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“Student Credit Card” সংক্রান্ত বিজ্ঞবি 

Date: 12.10.2022 

এতদ্বারা লালগড় সরকারর মহারিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র (বিশেষ কশে সদ্য ভবতি হওয়া প্রথম 

সসবমস্টাশেে ছাত্র-ছাত্রীশদ্ে) উয়েয়যয জানায়না যায়ে যয, পশ্চিমিঙ্গ সরকায়রর রিয়যষ উয়দ্যায়গ 

রযক্ষার্থীয়দ্র আরর্থ িক সুরিধায়র্থ ি রিগত ৩০.০৬.২০২১ যর্থয়ক ““Student Credit Card” প্রকল্প চালু হশয় 

সেশছ।এই প্রকশল্পে মাধ্যশম সেশকান রযক্ষার্থী যকাস ি চলাকালীন যযয়কান সমে স্বল্প সুয়দ্ (৪%) সশি িাচ্চ ১০ 

লক্ষ টাকা পে িন্ত বেক্ষাঋশেে জনয আশিদ্ন কেশত পােশি। এই ঋে পাওয়াে সক্ষশত্র রযক্ষার্থী তার 

প্রারতষ্ঠারনক যকাস ি রি, টিউযান রি ছাড়াও অ-প্রারতষ্ঠারনক বি, সেমন- হয়েল রি, যপরেিং যগষ্ট র্থাকার 

খরচ, িই, কম্পিউিার, লযাপিপ, িযািয়লি ইতযারদ্ যকনার খরচ, রযক্ষামূলক ভ্রমণ, প্রয়জক্ট, রর্থরসস 

ইতযারদ্র খরচও যদ্খায়ত পায়র। এশক্ষশত্র মশন োখশত হশি, একজন ছাত্র িা ছাত্রী সমাট ঋশেে ৩০% খেচ 

(সশি িাচ্চ ৩ লক্ষ টাকা) অ-প্রারতষ্ঠারনক বি বহসাশি সদ্খাশত পাশে, এই ৩০% এে মশধ্য ২০% খেচ (সশি িাচ্চ 

২ লক্ষ টাকা) যপরেিং যগষ্ট িা সমশস র্থাকার খরচ বহসাশি সদ্খাশত পাশে। এই ঋণ পররয়যাধ করার জনয 

রযক্ষার্থীরা দ্ীর্ ি ১৫ িছর সমে পায়ি। 

“Student Credit Card” প্রকশল্পে আশিদ্ন প্রক্রিয়াটট সমূ্পন ি Online- এে মাধ্যশম হশি। Online- এ 

আশিদ্ন কোে জনয আশিদ্নকােীে বিজস্ব ম ািাইল িম্বর এিং বিজস্ব ই-ম ল আইবি অবত 

অিেযই থাকশত হশি। আশিদ্ন প্রক্রিয়া শুরু কোে আশে আশিদ্নকােীশক তাে বনশজে Bank Account 

এিং তাে অবভভািশকে (Co-borrower) Bank Account- এে সমূ্পন ি তথয (Bank Name, A/C No, IFSC 

Code, Branch Name) হাশতে কাশছ োখশত হশি এিং Online- এ Upload কোে জনয বনম্নবলবখত 

Documents গুবল Scan কশে বনবদ্িষ্ট Format- এ ততবে কশে োখশত হশি। 

১. আয়িদ্নকারী এিিং তাে অবভভািশকে (Co-borrower) েটিন ছবি (.jpeg/ .jpg িেমযাট এ ২০ KB যর্থয়ক ৫০ kb এর ময়ধয ) 

২. আয়িদ্নকারী এিিং তাে অবভভািশকে (Co-borrower) স্বাক্ষে (.jpeg/ .jpg িেমযাট এ ২০ KB যর্থয়ক ৫০ kb এর ময়ধয ) 

৩. আয়িদ্নকারীর আধার কার্ি (.pdf িেমযাট এ ৫০ KB যর্থয়ক ৪০০ kb এর ময়ধয ) 

৪ .  আধার কার্ি না থাকশল মাধ্যবমশকে সেক্রজশেস  ন সাটটিবিশকট (.pdf িেমযাট এ ৫০ KB যর্থয়ক ৪০০ kb এর ময়ধয ) 

৫. অবভভািশকে (Co-borrower) টিকানাে প্রমােপত্র, সেমন- আধার কার্ি (.pdf িেমযাট এ ৫০ KB যর্থয়ক ৪০০ kb এর ময়ধয) 

৬. আয়িদ্নকারী এিিং তাে অবভভািশকে (Co-borrower) PAN কার্ি (.pdf িেমযাট এ ৫০ KB যর্থয়ক ৪০০ kb এর ময়ধয ) 

৭. PAN কার্ি না থাকশল একটট Undertaking Certificate বদ্শত হশি, সেটা ঐ Online Form সথশক download কো োশি। 

৮. কয়লয়জ ভরতির ররসদ্ (.pdf িেমযাট এ ৫০ KB যর্থয়ক ৪০০ kb এর ময়ধয ) 

৯. কয়লয়জর Course Fee, Tuition Fee উয়েখ র্থাকা যকান বিিেেপ ত্র [Prospectus/ Brochure] (.pdf িেমযাট এ ৫০ KB যর্থয়ক 

৪০০ kb এর ময়ধয ) 

“Student Credit Card” প্রকল্পের বিষল্পে বিস্তাবরত জািল্পত ও আল্পিদি করল্পত বিম্নবলবিত 

Website গুবলর মেল্পকাি একটিল্পত মেল্পত হল্পি- 

 https://wbscc.wb.gov.in 

 https://banglaruchchashiksha.wb.gov.in 

 www.wb.gov.in 

“Student Credit Card” সংক্রান্ত মেল্পকাি সাহাল্পেের জিে এইিাল্পি মোগাল্পোগ করা োল্পি- 

Gopal Chandra Rana- 9474726996 (Nodal Officer of Lalgarh Govt. College) 

Anjan Kumar Mandal- 9735510052 (Help Desk Officer of Lalgarh Govt. College) 

অথিা 

উচ্চবেক্ষা দ্প্তশেে সটাল বি নম্বে- ১৮০০১০২৮০১৪ ; 

ইশমল আইবর্- support-wbscc@bangla.gov.in 

 

আশদ্োনুসাশে 

 

  

https://wbscc.wb.gov.in/
https://banglaruchchashiksha.wb.gov.in/
http://www.wb.gov.in/
mailto:support-wbscc@bangla.gov.in


 

  



 


