Phone& Fax: (03582) 244263

Tufanganj Mahavidyalaya
P.O. Tufanganj Newtown:: Dist. Cooch Behar
Pin Code: 736160
Established – 1971
(NAAC Accredited B Degree College)

________________________________________________________
Notice No.005/42/2021-2022
Date: 26/07/2021

It is hereby notified that online Registration for Admission to 1st Year
degree classes of B.A./B.Sc./B.Com. (Programme & Honours Courses)
in Tufanganj Mahavidyalaya under Coochbehar Panchanan Barma
University for the session 2021-2022 will be held from 11.30 a.m. of
02/08/2021 to 11.59 p.m. of 20/08/2021.
Interested candidates are directed to visit the college website
(www.tufanganjmahavidyalaya.net). There is no fee for online
Registration.
এতদ্বারা অবহিত করা িচ্ছে যে হব.এ. / হব.এসহস / হব.কচ্ছের প্রথে বর্ষ হিহি
যকাচ্ছসষ ভহতষ র জন্য যকাচহবিার পঞ্চান্ন্ বেষা হবশ্বহবদ্যালচ্ছ়ের অধীচ্ছন্ তু ফান্গঞ্জ
েিাহবদ্যালচ্ছ়ে (যপ্রািাে ও অন্াসষ যকাসষ) ২০২১-২০২২ যসশচ্ছন্র জন্য অন্লাইচ্ছন্
আচ্ছবদ্ন্ করা োচ্ছব, ০২/০৮/২০২১ সকাল ১১.৩০ যথচ্ছক ২০/০৮/২০২১
তাহরখ রাহি ১১টা ৫৯ হেহন্ট পেষন্ত।

(www.tufanganjmahavidyalaya.net)। অ ।
২০১৯, ২০২০

২০২১

য়

Publication of Provisional Merit List for
Honours and Programme(General)
Course

26/08/2021

Publication of Final Merit List
For Honours and Programme (General)Course

31/08/2021

য়

IMPORTANT INSTRUCTION
(For Candidates before applying online)
1.
In case of any mistake /error in the Provisional merit list to be
published on 26/08/2021, candidates have to contact the college by
applying addressed to The Principal., Tufanganj Mahavidyalaya through
our college email-id within 29/08/2021.
College email-id: debasischatterjee08@gmail.com

২৬/০৮/২০২১ তাহরচ্ছখ প্রকাহশত যপ্রাহভশন্াল যেধা তাহলকার যকান্ও ভু ল /
ত্রুটির যেচ্ছি প্রাথীচ্ছদ্র কচ্ছলচ্ছজর হপ্রহিপালচ্ছক আচ্ছবদ্ন্ করচ্ছত িচ্ছব। তু ফান্গঞ্জ
েিাহবদ্যালচ্ছ়ের ইচ্ছেল-আইহিচ্ছত debasischatterjee08@gmail.com ২৯ /
০৮ / ২০২১ তাহরচ্ছখর েচ্ছধয ।
*(COVID-19

)।

2.
The candidate will have to give a personal valid phone number,
Whatsapp/Telegram number and email-id in the prescribed form.
প্রাথীচ্ছক হন্ধষাহরত ফরচ্ছে বযহিগত ববধ যফান্ ন্ম্বর, যিা়োটসঅযাপ / যটহলিাে
ন্ম্বর এবং ইচ্ছেল-আইহি হদ্চ্ছত িচ্ছব (যকাহভি ১৯ পহরহিহতচ্ছত অন্লাইন্ ক্লাস
ও োবতী়ে যোগাচ্ছোচ্ছগর জন্য)।
3.
The candidate will have to apply in separate forms for the
online registration for admission in the B.A./B.Sc./B.Com course online
through our college payment portal (Link to be connected
www.tufanganjmahavidyalaya.net).

কচ্ছলচ্ছজর অন্লাইন্ যপাটষাচ্ছলর োধযচ্ছে হব.এ. / হব.এসহস / হব.কে যকাচ্ছসষ ভহতষ র
জন্য পৃথক ফচ্ছেষ আচ্ছবদ্ন্ করচ্ছত িচ্ছব (www.tufanganjmahavidyalaya.net
সংেুি িও়োর জন্য হলঙ্ক)।
*
/
হব.এসহস / হব.কে)

H.S.

