BASIRHAT COLLEGE
(ESTD-1947)

BASIRHAT

NORTH 24 PARGANAS

Phone: 03217-228505

PIN-743412

e-mail: info@basirhatcollege.org

website: www.basirhatcollege.org

Ref. No. ……………..

Date: 10.06.2019

ADMISSION NOTICE
1. All the applicants should fill in the form with the correct information. Any mismatch in documents at the
time of verification, will CANCEL the application form.
2. For the application criteria, applicants are here by requested to check the West Bengal State University
website. (www.wbsubregistration.org)
3. Only the Students of Bengali Honors, from any recognized university are eligible to apply in the course.
4. Students who have passed their BA in Bengali Honors, before 2017 are not eligible to apply in the course.
5. Online form in the college website is available from 10th June 2019 to 20th June 2019.
6. Applicants have to deposit the application fee (₹ 300) online till 21 June 2019.
7. First merit list will be published on college website on 24th June 2019.
8. Students from the first merit list can take admission online from 24th June 2019 to 1st July 2019.
9. Fee Structure for PG Bengali:
1st Sem: ₹ 6000

2nd Sem: ₹ 5000

3rd Sem: ₹ 5000

4th Sem: ₹ 5000

10. Total no of seats in Bengali PG: 35 (Reservation of seats as per Govt. Rule)

Principal

বিজ্ঞবি
১. আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূ রণ না করা হবে ককিংো আবেদনপবত্র দদওয়া তথয পবর যাইােবয়র য় য় ূ েনকথর য়বে না
ক েবে, আবেদনপত্রকিবক অবেধ েবে গণয করা হবে
২. আবেদনকারীর দযাগযতা কেকয়ক তবথযর ্নয আবেদনকারী ওবয়ট ব দেেে দট বি েিকনভাকয়িকির ওবয়েয়ােি দদেবত পাবরন
(দ্র www.wbsubregistration.org )
৩. দয দকাবনা স্বীকৃত কেশ্বকেদযােয় দথবক োিংো াাতক য়াাাকনবক িীীণি ্াত্র্াত্রী পে পাযযক্রমেব আবেদন করবত পারবে
৪. ২০১৭ য়াবের পূ বেি দয য়ে ্াত্র্াত্রী োিংো াাতক য়াাাকনক িীীণি হবয়ব্, তারা পে পাযযক্রমেব আবেদন করবত পারবে
না
৫. কবেব্র কনকদিষ্ট ওবয়েয়ােবি অনোেন আবেদনপত্র পাওয়া যাবে ১০ ্ুন ২০১৯ দথবক ২০ ্ুন ২০১৯
৬. আবেদনকারীবক অনোেবনে আবেদনপবত্রর ূ েয কহবয়বে ৩০০ িাকা ্ া কদবত হবে পে িাকা ্ া না পড়বে,
আবেদনপত্রকি বেধ েবে গণয হবে না
৭. প্রথ দ ধা তাকেকা প্রকাকিত হবে ২৪ ্ুন ২০১৯, কবেব্র পে ওবয়েয়ােবিে
৮. প্রথ দ ধা তাকেকা দথবক ্াত্র্াত্রীরা ভকতি হবত পারবে ২৪ ্ুন ২০১৯ দথবক ১ ্ুোে ২০১৯ পযিন্ত
৯. াাতবকাীর োিংো পাযযক্রমেব র ্নয প্রবদয় দ াি অথি:
প্রথ কাণ্মাকয়ক: ৬০০০.০০

কিতীয় কাণ্মাকয়ক: ৫০০০.০০

তৃতীয় কাণ্মাকয়ক: ৫০০০.০০

ইতুথি কাণ্মাকয়ক: ৫০০০.০০

১০. াাতবকাীর োিংো পাযযক্রমেব দ াি আয়ন ৩৫ (য়িংরক্ষণ নীকত য়রকাকর কনয় ানু যায়ী)

অধ্যক্ষ

