BANGABASI MORNING COLLEGE,
KOLKATA

ফঙ্গফাী ভরনন িংকলরজ,
ককারকাতা

Notification regarding ONLINE Form Fill-up for U.G Admission-2020
1) The Undergraduate Admission Procedure - 2020 of Bangabasi Morning College is FULLY ONLINE
for all streams and subjects. Please adhere to the Calendar Schedule.
2) Candidates are asked to fill up the Online Application Form with utmost care, after closely studying
the Admission Information.
3) Admission would be strictly on the basis of MERIT POSITION of the published list in the College
Admission Portal bangabasimorning.edu.in in different phases.
4) 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.
5) 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.
6) It is ABSOLUTELY NOT NECESSARY for a candidate/guardian representative to visit the College
Premises during the Admission Procedure.
7) 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.
২০২০-২১রক্ষাফললন স্দাতকস্তকযবরতনযজনযঅনরাইনআলফদনত্রগ্রনিংক্রান্তরফজ্ঞরি
১) ফঙ্গফাী ভরনন িংকলরলজ ২০ ২০রক্ষাফললন স্দাতকস্তলয ভস্ত রফবালগ ও রফলল়ে বরতনয প্ররক্র়ো ম্পূর্নরুল

অনরাইকন লফ।অনুগ্র ূফনক কযালরন্ডায ররিউর নজলয যাখুন।
২)ছাত্রী ও অরববাফকলদয বরতনয জনয রনরদন ষ্ট অযািরভন ইনপযকভন ডায য ,খুফ াফধানতায ালে
অনরাইন অযারিলকন পভন বরতন কযলত অনুকযাধ জানাকনা লে।
৩) কলরলজয বরতন িংক্রান্ত কার্নালর প্রকারত কভধা তাররকায স্থানালেয রনরযলখই শুধু বরতন প্ররক্র়ো কল়েকটি
দা়ে ম্পন্ন লফ।
৪)ককাকনা ফরযাগত ফযারি কলরলজয ককাকনা রফবালগ/রফলল়ে বরতন করযল়ে কদও়োয নালভ র্াকা চাইলর তা
এলকফালয ই না রদলত অনুকযাধ জানাকনা লে।
৫) কলরজ অযািরভলনয দ্বার়েলে োকা কফাকিনয কল্পরাইন নম্বলয রনরদন ষ্ট ভল়ে প্র ক়োজলন কপান কযা কমলত
ালয।
৬) ছাত্রছাত্রী, অরববাফলকয বরতনয প্ররক্র়ো চরাকারীন ককা কনা অফস্থালতই কলরলজ আায ককা কনা প্র ক়োজন
কনই।
৭)ছাত্রছাত্রী/অরববাফককৃত ককান প্ররক্র়োগত ত্রুটি ফাফরযাগত ককান ফযারিয অাধুআচযর্ ভূলযদা়ে
ককাকনাবালফই কলরজ অযািরভন কফািনফা কলরজ কতৃ ক্ষ ফন কযলফন না।

HELPLINE PHONE NUMBERS (11:00 A.M - 5:00 P.M)9830428691, 9735397937,96748-25884
HELPLINE e-mail ID (Round the clock): bangabasimorningadmissions@gmail.com

ফঙ্গফাী ভরনন িংকলরজ, ককারকাতা

BANGABASI MORNING COLLEGE,
KOLKATA

U.G Admissions 2020: Application Calendar Schedule
11:00 AM,
Monday 10th
August 2020
11:59 PM,
Wednesday 25th
August 2020
11:00 AM,
Friday 28th
August 2020
11:00 AM,
Monday 31st
August 2020
11:00 A.M,
Tuesday 1st
September 2020

Application forms made
available in the Admission
Portal. Online filling up of forms
& payment to Bank commences.
Online application process &
payment of application fees to
Bank ends.
Publication of Provisional Merit
List in the Admission Portal.
Candidates
to
report
discrepancies if any, via helpline
number or e-mail.

কলরজ অযািরভন কার্নালর আলফদনকাযী দ্বাযা
পভন রপরআ এফিং অনরাইন ভাধযলভ ফযালে

Publication of Corrected Merit
List in the Admission Portal.
Candidates to wait for S.M.S.alert.

অযািরভন কার্নালর িংকারধত কভধা তাররকা

NOTIFICATION REGARDING
COMMENCEMENT OF FIRST
PHASE OF ADMISSION

র্াকা জভা শুরু।
বরতনয জনয অনরাইন ভাধযলভ রনরদন ষ্ট পভন রপর
আ এফিং র্াকা জভা কযায প্ররক্র়ো কল।
অযািরভন কার্নালরপ্ররবনারলভধাতাররকা
প্রকা।ককালনা প্ররক্র়োগত ত্রুটি োকলর
আলফদনকাযী কক  েয ক ল্প-রাইন কপান নম্বয
ফা ই-কভর ভাযপৎ কমাগাকমাগ কযলত লফ।
প্রকা।আলফদনকাযীলদয এ.এভ.এ অযারালর্নয
জনয অলক্ষা কযলত লফ।
প্রেভ মন াল়েয বরতনয রফজ্ঞরি জারয।

Candidates are requested to go through the Admission Calendar Schedule for the
Admission Procedure & Phases.
বরতন প্ররক্র়ো এফিং রফরবন্ন মন া়েগুররয জনয ছাত্র-ছাত্রীলদয অযািরভন কযালরন্ডায ররিউর কদখলত অনু কযাধ
কযালে।

*Schedule is subject to change with Government Notifications (if any) due to unforeseen
COVID-19 situation.

HELPLINE PHONE NUMBERS (11:00 A.M - 5:00 P.M)9830428691, 9735397937, 96748-25884
HELPLINE e-mail ID (Round the clock): bangabasimorningadmissions@gmail.com

