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    Khatra Adibasi Mahavidyalaya: A Brief History 

It was the ardent zeal for advancement and enlightenment of higher education that prompted the 

people of South Bankura to establish Khatra College (H.S. Unit) in 1976. The University of Burdwan 

has granted affiliation to Degree College known as “ Khatra Adibasi Mahavidyalaya ” in 1979 to 

introduce in its premises two courses, Arts and Commerce (General). The college was inaugurated by 

the honourable Chief Minister, Govt. of West Bengal, Sri Jyoti Basu on November 18, 1979. With this 

august inauguration, a new era had its beginning in the sphere of higher education in this 

educationally backward belt. The transformation of this college from Khatra College (H.S. Unit) to 

‘Khatra Adibasi Mahavidyalaya’ has a glorious history of its own and inclusion of the term “Adibasi” is 

just – the mark of a sincere tribute to heroic rebellion of the tribals of this belt against British Rulers 

some 160 years before. The long drawn struggle has gone down in history as a great event, widely 

known as the “Santal Vidroha”. The institution is committed to instilling into the mindsets of the 

students the sense of freedom from all prejudices and insists of enhancing human values with utmost 

care and attention. 

  

Far away from din and bustle of the town and situated in the natural setting surrounded by trees 

of various species, the campus provides a harmonious atmosphere for academic persuits. The college is 

about 3 Kilometers away from the Sub-Divisional town of Khatra and located beside the Bankura – 

Jhilimili highway. It is under the Baragarh Mouza of the Supur Gram Panchayet.  

 

As a co-educational institution, Khatra College (H.S.Unit) started its onward journey with the 

Higher Secondary section and later on with all Non-Teaching Staff, movable and non-movable assets 

have been merged with this institution being renamed ‘Khatra Adibasi Mahavidyalaya’. 

 

The establishment of this Degree College has witnessed years relentless efforts. It is true that 

donation of people from all parts of life either in the form of cash or kind paved the way for its 

establishment. Donation of plots of land by some benevolent families of Supur, Maklara and 

Kandnasole Mouza of Khatra those deserve special mention. For this the college has now more than 25 

acres of land. Donation of a big tank named as “ Biswas Pukur ” by Raja Bahadur of Khatra for 

cultivation of fish is a noble gesture and worthy of record. 

 

      Since inception of the institution, the college authority has been able to enhance the infrastructure 

in order to accommodate increasing number of students. With the gradual extension of infrastructural 

capacity, new subjects, carrier oriented courses, honours courses and streams are being introduced in 

a phased manner. Degree Science Course (General) had been inaugurated by Sri Partha De, The then 

Honourable Minister of Secondary Education, Govt of W.B. on 5th August 2008. The college has 

opened Remedial classes & Special Coaching to Entry into Services for SC, ST, OBC & minority 

communities with the financial assistance of UGC from the year 2010. 

    



 

SUBECT TO STUDY: 

 

Sl. No.     B.A./B.COM Sl. No.     B.SC 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.  

ENGLISH (H) 

BENGALI (H) 

SANTALI (H) 

SANSKRIT (H) 

POLITICAL SCIENCE 

EDUCATION 

PHILOSOPHY (H) 

HISTORY (H) 

GEOGRAPHY 

PHYSICAL-EDUCATION 

COMMERCE 

MUSIC 

ACCOUNTANCY (H) 

1. 

2. 

3. 

4. 

MATHEMATICS (H) 

PHYSICS (H) 

CHEMESTRY (H) 

ECONOMICS 

   

                               Bachelor of Arts/ Bachelor of Science (Honours(H)/Core Course) 

(1) Semester wise Credit Structure 

Total Semester: 6                                                                                            Total Credit: 142 

Courses Sem I Sem II Sem III Sem IV Sem V Sem VI Total 

Core Courses 12 12 18 18 12 12 84 

Discipline Specific Elective 

Course 

    12 12 24 

Generic Elective/ 

Interdisciplinary Course 

6 6 6 6   24 

Ability Enhancement 

Compulsory Course (AECC) 

4 2     6 

Skill Enhancement Courses 

(SEC) 

  2 2   4 

Total Credits 22 20 26 26 24 24 142 

 

Bachelor of Arts (General / Programme Course) 

(1) Semester wise Credit Structure 

Total Semester: 6                                                                                                            Total Credit: 120 

Courses Sem I Sem II Sem III Sem IV Sem V Sem VI Total 

Core Courses 18 18 18 18   72 

Discipline Specific Elective 

Course 

    12 12 24 

Generic Elective/ 

Interdisciplinary Course 

    6 6 12 

Ability Enhancement 

Compulsory Course (AECC) 

2 2     4 

Skill Enhancement Courses 

(SEC) 

