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Important Notification regarding U.G Admission-2019
The Undergraduate Admission Procedure - 2019 of Bangabasi College is FULLY
ONLINE for all streams and subjects. Please adhere to the Calendar Schedule.
Candidates are asked to fill up the online application form with utmost care.
Admission would be strictly on the basis of MERIT POSITION of the published list in
the College Website in different phases.
Prospective candidates are asked not to pay any amount to an outsider who demands
securing a seat on behalf of the candidate against payment.
The HELPLINE NUMBERS of the Admission Board may be contacted during office
hours in case of any query. There is also an e-mail ID for round the clock help.
It is ABSOLUTELY NOT NECESSARY for a candidate/guardian representative to
visit the College Premises during the Admission Procedure.
The Authority or the Admission Board of the College would not be responsible for any
mistake on behalf of the candidate or any such fraudulent activity by an outsider who is
not related to the College.

জরুযী বফজ্ঞবি
১) ফঙ্গফাী কলরলজ ২০১৯ বক্ষাফললে স্দাতকস্তলয ভস্ত বফবালগ ও বফললে ববতে য প্রবিো ম্পূর্েরূল অনরাইন। অনুগ্রূফেক
কযালরন্ডায ববিউর নজলয যাখুন।
২) ছাত্রছাত্রী ও অবববাফকলেয খুফ াফধানতায ালে অনরাইন অযাবিলকন পভে ববতে কযলত অনুলযাধ জানালনা লে।
৩) কলরজ ওলেফাইলে প্রকাবত মভধাতাবরকায স্থানালেয বনবযলখই শুধু ববতে প্রবিো কলেকটি েপাে ম্পন্ন লফ।
৪) মকালনা ফবযাগত ফযাবি কলরলজয মকালনা বফবালগ/বফললে ববতে কবযলে মেওোয নালভ োকা চাইলর তা এলকফালযই না বেলত
অনুলযাধ জানালনা লে।
৫) কলরজ অযািবভলনয দ্বাবেলে োকা মফালিেয মল্পরাইন নম্বলয বনবেে ষ্ট ভলে প্রলোজলন মপান কযা মমলত ালয।
প্রলোজলন
প্রেত্ত
ইলভলরয
ভাধযলভও
মমাগালমাগ
কযা ম্ভফ।
৬) ছাত্রছাত্রী/অবববাফলকয ববতে য প্রবিো চরাকারীন মকালনা অফস্থালতই কলরলজ আায মকালনা প্রলোজন মনই।
৭) ছাত্রছাত্রী/অবববাফক কৃ ত মকালনা প্রবিোগত ত্রুটি ফা ফবযাগত মকালনা ফযাবিয অাধু আচযর্ভূলয োে মকালনাবালফই
কলরজ অযািবভন মফািে ফা কত্তৃেক্ষ ফন কযলফনা।

HELPLINE PHONE NUMBERS (11:00 A.M – 5:00 P.M )
1) 033-46021365
2) 9647932273
3) 9830661908
HELPLINE e-mail ID: admissionhelp@bangabasi.org

