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NOTICE REGARDING ADMISSION THROUGH “SHOW INTERST OPTION” 

Those candidates whose names haven’t yet appeared till the henceforth published 1st to 5th 

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 08:00 A.M of Friday 

26th August 2022. The entire procedure has been explained therein. The deadline for availing 

this opportunity is 11:59 pm, Sunday, 28th August.  An updated merit list for candidates 

availing this option only would be published on Monday, 29th August, 10:00 A.M and 

admission window would be made available as per vacancy of seats in different categories 

for different subjects.  

All candidates willing to get admitted are asked to avail this opportunity without fail. 

 

“শ ো-ইন্টোরেস্ট” বো ইচ্ছোপ্রকো  ববকরেে মোধ্যরম ভবতি সংক্রোন্ত ববজ্ঞবি 

শে সকল আরবদনকোেী ছোত্র-ছোত্রীে নোম প্রথম হরত পঞ্চম দফোে শমধ্োতোবলকো অবি 

প্রকোব ত হয়বন এবং েোরদে নোম এই পুব িবতী শমধ্োতোবলকোয় থোকো সরেও তোেো শকোরনো 

কোেণব ত ভবতিে সুরেোগ হোবেরয়রছ, তোরদে সকলরক এই করলরে আরেকবোে ভবতিে েনয 

সুরেোগ প্রদোন কেো হরচ্ছ। শুক্রবোে ২৬-এ অগোস্ট ২০২২, সকোল আটটোে পে শথরক 

আমোরদে আডবম ন শপোটিোল admission.bangabasi.ac.in  এ লগ-ইন কেরল একটট “Show 

Interest Option” শদখরত পোওয়ো েোরব। সমস্ত প্রক্রক্রয়োটট শসইখোরন ববণ িত আরছ। এই সুরেোগ 

গ্রহণ কেোে শ ষ সময়সীমো েবববোে ২৮-এ অগোস্ট ২০২২ মধ্যেোক্রত্র অবি। শে সমস্ত 

আরবদনকোেী এই সুরেোগ গ্রহণ কেরব, শুধ্ ু তোরদে নোম বনরয়ই পেবতী শমধ্োতোবলকো 

প্রকোব ত হরব শসোমবোে ২৯-এ অগোস্ট ২০২২ সকোল ১০.০০-ে সময় এবং বববভন্ন ববষরয় এবং 

কযোরটগবেরত খোবল বসট-সংখযোে বনবেরখ পেপে ভবতিে সুরেোগ প্রদোন কেো হরত থোকরব। 

বঙ্গবোসী করলরে ভবতিে েনয ইচু্ছক সকল ছোত্র-ছোত্রীরদে এই সুরেোগ অব যই গ্রহণ কেরত 

েোনোরনো হরচ্ছ। 

           Sd/- PRINCIPAL 

                                     