  2 2 2 2 8 

Total Credits 20 20 20 20 20 20 120 

 



 

খাতডা আদিবাসী মহাদবিযালয় 

খাতডা, বাাঁকুডা 
 

 

 

 

 

অনলাইন ভর্তি (Online Admission) ২০২০-২০২১-র সাধারণ র্নয়মাবলী: 

১. উচ্চ-মাধযর্মক পরীক্ষায়  ২০১৮,২০১৯ ও ২০২০ সালল উত্তীন ি ছাত্রছাত্রীরা অনলাইলন ভর্তির সুল াগ পালব। 

২. অন্-লাইলন ফম ির্ফলাপ করার আলগ কললজ ওলয়বসাইলে (website) দেওয়া অযাডর্মশন গাইড লাইন (Admission 

Guidelines) টে ভাললাভালব দেলে র্নলত হলব। 

৩. ফম ি র্ফলালপর সময় সটিক তথ্য র্েলয় ফম ি পূরণ করলত হলব। দকালনা রকম ভুল ত্রুটে থ্াকলল র্বলশষভালব 

উচ্চমাধযর্মলক প্রাপ্ত নম্বর ভুল তুললল বা put করলল তার সম্পূণ ি োয় ভার ছাত্রছাত্রীর উপর থ্াকলব, এমন র্ক দসলক্ষলত্র 

তার ভর্তি প্রক্রিয়া বার্তল হলয় দ লত পালর। 

৪ দরক্রজলেশন ও ভর্তির র্ফ শুধু অনলাইন (Payment Gateway) মাধযলম জমা দেওয়া  ালব। দসলক্ষলত্র  Gateway 

Charge আলাোভালব র্েলত হলব। কলললজ দকালনা র্ফ জমা দনওয়া হলব না। 

৫. ভর্তি সংিান্ত সমস্ত র্নয়মাবলী ও র্েনক্ষণ (দ মন দরক্রজলেশলনর তার্রে, দমর্রে র্লস্ট প্রকালশর তার্রে, ভর্তির 

তার্রে ইতযার্ে) কললজ ওলয়বসাইে এবং অযাডর্মশন দপােিাল দথ্লক জানা  ালব। 

 

 

 

 

 

Registration Process complete হবার পর ফম ি র্ফলালপ দকালনা ভুল থ্াকলল তা টিক করা  ালব না। দসলক্ষলত্র তালক 

দমাবাইলল User ID, Password র্েলয় student login করলত হলব ও  Registration Cancel  কলর আবার নুতন কলর 

Registration করলত হলব। এলক্ষলত্র দকালনা  Registration Fee দফরত্ পাওয়া  ালব না। 

 

মহার্বেযাললয় স্নাতক-স্তলর র্ব.এ/র্ব.এস.র্স /র্ব.কম অনাস ি ও দপ্রাগ্রাম দকালস ি 

২০২০-২১ র্শক্ষাবলষ ির জনয অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলব আগামী ১০ ই 

আগস্ট, ২০২০ সকাল ১০ো দথ্লক ১৭ই আগষ্ট ২০২০ প িন্ত আলবেন করা  ালব। 

 Visit this website - http://www.khatraadibasimahavidyalaya.in/ 
 

ফলম ি দেওয়া তলথ্য র্নজস্ব ইলমল ও দফান নাম্বার র্েলত হলব। দমাবাইল নম্বর 

পর্রবতিন করলল কলললজ অবশযই জানালত হলব। 

 

 

http://www.khatraadibasimahavidyalaya.in/


 

দব. দ্র. 

অনলাইন ফম ি পূরণ করার সময় এই ডকুলমন্টসগুর্ল আপললাড করলত হলব - 

a. Admit card and Mark-sheet of Madhyamik Examination. 

b. Mark-sheet of Higher Secondary Examination. 

c. Caste Certificate (where necessary). 

d. PWD (PH) Certificate (where necessary). 

ডকুলমন্টসগুর্লর সাইজ 200KB এর মলধয হলত হলব। 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

৬. অনলাইলনর মাধযলমই কললজ ওলয়বসাইলে দেওয়া র্বষয় গুচ্ছ দথ্লক র্বষয় র্নব িচন করলত হলব এবং তা সরকার্র 

আসন সংরক্ষলণর র্নয়ম দমলন হলব। 

৭. B.A. (Hon's)-এ আলবেলনর জনয উচ্চমাধযর্মক কলা, র্বজ্ঞান র্বভালগ Best Five-এ নুনযতম ৪৫% নম্বর দপলত হলব। 

বার্নজয র্বভাগ দথ্লক পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা Best Five-এ নুনযতম ৪৫% নম্বর দপলল দকবলমাত্র বাংলা ও ইংলরক্রজ 

