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 Ref. No……………………………………………                                                                                 Date 15.08.2022. 
ONLINE PROCEDURAL STEPS        (FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS SHOWN IN THE UPLOADED 

VIDEO) 

1. Once you are eligible for admission, an sms alert will 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 

will find a 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 will 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 will be provided with your Roll Number in your subject / Department / Section of your choice in 

the challan. There will be three copies, for students, for College & for Bank. Retain the challan safely for future 

reference. 

4. There are choices to change your subject only once during your admission. Be utmost careful regarding these options 

as once opted for, they are not changeable under any circumstances.      

5. You will again be notified via s.m.s/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, your Provisional 

Admission will be CONFIRMED and your +2 mark sheet will be stamped upon.  

6. You are required to attend classes regularly and within a week, you will be handed over with your College Identity 

Card. Please follow the College Website/ Notice Board/ s.m.s alert for e-registration of University of Calcutta. You will 

be considered as a bonafide student only with a valid University Registration Number. 

প্রথাগত ONLINE পদক্ষেপগুলি                       (আক্ষলাড করা লিলডওক্ষত দদখাক্ষ া ল ক্ষদেশাবিী অ ুসরণ কক্ষরা)  

১। তুমি বঙ্গবাসী কলেলে পছলের মবষলে ভমতির েন্য য াগ্যতা অেিন্ করলে, একটি এসএিএস সতকি বাতিা যতািার 

মন্বমিত য ান্ ন্ম্বলর পাঠালন্া হলব। এই প্রক্রিো পরপর মবমভন্ন দ াে সিস্ত মবষলে/মবভালগ্ মসি ভমতি হওো অমি চােু 

থাকলব।    

২। ভমতির মন্র্ িামরত তামরলে, অযাডমিশন্ যপািিাে www.admission.bangabasi.ac.in িার্যলি যতািার আইমডলত েগ্ ইন্ 

করলে, তুমি একটি বািন্ যদেলত পালব, য টি যতািার মিলকর েন্য অলপক্ষা করলছ। মন্র্ িামরত সিলের িলর্য অযাডমিশন্ 

ন্া মন্লে, তুমি আর ভমতির সুল াগ্ পালবন্া। মিক করার পর তুমি অন্োইন্ যপলিন্ট মবকল্পটি যবলছ ন্াও, তারপর যতািালক 

উপেি যপলিন্ট যগ্িওলেগুমেলত পুন্ঃমন্লদিমশত করা হলব। যতািার পছলের মবষে অনু্সালর যন্ি 

বযাাংমকাং/আরটিক্রেএস/এন্ইএ টি/যডমবি/যিমডি কালডির িার্যলি প্রলোেন্ীে ভমতির ম  প্রদান্ করলত হলব এবাং উৎপন্ন 

চাোন্টি যসভ করলত হলব। যতািার যবলছ যন্ওো মবভালগ্ যতািার িমিক সাংেযা বা যরাে ন্ম্বরটি যতািালক এই চাোন্-এ 

োমন্লে যদওো হলব। এটির একটি মপ্রন্ট আউি মন্লে ন্াও এবাং ভমবষযলতর যর ালরলের েন্য মন্রাপলদ সাংরক্ষণ কলরা। 

এলত ছাত্র, কলেে এবাং বযালের েন্য মন্র্ িামরত মতন্োমন্ কমপ থাকলব। 

৩। অন্োইন্ যপািিালে একবার িাত্র মবষে পমরবতিন্ করার সুল াগ্ আলছ। েুব সাবর্ালন্ এই মবকল্পগুমে বযবহার করলত 

হলব; এটির যথলক আর পূব িবতী অবস্থাে যকালন্ািলতই য রা সম্ভব হলবন্া।   

৪। িাস শুরু করার মবষলে এসএিএস/ই-যিইলের িার্যলি তুমি আবার অবমহত হলব। সিস্ত ন্মথর  াচাইলের েন্য 

যতািালক মন্র্ িামরত তামরে ও সিলে কলেলে আবমশযকভালব উপমস্থত থাকলতই হলব। ন্মথপত্র  াচাই করা হলে তলবই 

কলেলে যতািার ভমতি কন্ াি িড হলব এবাং যতািার িাকিশীলি কলেলের স্ট্যাম্প করা হলব। যসইমদন্ই কলেে সাংিান্ত 

বামক কাগ্েপত্র যতািাে যদওো হলব।  

৫। এরপর যথলক যতািাে মন্েমিত কলেলে িাস করলত হলব এবাং এক সপ্তালহর িলর্য যতািালক কলেলের আইলডমন্টটি 

কাডি মদলে যদওো হলব। 

৬। কেকাতা মবশ্বমবদযােলের ই-যরক্রেলেশলন্র েন্য কলেে ওলেবসাইি / যন্াটিশ যবাডি / এসএিএস সতকি বাতিা 

অনু্সরণ কলরা। শুরু্িাত্র মবশ্বমবদযােে যরক্রেলেশন্ ন্ম্বর থাকলেই তুমি এই কলেলের একেন্ ববর্ ছাত্র মহসালব মবলবমচত 

হলব।  

Sd/-Principal  

http://www.admission.bangabasi.ac.in/

