BANGABASI COLLEGE KOLKATA
U.G ONLINE ADMISSION-2019
PROCEDURAL STEPS (PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS SHOWN IN THE UPLOADED VIDEO)
1) Once you are eligible for admission, an sms alert would be sent to your registered phone number. This process
may continue for several phases till the seats are exhausted.
2) On the specified date, log in to your application ID through the admission portal
www.admission.bangabasi.ac.in. You would find a Green Button showing GET ADMISSION, awaiting your click.
Please get admitted within the stipulated time so as not to lose your chance.
3) On clicking, you would be redirected to the available Payment Gateways for ONLINE payment options. Pay the
requisite admission fees through Net Banking/RTGS/NEFT/Debit/Credit cards according to your subject/stream
& save the generated challan. You would be provided with your Roll Number in your subject / Department /
Section of your choice in the challan. There would be three copies, for students, for College & for Bank. Retain
the challan safely for future reference.
4) There are choices to change your subject and for cancellation of your admission. Be utmost careful regarding
these options as they are not changeable under any circumstances.
5) You would again be notified via sms/e-mail regarding commencement of classes. You need to attend the College
strictly on the given date & time for verification of all the documents. Once your documents are verified, you
Provisional Admission would be CONFIRMED and your marksheet would be stamped upon.
6) You are required to attend classes regularly and within a week, you would be handed over with your College
Identity Card. Please follow the College Notice Board/sms alert for e-registration of University of Calcutta. You
would be considered as a bonafide student only with a valid University Registration Number.
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প্রথাগত পদক্ষেপগুলি (আক্ষলাড করা লিলডওক্ষত দদখাক্ষিা লিক্ষদে শাবিী অিু সরণ কক্ষরা)
তু লি বঙ্গবাসী কক্ষিক্ষে পছক্ষের লবষক্ষে িলতে র েিয দ াগযতা অেেি করক্ষি, একটি এসএিএস সতকে বাতে া দতািার লিবলিত দ াি িম্বক্ষর পাঠাক্ষিা হক্ষব। এই প্রলিো পরপর লবলিন্ন
দ াে সিস্ত লবষক্ষে/লবিাক্ষগ লসট িলতে হওো অলি চািু থাকক্ষব।
িলতে র লির্োলরত তালরক্ষখ, অযাডলিশি দপাটোি www.admission.bangabasi.ac.in িার্যক্ষি দতািার আইলডক্ষত িগ ইি করক্ষি, তু লি একটি সবু ে বাটি দদখক্ষত পাক্ষব, দ টি দতািার
লিক্ষকর েিয অক্ষপো করক্ষছ। লির্োলরত সিক্ষের িক্ষর্য অযাডলিশি িা লিক্ষি, তু লি আর িলতে র সু ক্ষ াগ পাক্ষবিা। লিক করার পর তু লি অিিাইি দপক্ষিন্ট লবকল্পটি দবক্ষছ িাও, তারপর
দতািাক্ষক উপিি দপক্ষিন্ট দগটওক্ষেগুলিক্ষত পু িঃলিক্ষদে লশত করা হক্ষব। দতািার পছক্ষের লবষে অিু সাক্ষর দিট বযাাংলকাং/আরটিলেএস/এিইএ টি/ক্ষডলবট/ক্ষিলডট কাক্ষডের িার্যক্ষি
প্রক্ষোেিীে িলতে র ল প্রদাি করক্ষত হক্ষব এবাং উৎপন্ন চািািটি দসি করক্ষত হক্ষব। দতািার পছক্ষের লবিাক্ষগ আপিার দরাি িম্বর সরবরাহ করা হক্ষব। এটির একটি লপ্রন্ট আউট লিক্ষে
িাও এবাং িলবষযক্ষতর দর াক্ষরক্ষের েিয লিরাপক্ষদ সাংরেণ কক্ষরা। এক্ষত ছাত্র, কক্ষিে এবাং বযাক্ষের েিয লির্োলরত লতিখালি কলপ থাকক্ষব।
অিিাইি দপাটোক্ষি লবষে পলরবতে ি এবাং িলতে কযাক্ষেি করার চক্ষেস আক্ষছ। খু ব সাবর্াক্ষি এই লবকল্পগুলি বযাবহার করক্ষত হক্ষব; এটির দথক্ষক আর পূ বেবতী অবস্থাে দ রা সম্ভব হক্ষবিা।
িাস শুরু করার লবষক্ষে এসএিএস/ই-দিইক্ষির িার্যক্ষি তু লি আবার অবলহত হবদ । সিস্ত িলথর াচাইক্ষের েিয দতািাক্ষক লির্োলরত তালরখ ও সিক্ষে কক্ষিক্ষে আবলশযকিাক্ষব
উপলস্থত থাকক্ষতই হক্ষব। িলথপত্র াচাই করা হক্ষি তক্ষবই কক্ষিক্ষে দতািার িলতে কি ািেড হক্ষব এবাং দতািার িাকে শীক্ষট কক্ষিক্ষের স্ট্যাম্প করা হক্ষব। দসইলদিই কক্ষিে সাংিান্ত
বালক কাগেপত্র দতািাে দদওো হক্ষব।
এরপর দথক্ষক দতািাে লিেলিত কক্ষিক্ষে িাস করক্ষত হক্ষব এবাং এক সপ্তাক্ষহর িক্ষর্য দতািাক্ষক কক্ষিক্ষের আইক্ষডলন্টটি কাডে লদক্ষে দদওো হক্ষব।
কিকাতা লবশ্বলবদযািক্ষের ই-দরলেক্ষেশক্ষির েিয কক্ষিে দিাটিশ দবাডে/এসএিএস সতকে বাতে া অিু সরণ কক্ষরা। শুর্ু িাত্র লবশ্বলবদযািে দরলেক্ষেশি িম্বর থাকক্ষিই তু লি এই কক্ষিক্ষের
একেি ববর্ ছাত্র লহসাক্ষব লবক্ষবলচত হক্ষব।