য়

(হব.এ. /
।

।

একজন্ প্রাথী একটি আচ্ছবদ্ন্ ফচ্ছেষ সবষাহধক হতন্টি অন্াসষ হবর়্ে এবং যপ্রািাে
যকাচ্ছসষ আচ্ছবদ্ন্ করচ্ছত পারচ্ছবন্।
4.
Candidates will have to upload scanned copy of the following
documents:
A) Scanned Passport Size colour photo (max 100KB)
B) Scanned Signature of Candidate (max 100KB)
c) Scanned H.S. or Equivalent Mark Sheet (max 100KB)
d) Scanned admit card of M.P. Exam. (max 100KB)
e) Scanned Caste(SC/ST/OBC-A/OBC-B) and PH Certificate, if
applicable (max 100KB)
f) Scanned PH(Physically Handicapped) Certificate, if applicable(max
100KB)

প্রাথীচ্ছদ্র হন্ম্নহলহখত িকুচ্ছেন্টগুহলর স্ক্যান্ কহপ আপ-যলাি করচ্ছত িচ্ছব:
ক) স্ক্যান্ করা পাসচ্ছপাটষ সাইচ্ছজর রহিন্ ফচ্ছটা (সচ্ছবষাচ্চ 100 যকহব।
খ) প্রাথীচ্ছদ্র স্ক্যান্ করা স্বাের (সবষাহধক 100 যকহব।
গ) স্ক্যান্ করা এইচ.এস. বা সেোচ্ছন্র োকষ শীট (সচ্ছবষাচ্চ 100 যকহব।
ঘ) স্ক্যান্ করা োধযহেক পরীোর অযািহেট কািষ(সচ্ছবষাচ্চ 100 যকহব।
ি) স্ক্যান্ করা কাস্ট(এসহস / এসটি / ওহবহস-এ / ওহবহস-হব) এবং
হপএইচ শংসাপি, প্রচ্ছোজয িচ্ছল (সচ্ছবষাচ্চ 100 যকহব)
চ) স্ক্যান্ করা PH (শারীহরক প্রহতবন্ধী) শংসাপি, প্রচ্ছোজয যেচ্ছি
(সচ্ছবষাচ্চ 100 যকহব)
5. The candidates who will be eligible to get themselves admitted in
Tufanganj Mahavidyalaya as per the merit list, must deposit the
prescribed fees online and thereafter they will attend at Tufanganj
Mahavidyalaya within scheduled dates for verification of testimonials
(after making payment), otherwise, their candidature for admission will
be cancelled without giving any notice.

যে প্রাথীরা যেধাতাহলকা অন্ুসাচ্ছর তু ফান্গঞ্জ েিাহবদ্যালচ্ছ়ে ভহতষ িও়োর যোগয
িচ্ছবন্, তাচ্ছদ্র অন্-লাইচ্ছন্র োধযচ্ছে হন্ধষাহরত হফ জো হদ্চ্ছত িচ্ছব এবং তারপচ্ছর
তারা প্রশংসাপচ্ছির োচাইচ্ছ়ের জন্য (অথষ প্রদ্াচ্ছন্র পচ্ছর) তু ফান্গঞ্জ েিাহবদ্যালচ্ছ়ে
উপহিত থাকচ্ছত িচ্ছব, অন্যথা়ে তাচ্ছদ্র ভহতষ র জন্য প্রাহথষতা যকান্ও যন্াটিশ ন্া হদ্চ্ছ়ে
বাহতল করা িচ্ছব।

6. The candidates himself/herself must be present during verification of
testimonials on the stipulated dates; his/her authorized representatives
may appear with all original testimonials and supporting documents of
hospitalization etc.

প্রাথীচ্ছদ্র অবশযই হন্ধষাহরত তাহরচ্ছখ ন্হথপি োচাইচ্ছ়ের সে়ে উপহিত থাকচ্ছত িচ্ছব;
েহদ্ যকউ িাহজর িচ্ছত ন্া পাচ্ছর তািচ্ছল তার অন্ুচ্ছোহদ্ত প্রহতহন্হধরা সেস্ত
ন্হথপি এবং িাসপাতাচ্ছল ভহতষ র সিা়েক ন্হথ সি উপহিত িচ্ছত পাচ্ছর।
7. The candidate has to submit a cancellation/release certificate at the
time of verification of testimonials if he/she was already admitted to
another college.
েহদ্ যকাচ্ছন্া প্রাথী ইহতেচ্ছধয অন্য কচ্ছলচ্ছজ ভহতষ িন্, তািচ্ছল তাচ্ছক িকুচ্ছেন্টস

যভহরহফচ্ছকশচ্ছন্র সে়ে “cancellation/release certificate

ELIGIBILITY CRITERIA
A candidate may apply for Honours if only t h e following
conditions arefulfilled.
1. 55% in the aggregate or 60% in related subjects with 50% in
aggregate.
2. For SC/ST 50% in the aggregate or 60% in related subjects
with 45% in aggregate.