অনালস ির জনয আলবেন করলত পারলব। 

৮. B.Sc. (Mathematics Hon's)-এ আলবেলনর জনয Physics, Chemistry e Mathematics র্নলয় র্বজ্ঞান র্বভালগ Best 

Five-এ নুনযতম ৪৫% নম্বর এবং গর্ণত র্বষলয়ও নুনযতম ৪৫% নম্বর দপলল Mathematics-এ অনালস ির জনয আলবেন 

করলত পারলব। 

৯. B.Sc. (Chemistry Hon's)-এ আলবেলনর জনয Physics, Chemistry e Mathematics a র্বজ্ঞান র্বভালগ Best Five-এ 

নুনযতম ৪৫% নম্বর এবং Chemistry র্বষলয়ও নুনযতম ৪৫% নম্বর দপলল Chemistry-এ -অনালস ির জনয আলবেন করলত 

পারলব। 

১০. B.Sc. (Physics Hon's)- এ আলবেলনর জনয Physics, Chemistry e Mathematics র্বভালগ Best Five-এ নুনযতম ৪৫% 

নম্বর এবং Physics র্বষলয়ও নুনযতম ৪৫% নম্বর দপলল Physics-এ অনালস ির জনয আলবেন করলত পারলব। 

১১. B.Com (Hon's)-এ আলবেলনর জনয বার্নজয র্বভাগ র্নলয় উচ্চমাধযর্মলক Best Five-এ নুনযতম ৪৫% নম্বর এবং 

Accountancy দত ৩०০% নম্বর দপলল Accountancy অনালস ির জনয আলবেন করলত পারলব। র্বজ্ঞান র্বভাগ র্নলয় 

উচ্চমাধযর্মক পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা Best Five-এ নুনযতম ৪৫% নম্বর এবং Mathematics-এ নূযনতম ৩০% নম্বর দপলল 

Accountancy অনালস ির জনয আলবেন করলত পারলব। 

১২. W.B.S.C.V.E.T (Vocational Board) দথ্লক পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা B.A. Pass-এর জনয আলবেন করলত পারলব 

র্কন্তু, দকালনা অনাস ি র্বষলয় আলবেন করলত পারলব না। 

১৩. ছাত্রাবালস থ্াকলত ইচু্ছক ছাত্রলের মহার্বেযাললয় ভর্তির পর ছাত্রাবালস ভর্তির জনয আলবেন করলত হলব। 

১৪. SC, ST, OBC (A & B) ছাত্রছাত্রীলের শংসাপত্র DM/ SDO কতত িক প্রেত্ত হওয়া বাধযতামূলক। দসলক্ষলত্র Certificate 

number Form-এ উলেে করলত হলব। 

১৫. দকালনা ছাত্রছাত্রী দ লকালনাা অনালস ি ভর্তি হওয়ার পর online-এ একবার Hons. subject পর্রবতিন করার সুল াগ 

পালব। 

১৬. ভর্তির সমগ্র প্রক্রিয়াটে অনলাইন হলব। ছাত্রছাত্রীলের ভর্তির জনয কলললজ আসার দকালনা প্রল াজন দনই। 

১৭. ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূণ ি হলয় ক্লাস শুরু হলল Verification - এর প্রক্রিয়া শুরু হলব। Verification-এর র্েন কলললজ 

র্নলজ উপর্িত না থ্াকলল ভর্তি বার্তল বলল গনয হলব। Verification-এর সময় প্রেত্ত তথ্য ভুল থ্াকলল Admission 

বার্তল বলল গনয হলব। উভয়লক্ষলত্র দকালনা োকা দফরত পাওয়া  ালব না। 

 



 

Honours র্বষয়গুর্লর আসনসংেযা : 

                      
Stream 

Honours 

Subject 

        UR 5 

          55% 

  OBC A  

    10% 

   OBC B  

    7% 

SC  

22% 

   ST  

   6% 
TOTAL 

UR OBC A OBC B SC ST 

Commerce Accountancy 8 2 1 4 1 16 

 

Science 

Mathematics 13 2 2 6 2 25 

Chemistry 8 2 1 3 1 15 

Physics 12 2 1 4 1 20 

 

 

Arts 

Bengali 
45+(PWD1)

=46 
9 6 

 

18+(PWD1)

=19 

5 85 

English 
38+(PWD1)

=39 
7 5 15 4 70 

History 
42+(PWD1)

=43 
8 6 

 

17+(PWD1)

=18 

5 80 

Philosophy 
35+(PWD1)

=36 
7 5 15 4 67 

Sanskrit 
42+(PWD1)

=43 
8 6 

17+(PWD1)

=18 
5 80 

Santali 
35+(PWD1)

=36 
7 5 15 4 67 

 

