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B.A 1st Semester Registration Notice 2022-23 

বি.এ ১ম সেবমস্টার সরজিস্ট্রেশান েংক্রান্ত বিজ্ঞবি ২০২২-২৩ 
 

২০২২-২৩ বশক্ষািস্ট্রষ ে প্রথম সেবমস্টাস্ট্ররর সরজিস্ট্রেশাস্ট্রনর িনয ফম ে বফলাপ 

আগামীকাল (১৪-১২-২০২২) তাবরখ সথস্ট্রক শুরু হস্ট্রি । কলযাণী বিশ্ববিদ্যালয় সথস্ট্রক প্রস্ট্রতযক 

ছাত্র-ছাত্রীস্ট্রক তাস্ট্রদ্র অ্যাপবলস্ট্রকশন আইবি SMS কস্ট্রর সদ্ওয়া হস্ট্রয়স্ট্রছ । প্রস্ট্রতযক ছাত্র-

ছাত্রীস্ট্রক https://pcdpcal.com/ku-reg-2022/ - এই বলংস্ট্রকর মাধ্যস্ট্রম বনস্ট্রিস্ট্রদ্র 

অ্যাপবলস্ট্রকশন আইবি বদ্স্ট্রয় Submit কস্ট্রর বনস্ট্রিস্ট্রদ্র সপ্রাফাইলটি খুলস্ট্রত হস্ট্রি । কস্ট্রলস্ট্রি 

সদ্ওয়া বনস্ট্রিস্ট্রদ্র েমস্ত তথয টিক আস্ট্রছ বকনা তা সদ্স্ট্রখ বনস্ট্রত হস্ট্রি । েমস্ত তথয (নাম,টিকানা, 

সফান নং ইতযাবদ্),  , ছবি, বনস্ট্রিস্ট্রদ্র Signature, বিষয় – এই গুবল টিক থাকস্ট্রল আরও একিার 

Submit করস্ট্রত হস্ট্রি এিং তারপর বনস্ট্রিস্ট্রদ্র ফম েটি দ্ুই কবপ বপ্রন্ট করস্ট্রত হস্ট্রি । এর মস্ট্রধ্য 

একটি কবপ বনস্ট্রিস্ট্রদ্র কাস্ট্রছ সরস্ট্রখ বদ্স্ট্রত হস্ট্রি ও আর একটি কবপ কস্ট্রলস্ট্রি অ্বফস্ট্রে (Sandip 

Sir ) এর কাস্ট্রছ িমা করস্ট্রত হস্ট্রি ও বনস্ট্রিস্ট্রদ্র নাম Excel Sheet – এ Registered বহোস্ট্রি 

নবথভুক্ত করস্ট্রত হস্ট্রি । ভবতের Original Receipt ও Id Card োস্ট্রথ আনস্ট্রত হস্ট্রি ।  

সকান ছাত্র-ছাত্রীর তথয ভুল থাকস্ট্রল কস্ট্রলস্ট্রি এস্ট্রে (Sandip Sir) -এর কাস্ট্রছ সেটির েংস্ট্রশাধ্ন (In some 

cases) করস্ট্রত হস্ট্রি ।  

নীস্ট্রে সদ্ওয়া বনবদ্েষ্ট তাবরখ গুবলস্ট্রত ছাত্র-ছাত্রীস্ট্রদ্র কস্ট্রলস্ট্রি এস্ট্রে সরজিস্ট্রেশন ফম ে িমা করস্ট্রত হস্ট্রি 

ও ভুল থাকস্ট্রল তা েংস্ট্রশাধ্ন করস্ট্রত হস্ট্রি । 

১৪/১২/২০২২ ও ১৫/১২/২০২২ – েমস্ত ছাত্রী অ্নাে ে (Bengali, History, Education Day-1 , Rest – Day 2) 

১৬/১২/২০২২ ও ১৭/১২/২০২২ - েমস্ত ছাত্র অ্নাে ে (Bengali, History, Education Day-1 , Rest – Day 2) 

১৯/১২/২০২২ – General – Roll Id. - B.A/22/0044 to B.A/22/0600 (ছাত্র ও ছাত্রী) 

২০/১২/২০২২ – General–RollId. - B.A/22/0601 to B.A/22/0850 (ছাত্র ও ছাত্রী) 

২১/১২/২০২২ – General – Roll Id. - B.A/22/0851 to B.A/22/1150 (ছাত্র ও ছাত্রী) 

২২/১২/২০২২ – General – Roll Id. - B.A/22/1151 to B.A/22/1522 (ছাত্র ও ছাত্রী) 

২৩/১২/২০২২ -  অ্িবশষ্ট 

বি:দ্র: - *** প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীত্ক অবয অিশ্েই অনলাইন রেজিত্েশ্ন Submit কেত্য হত্ি ও কত্লত্ি 

িমা বিত্য হত্ি । রে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীো রমািাইত্ল SMS-এে মাধ্েত্ম অোপবলত্কশ্ন আই বি িানত্য পায় 

বন , যাত্িেত্কও কত্লি অবিত্স অবয অিশ্েই রিখা কত্ে সমসোে সমাধ্ান কেত্য হত্ি । 

Order by 

     Teacher-in-charge 

       Jatindra Rajendra Mahavidyalaya 
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