
বিজবঞ

১। ব্বিত, চবুর ্ও ষষ সেমেস্মাা েকল পািক্রা ড্উনমল্ড কা্ পািক্া ফমো্ দটুি
কমা হ্ড্ কবপ অিশ্য কমলমে েে্ সদমি। ফে ্ড্উনমল্ড কা্া েেত সাজেম্শ্ন
ে্টি্বফমকি অিশ্য হ্মবা ক্মে া্খমব হমি। ে্িুমডন আয বড নমা ওমতি ে্যমি
সদওত্ র্কমি। সে সেমেস্মাা সে বদন ভববা্ ব্বাখ, সেয সেমেস্মাা ে্তা্ সে বদনয
কমলমে ফমো্ হ্ড্ কবপ েে্ সদমি। ষষ ও চবুর ্সেমেস্মাা সে েি ে্ত আমেয ভবব্
হমত সেমে, ব্া্ও এয বিজবঞমব সদওত্ ব্বাখ সদমখ ফমো্ দটুি কবপ অবফমে েে্ বদমত
ে্মি। ফে ্েে্ সদওত্া েেত ল্স ি্ক্ েে্ সদওত্া াবেদ ে্মরআনমব হমি।

২। ভববা্ ি্ক্ অনল্যমনেে্ বদমব হমি।
বদি্ ও ে্ন্ বিভ্মোেন্ ি্ক্ েে্ সদওত্া বলঙ :- https://onlinebagnancollege.in/campusXpert/
প্বা বিভ্মো েন্ ি্ক্ েে্ সদওত্া বলঙ :- https://onlinebcm.in/campusXpert/

৩। ষষ সেমেস্মাা সে েি ে্ত / ে্তি আমে ভবব্ হতবন ব্া্ এিং পুামন্ বৃবিত িমষা্ ে্ত /
ে্তিা্ কমলমে এমে ি্ক্ েে্ সদমি। অর ্্া , ব্মদা ভববা্ ি্ক্ অনল্যমন সনওত্ হমি
ন্।

৪। ব্বিত সেমেস্মাা ে্ত /ে্তিমদােন্ :-
ক্ে পমদতঅর ্ ব্বাখ

দ্বিত সেমেস্ট দি.এ (অন্ে)্ ৬৬০ ট্ক্ ১৩/০৭/২০২১
দ্বিত সেমেস্ট দি.এ (সেন্মটল) দিি্ ও প্বা ৫১০ ট্ক্ ১৪/০৭/২০২১
দ্বিত সেমেস্ট দি.এে.দে (অন্ে)্
দ্বিত সেমেস্ট দি.এে.দে (সেন্মটল)

৮৭০ ট্ক্ (অন্ে)্
৭২০ ট্ক্ (সেন্মটল)

১৩/০৭/২০২১
১৩/০৭/২০২১

দ্বিত সেমেস্ট দি.কে (অন্ে)্
দ্বিত সেমেস্ট দি.কে (সেন্মটল)

৭২০ ট্ক্ (অন্ে)্
৫৭০ ট্ক্ (সেন্মটল)

১৩/০৭/২০২১
১৩/০৭/২০২১

৫। চবুর স্েমেস্মাা ে্ত / ে্তিমদােন্ :-
ক্ে পমদতঅর ্ ব্বাখ

চবুর স্েমেস্ট দি.এ (অন্ে)্ ৬৬০ ট্ক্ ১৫/০৭/২০২১
চবুর স্েমেস্ট দি.এ (সেন্মটল) দিি্ ও প্বা ৫১০ ট্ক্ ১৬/০৭/২০২১
চবুর স্েমেস্ট দি.এে.দে (অন্ে)্
চবুর স্েমেস্ট দি.এে.দে সেন্মটল)

৮৭০ ট্ক্ (অন্ে)্
৭২০ ট্ক্ (সেন্মটল)

১৫/০৭/২০২১
১৫/০৭/২০২১

চবুর স্েমেস্ট দি.কে (অন্ে)্
চবুর স্েমেস্ট দি.কে (সেন্মটল)

