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Notification regarding ONLINE Form Fill-up for U.G Admission-2022
The Undergraduate Admission Procedure - 2022 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, after
closely studying the General Information for Admission. No fees are required to be paid.
Admission would be strictly on the basis of MERIT POSITION of the published list in
the College Admission Portal 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.

২০২২-২৩ শক্ষাফললে স্নাতকস্তলয বশতেয জনয অনরাইন আলফদনত্র গ্রন ংক্রান্ত শফজ্ঞশি
১) ফঙ্গফাী কলরলজ ২০২২ শক্ষাফললে স্নাতকস্তলয ভস্ত শফবালগ ও শফললে বশতেয প্রশক্রো ম্পূ র্েরূল অনরাইন।অনু গ্রূ ফেক
কযালরন্ডায শশিউর নজলয যাখুন।
২) ছাত্রছাত্রী ও অশববাফকলদয বশতেয জনয শনশদেষ্ট জজনালযর ইনপলভেন ড়ায য, খুফ াফধানতায ালে অনরাইন অযাশিলকন
পভে বশতে কযলত অনু লযাধ জানালনা লে। অযািাই কযায জনয জকালনা টাকা জলভন্ট কযলত লফ না।
৩) কলরলজয বশতে ংক্রান্ত জাটোলর প্রকাশত জভধাতাশরকায স্থানালেয শনশযলখই শুধু বশতে প্রশক্রো কলেকশট দপাে ম্পন্ন লফ।
৪) জকালনা ফশযাগত ফযাশি কলরলজয জকালনা শফবালগ/শফললে বশতে কশযলে জদওোয নালভ টাকা চাইলর তা এলকফালযই না শদলত
অনু লযাধ জানালনা লে।
৫) কলরজ অযািশভলনয দাশেলে োকা জফালিেয জল্পরাইন নম্বলয শনশদেষ্ট ভলে প্রলোজলন জপান কযা জমলত ালয।
৬) ছাত্রছাত্রী/অশববাফলকয বশতেয প্রশক্রো চরাকারীন জকালনা অফস্থালতই কলরলজ আায জকালনা প্রলোজন জনই।
৭) ছাত্রছাত্রী/অশববাফক কৃত জকালনা প্রশক্রোগত ত্রুশট ফা ফশযাগত জকালনা ফযাশিয অাধু আচযর্ভূ লয দাে জকালনাবালফই কলরজ
অযািশভন জফািে ফা কর্ত্ৃেক্ষ ফন কযলফন না।

HELPLINE PHONE NUMBERS (11:00 A.M – 5:00 P.M )
9073231437, 9748231437
HELPLINE e-mail ID (Round the clock): bangabasi.admissions@gmail.com

