট শরশর্ের েশপ  


