BANGABASI COLLEGE, KOLKATA
Undergraduate Admission Notice -2019 of first three phases
Candidates are asked to go through the Reference List regarding cut-off merit points &
ranks of the Unreserved Category in different streams and wait for their turn to receive
the sms over their registered phone number. The entire procedure of online admission is
described in the admission portal & also demonstrated by a video. The College won’t be
responsible if a student misses the deadline to pay the requisite amount of fees for
admission.

স্নাতকস্তরে ২০১৯-২০ শিক্ষাবরষেে প্রথম শতন দফা ভশতে ে শবজ্ঞশি
আরবদনকােী ছাত্রছাত্রীরদে এই মরমে জানারনা হরে যে তাো যেন অসংেশক্ষত যেনীে জনয শনর্োশেত কাট-অফ যমশেট পরেন্ট এবং র্যাঙ্ক Reference List যথরক
দেখে দেয় এবং নেখেখের নেবন্ধীকৃত দ োে েম্বখর এসএমএস বোতত োর েেয অখেক্ষো কখর। অেলোইে ভনতত র সম্পূ েত েদ্ধনতটি নবস্তোনরতভোখব দেোর্তোখল
েোেোখেো হখয়খে এবং একটি নভনিওখত প্রেনশত ত হখয়খে। নের্ত োনরত সময়সীমোর মখর্য ভনতত র র্োকো অেলোইখে েমো করখত েো েোরখল এবং ভনতত র সু খ োগ
হোরোখল, কখলে েোয়ী থোকখবেো।
12th June, 2019,
Wednesday
12:00 P.M
13th June, 2019,
Thursday
12:00 P.M
13th June, 2019,
Thursday, 4:00
P.M
14th June, 2019,
Friday, 4:00 P.M
15th June, 2019,
Saturday, 12:00
P.M
16th June, 2019,
Sunday,
12:00
P.M
17th June, 2019,
Monday, 12:00
P.M

1)

033-46021365

First phase Admit orders given to candidates প্রথম ে োর ভনতত র নেখেতশ েোনর এবং অেলোইে র্োকো
and online fee payment commences.
েমো শুরু।
Deadline for Online Payment of Admission প্রথম ে োর ভনতত প্রনিয়ো দশষ।
fees for the first phase.
Subject to availability of seats, second phase
Admit orders given to candidates and online
fee payment commences.
Deadline for Online Payment of Admission
fees for the second phase.
Subject to availability of seats, third phase
Admit orders given to candidates and online
fee payment commences.
Deadline for Online Payment of Admission
fees for the third phase.

েোনল আসে সংেযোর নেনরখে নিতীয় ে োর ভনতত র
নেখেতশ েোনর এবং অেলোইে র্োকো েমো শুরু।
নিতীয় ে োর ভনতত প্রনিয়ো দশষ।
েোনল আসে সংেযোর নেনরখে তৃতীয় ে োর ভনতত র
নেখেতশ েোনর এবং অেলোইে র্োকো েমো শুরু।
তৃতীয় ে োর ভনতত প্রনিয়ো দশষ।

Issuing of further notification regarding নকেু েোনল আসে থোকখল েরবতী নবজ্ঞনি েোনর।
filling up of vacant seats if any.

HELPLINE PHONE NUMBERS (11:00 A.M – 5:00 P.M )
2) 9647932273
HELPLINE e-mail ID: admissionhelp@bangabasi.org

3) 9830661908