৭২০ ট্ক্ (অন্ে)্
৫৭০ ট্ক্ (সেন্মটল)

১৫/০৭/২০২১
১৫/০৭/২০২১

S/D-
টটচ্ট-ইন-চ্ে্
ি্গন্ন কমলে
ি্গন্ন, হ্ওড়্

https://onlinebagnancollege.in/campusXpert/
https://onlinebcm.in/campusXpert/


৬। ষষ সেমেস্মাা সে েি ে্ত / ে্তিআমে ভবব্ হতবন, ব্মদােন্। এয ি্ক্ কমলমেএমে
েে্ কামব হমি :-

ক্ে পমদতঅর ্ ব্বাখ
ষষ সেমেস্ট দি.এ (অন্ে)্ ৬৬০ ট্ক্ ১৭/০৭/২০২১
ষষ সেমেস্ট দি.এ (সেন্মটল) দিি্ ও প্বা ৫১০ ট্ক্ ১৯/০৭/২০২১
ষষ সেমেস্ট দি.এে.দে (অন্ে)্
ষষ সেমেস্ট দি.এে.দে সেন্মটল)

৮৭০ ট্ক্ (অন্ে)্
৭২০ ট্ক্ (সেন্মটল)

১৭/০৭/২০২১
১৭/০৭/২০২১

ষষ সেমেস্ট দি.কে (অন্ে)্
ষষ সেমেস্ট দি.কে (সেন্মটল)

৭২০ ট্ক্ (অন্ে)্
৫৭০ ট্ক্ (সেন্মটল)

১৭/০৭/২০২১
১৭/০৭/২০২১

৭। পুমা্মন্ বৃবিত িমষা্ ে্ত / ে্তিমদা েন্ ( ে্া্ বৃবিত িমষ ্ভবব্ হমত সেমে্ )। বৃবিত
িমষা্ ে্ত /ে্তিা্ কমলমেএমে ি্ক্ েে্ সদমি।

ক্ে পমদতঅর ্ ব্বাখ
দি.এ. বৃবিত িষ (্অন্ে)্
দি.এ. বৃবিত িষ (্সেন্মটল)

৯৯০ ট্ক্
৭৬৫ ট্ক্

২০/০৭/২০২১
ঐ

দি.এেদে বৃবিত িষ (্অন্ে)্
দি.এেদে বৃবিত িষ (্সেন্মটল)

১৩০৫ ট্ক্
১০৮০ ট্ক্

ঐ
ঐ

দি.কে বৃবিত িষ (্অন্ে)্
দি.কে বৃবিত িষ (্সেন্মটল)

১০৮০ ট্ক্
৮৫৫ ট্ক্

ঐ
ঐ

৮। পুমা্মন্ বৃবিত িমষা্ ে্ত /ে্তিমদা েন্ ( ে্া্ বৃবিত িমষ ্এখনও ভবব্ হওবন )। বৃবিত
িমষা্ ে্ত /ে্তিা্ কমলমেএমে ি্ক্ েে্ সদমি। (ভববা্ ফমো্ েূল্ ৫০ ি্ক্ )

ক্ে পমদতঅর ্ ব্বাখ
দি.এ. বৃবিত িষ (্অন্ে)্
দি.এ. বৃবিত িষ (্সেন্মটল)

১৩২০ ট্ক্
১০২০ ট্ক্

২০/০৭/২০২১
ঐ

দি.এেদে বৃবিত িষ (্অন্ে)্
দি.এেদে বৃবিত িষ (্সেন্মটল)

১৭৪০ ট্ক্
১৪৪০ ট্ক্

ঐ
ঐ

দি.কে বৃবিত িষ (্অন্ে)্
দি.কে বৃবিত িষ (্সেন্মটল)

১৪৪০ ট্ক্
১১৪০ ট্ক্

ঐ
ঐ

S/D-
টটচ্ট-ইন-চ্ে্
ি্গন্ন কমলে
ি্গন্ন, হ্ওড়্




