Bangabasi college
19, Rajkumar Chakraborty Sarani
Kolkata – 700009
Phone: 2350-0273, 2360-5995
Ref. No……………………………………………

Date 14.09.2021.

UPDATED ADMISSION NOTICE FOR SHOWING INTEREST
Those candidates whose names haven’t yet appeared till the henceforth published 1st to 7th
Merit List AND those who have somehow missed the admission deadline of these lists may
avail the opportunity of getting admitted to this College by the “Show Interest Option”,
that would be available in the portal admission.bangabasi.ac.in from 10:00 A.M of
Wednesday 15th September 2021. The entire procedure has been explained therein. The
deadline for availing this opportunity is 09:59 A.M, Friday, 17th September, that is, this
option is open for 48 hours only. A Combined Merit List for Interested Candidates who
have availed this option would be published on Friday, 17th September, 4:00 P.M. The
admission windows would be subsequently made available for twenty hours in each cycle,
from 7:00 P.M till 3:00 P.M on the next day, as per vacancy of seats in different categories
for different subjects. Candidates would be notified via SMS messages and e-mails.
All candidates willing to get admitted are requested to avail this option without fail.

‘শ ো-ইন্টোরেস্ট’ প্রক্রিয়োয় ভর্তি সংিোন্ত র্িজ্ঞর্ি
শে সকল আরিদনকোেী ছোত্র-ছোত্রীে নোম প্রথম হরত সিম দফোে শমধোতোর্লকো অর্ি
প্রকোর্ ত হয়র্ন এিং েোরদে নোম পুিিতী
ি
শমধোতোর্লকোয় থোকো সরেও তোেো শকোরনো
কোেণি ত ভর্তিে সুরেোগ হোর্েরয়রছ, তোরদে সকলরক এই করলরে আরেকিোে ভর্তিে েনয
সুরেোগ প্রদোন কেো হরে। ১৫-ই শসরেম্বে িুধিোে সকোল দ টোে পে শথরক আমোরদে
আডর্ম ন শপোটি োল admission.bangabasi.ac.in এ লগ-ইন কেরল একটট “Show Interest
Option” িো “ইেো-প্রকো ” কেোে সুরেোগ শদখরত পোওয়ো েোরি। সমস্ত প্রক্রিয়োটট শসইখোরন
ির্ণতি আরছ। এই সুরেোগ গ্রহণ কেোে শ ষ সময়সীমো শুিিোে ১৭-ই শসরেম্বে সকোল ৯.৫৯
র্মর্নট অর্ি। শে সমস্ত আরিদনকোেী ভর্তি হওয়োে েনয ইেো প্রকো কেরি, শুধু তোরদে নোম
র্নরয়ই পেিতী শমধোতোর্লকো প্রকোর্ ত হরি ১৭-ই শসরেম্বে র্িরকল ৪.০০-ে সময়। র্ির্ভন্ন
র্িষরয় এিং কযোরটগর্েরত খোর্ল র্সট-সংখযোে র্নর্েরখ পেপে ভর্তিে সুরেোগ প্রদোন কেো হরি;
প্রর্তটট পেোরয়ে
ি
েনয সন্ধ্যো সোতটো শথরক পরেে র্দন দুপুে র্তনরট অর্ি, অথোৎ
ি কুর্ি ঘন্টোে
সময়সীমো ধোে ি কেো হরয়রছ। আরিদনকোেীরদে এসএমএস এিং ইরমইল মোেফৎ েোনোরনো
হরি।
স্নোতকস্তরে প্রথমিরষ ভর্তি
ি
হরত ইেুক সকল ছোত্র-ছোত্রীরদে এই সুরেোগ অি যই গ্রহণ
কেরত িলো হরে।
(Sd/- PRINCIPAL)

