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Notification regarding ONLINE Form Fill-up for U.G Admission-2021
The Undergraduate Admission Procedure - 2021 of Bangabasi College is FULLY
ONLINE for all streams and subjects. Please adhere to the Calendar Schedules.
Candidates are asked to fill up the Online Application Form with utmost care, after
closely studying the General Information for Admission.
Admission would be strictly on the basis of MERIT POSITION of the published list in
the College Admission Portal admission.bangabasi.ac.in in different phases.
Prospective candidates are asked NOT TO PAY any amount of money to any 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.

২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ স্নাতকস্তর্ে
ে
ভশতেে জন্য অন্লাইন্ আর্বদন্পত্র গ্রহন্
সংক্রান্ত শবজ্ঞশি
১) বঙ্গবাসী কলেলজ ২০২১ শিক্ষাবলষ ে স্নাতকস্তলে সমস্ত শবভালে ও শবষলে ভশতেে প্রক্রিো সম্পূর্রূলে
ে
অনোইন। অনুগ্রহেূবক
ে কযালেন্ডাে শিশিউে নজলে োখুন।
২) ছাত্রছাত্রী ও অশভভাবকলেে ভশতেে জনয শনশেেষ্ট জজনালেে ইনফলমিন
ে
েড়াে েে, খুব সাবধানতাে সালে
অনোইন অযাশিলকিন ফম ভশতে
ে
কেলত অনুলোধ জানালনা হলে।
৩) কলেলজে ভশতে সংিান্ত জোর্ে ালে প্রকাশিত জমধাতাশেকাে স্থানালেে শনশেলখই শুধু ভশতে প্রক্রিো কলেকটর্
েফাে সম্পন্ন হলব।
৪) জকালনা বশহোেত বযাক্রি কলেলজে জকালনা শবভালে/শবষলে ভশতে কশেলে জেওোে নালম র্াকা চাইলে তা
এলকবালেই না শেলত অনুলোধ জানালনা হলে।
৫) কলেজ অযািশমিলনে দ্বাশেলে োকা জবালিেে জহল্পোইন নম্বলে শনশেেষ্ট সমলে প্রলোজলন জফান কো জেলত
োলে। প্রয় োজয়ে প্রদত্ত ইয়েল েোধ্যয়েও য োগোয় োগ করো সম্ভব।
৬) ছাত্রছাত্রী/অশভভাবলকে ভশতেে প্রক্রিো চোকােীন জকালনা অবস্থালতই কলেলজ আসাে জকালনা প্রলোজন
জনই।
৭) ছাত্রছাত্রী/অশভভাবক কৃত জকালনা প্রক্রিোেত তরুটর্ বা বশহোেত জকালনা বযাক্রিে অসাধু আচের্সমূলহে
োে জকালনাভালবই কলেজ অযািশমিন জবািে বা কতরত
ে ৃ েক্ষ বহন কেলবন না।
HELPLINE PHONE NUMBERS (11:00 A.M – 5:00 P.M ) –9831577099, 9831580056 (WA)
HELPLINE e-mail ID (Round the clock): bangabasi.admissions@gmail.com