যকান্ও প্রাথী েহদ্ হন্ম্নহলহখত শতষ গুহল পূরণ কচ্ছর তচ্ছব অন্াচ্ছসষর জন্য আচ্ছবদ্ন্
করচ্ছত পারচ্ছবন্ঃ
ক)সেহিচ্ছত ৫৫% বা সােহিক যেচ্ছি ৫০% সম্পহকষ ত হবর্চ্ছ়ে ৬০%
খ)
/
৫০%
৬০%
৪৫%
ADMISSION FEES
1. B.A. Ist Year Honours = All Honours Subject (except
Geography)= Rs. 2535=00
2. B.A. Ist Yr.(Honours)- Geography = Rs. 3,690=00
3. B.A. Ist Yr.( General-Other than Geography)= Rs. 2,210=00
4. B.A. Ist Yr. (General)-Geography & Physical Education =
Rs.2,910=00
5. B.Sc. Ist Yr. (Honours) = Rs. 3,690=00
6. B.Sc.Ist Yr.(General)-Pure Science & Bio.Science= Rs,3365=00
7. B.Com.Ist Yr. (General)= Rs. 2,340=00
SUBJECT TAUGHT
Honourse Course = Bengali, English,Sanskrit, Geography,History,
,Pol.Science,Sociology,Economics,Philosophy,Botany,Zoology
,Chemistry
অন্াসষ যকাসষ = বাংলা, ইংচ্ছরহজ, সংস্ক্ৃত, ভূ চ্ছগাল, ইহতিাস, রাষ্ট্র হবজ্ঞান্,
সোজহবজ্ঞান্, অথষন্ীহত, দ্শষন্, উহিদ্ হবজ্ঞান্, প্রাণীহবদ্যা, রসা়েন্
Programme (General) Course = Bengali, English, Sanskrit,
Geography, History, Pol.Science, Sociology,Economics
,Philosophy,Physical Education,Education
Botany,Zoology,Chemistry,Physics,Mathematics

যপ্রািাে (সাধারণ) যকাসষ = বাংলা, ইংচ্ছরহজ, সংস্ক্ৃত, ভূ চ্ছগাল, ইহতিাস, রাষ্ট্রহবজ্ঞান্,
সোজহবজ্ঞান্, অথষন্ীহত, দ্শষন্, শারীহরক হশো, উহিদ্ হবজ্ঞান্, প্রাহণহবদ্যা,
রসা়েন্, পদ্াথষহবজ্ঞান্, গহণত ও বাহণজয।

Documents Required at the time of Admission
1) Admission Form with affixed one colour Photograph of
the student.
2) One Self-attested Xerox copy of M.P. Admit Card, One Self
Attested Xerox Copy H.S. Marksheet, One Self Attested
School Leaving Certificate, One Self Attested
SC/ST/OBC(A)/OBC(B)/ PH/BPL Certificate if applicable.
3) Original H.S. or Equivalent Exam. Mark-sheet and M.P. Admit
fordate of Birth.
4) Original SC/ST/OBC(A)/OBC(B)/ PH/BPL Certificate if
applicable.
5) Xerox Copy of Money Receipt both On-line Registration
and Online Admission(One Copy Money receipt of on-line
*Registration and On-line Admission should be retained by the
Candidates for future requirements.
NOTE
*Admission into t h e different courses will be strictly based on merit
and availability of seats.
**Students who have passed H.S. or equivalent examination in
2019, 2020 and 2021 are only eligible to admission.
***IN CASE ANY DISCREPANCY IS FOUND DURING THE
VERIFICATION, THE CANDIDATURE OF THE CONCERNED
CANDIDATE WILL BE CANCELLED AND THE ADMISSION FEE
WILL BE FORFEITED.
য়

কতৃষ পে

য়,
য়

।

**** THE ADMISSION SCHEDULE PRESCRIBED BY C.B.P.B.U IS GIVEN ON
SEPARATE PAGES.
Date: 26/07/2021

Dr. D. Chatterjee
Principal, Tufanganj Mahavidyalaya