B.A., B.Sc., B.Com Programme দকালস ির আসন সংেযা - 

ARTS BA PROG 
640+(PWD2

0)=660 

116+(PWD4)=

120 

81+(PWD3)=

84 

256+(PWD8)

=264 

70+(PWD2)=

72 

       1200 

 

Science BSC PROG 
21+(PWD1)=

22 
4 3 9 2   40 

Commerce BCOM PROG 
75+(PWD2)=

77 
14 10 30 8 140 

 

 সকল অনাস ি দকালস ি ১টে কর্ম্বলনশন সাবলজক্ট (GE) র্নব িাচলনর দক্ষলত্র দ  প্রথম অনলাইনন কদিননশন 

সাবনেক্ট চনয়স করনব সস আনে পানব এই পদ্ধর্তলত প্রর্তটে কর্ম্বলনশন সাবলজলক্টর র্নর্েিষ্ট আসন সংেযা 

পুরণ হলব। 

 B.A./B.Com পাশ দকালস ি ২টে কর্ম্বলনশন সাবলজক্ট (Discipline-1 &II) ও ১টে Modern Indian Language (MIL) 

(Bengali/Sanskrit/Santali)র্বষয় র্নব িাচলনর দক্ষলত্র সে প্রথম অনলাইনন কদথননশন সাবনেক্ট চনয়স 

করনব সস আনে পানব এই পদ্ধর্তলত প্রর্তটে কর্ম্বলনশন সাবলজক্টলরর র্নর্েিষ্ট আসন সংেযা পুরণ হলব। 

 B.Sc. পাশ দকালস ির দক্ষলত্র ৩টে কর্ম্বলনশন সাবলজক্ট (Discipline-1 , II & III) সাবলজক্ট র্নব িাচলনর দক্ষলত্র সে 

প্রথম অনলাইনন কদিননশন সাবনেক্ট চনয়স করনব সস আনে পানব এই পদ্ধর্তলত প্রর্তটে কর্ম্বলনশন 

সাবলজলক্টর র্নর্েিষ্ট আসন সংেযা পূরণ হলব। 

 

 



 

 

         

 

Registration Fee 2020-21 

   

Course of study     Registration Fee 

B.A. /B.Sc./B.Com (Hons) Rs. 150.00 

B.A. /B.Sc./B.Com (Prog.) Rs. 150.00 

B.A./B.Sc. /B.Com (Hons. & Gen) Rs. 150.00 

 

NB: ভর্তির পর দকালনাভালবই GE, PROGRAMME এবং MIL  SUBJECT পর্রবতিন করা  ালব না। 
 

Admission Fee Structure 2020-2021  
 

 COURSE ADMISSION FEES (RS.) 

 B.A. / B.Com Honours -  1695 

 B.A. Hons + Geography GE / Music GE 1895 

                B.A. Hons + Geography GE + Music GE 2095 

 B.A./ B.Com Prog 1625 

 B.A. Prog. + Geography / Music 1825 

 B.A. Prog. + Geography + Music 2025 

 B.A. Prog + Physical Education 1825 

 B.A. Prog. + Geography / Music + Physical Education 2025 

 B.Sc. (Math Hons)  2395 

      B.Sc. (Physics/Chemistry Hons)          2785 

     B.Sc. Prog.             2220 

 

 

 

 



 

 

P.A. (Per Annum.):- Students will pay the said amount at the time of admission of 1st, 

3rd and 5th semester for the session 2020-2021 only. 
 

 

Student will pay the Base Fee amount along with the fees for the following subjects at the 

time of 1st semester admission . (if applicable) 
(a) Lab/Instrument Fee for Geography / Music / Physical Education (G.E./Prog., each) : Rs. 200.00   

     (P.A.)  

(b) Practical Fee for Physics / Chemistry (G.E./Prog., ech) : Rs. 100.00 (P.A.). 

(c) Transfer Fee for General Course : Rs. 50.00 

(d) Transfer Fee for Honours Course : Rs. 60.00 

(e) Development Fee + Test Exam Fee for External Candidate: Rs. 1000.00 

 

 

NB:  Dress charge Physical Education and practical fees for Physics/Chemistry GE/Program will be 

collected later. 

 
2. Regarding Withdrawal of Caution Money-The students admitted in the 1"ysemester will have to withdraw their 

caution deposit within six months after competition of their final academic session (consecutive six semester from the 

year of admission) otherwise their deposited amount will be forfeited. 

 

ভদতির পর college এ verification এর সময় দক দক লােনব 

 

১. ভর্তির পর দনওয়া Complete Applicant Form.  

 

২.  M.P. , H.S. Marksheet, Certificate, M.P. Admit Card, H.S. Registration Certificate,    

    School Leaving Certificate, Caste Certificate -এর Original ও এক দসে Xerox copy. 

 

৩. Original Chalan. 

 
 

 

 


