
 

 

                    REGISTRATION CUM ENROLMENT NOTICE 

  [19/02/2021] 

 

The online Registration as well as Enrolment process for the First Semester 

students, 2020-21 will commence on and 19.02.2021. Those who have registered 

previously will also have to re-register themselves. No student needs to pay any 

registration or enrolment fees since these have been collected during admission. 

Log on to https://bkuresults01.com/oas/ and complete the registration process 

within 25 February 2021.  

 

1. Log on to https://bkuresults01.com/oas/ with your id and password sent to 

your phones by the Bankura University. 
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2. If you find any anomaly, please contact the college office.  

3. Those who want to change their GE or Programme subject/subjects are 

requested to turn up on 24 February by 12 noon with their relevant 

documents in original such as photo id, H.S. Marksheet etc.  

4. The subject change Programme will be held from 24 Feb to 25 Feb 2021 

from 12 noon to 3:30 p.m. on each of the days. Those who do not want to 

change their subjects need not come. Any further request for the same may 

not be entertained since it’s a time-bound process.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                         বাাংলা সাংস্করণ 

 

অনলাইনন Registration এর পাশাপাশশ প্রথম সেশমস্টানরর 

শশক্ষাথীনের জনয Enrolment, ২০২০-২১ এবং 19.02.2021 সথনে 

শুরু হনব। আনে যা াঁরা শনবন্ধন েনরনেন তানেরও পুনরায় 

শনবন্ধন েরনত হনব। ভশতির েময় এগুশল েংগ্রহ েরা হওয়ায় 

সোনও শশক্ষাথীনে সোনও শনবন্ধন বা তাশলোভুক্তি প্রোননর 

প্রনয়াজন সনই। https://bkuresults01.com/oas/ এ লে ইন েরুন 

এবং 25 সেব্রুয়ারী 2021 এর মনযয শনবন্ধেরণ প্রক্তিয়াটি েম্পূণ ি 

েরুন। 

 

1. বা াঁেুডা শবশ্বশবেযালয় আপনার সোনন সপ্ররণ েরা আপনার 

আইশি এবং পােওয়ািি শেনয় https://bkuresults01.com/oas/ এ 

লে ইন েরুন। 

 

২. যশে সোনও অেঙ্গশত পাওয়া যায় তনব েয়া েনর েনলজ 

অশেনে সযাোনযাে েরুন। 
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৩. যারা তানের G.E. বা Programme শবষয় / শবষয়গুশল পশরবতিন 

েরনত চান তানের 24 সেব্রুয়ারী েুপুর 12 িার মনযয তানের 

প্রােশঙ্গে নশথ সযমন েনিা আইশি, H.S. মােিশশি ইতযাশে এর 

োনথ আনার জনয অনুনরায েরা হনে।  

 

 

 

 

৪. শবষয় পশরবতিন েম িেূচী 24 সেব্রুয়াশর সথনে 25 সেব্রুয়ারী 

2021 েুপুর 12 িা সথনে 3:30 pm অবশয অনুটিত হনব। যারা 

তানের শবষয় পশরবতিন েরনত চান না তানের আোর েরোর 

সনই।  
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