


 সেবা ১০ ল টাকা অবিধ ঋণ পাওয়া যােব। আেবদনকারীেক ভারতবেষর নাগিরক
হেত হেব এবং তােক অ ত ১০ বছর পি মবে বসবাস করেত হেব।

 ঋণ পিরেশাধ করেত বািষক ৪% (4%) সরল হাের সুদ িদেত হেব। ভতুিক িহসােব
রাজ সরকার ঋণদাতা ব া িলেক ৪.৩% (4.3%) সুদ দেব।

 সংি ছা / ছা ীর বাবা-মা/ আইিন অিভভাবকেক কা-বেরায়ার িহেসেব ঋণ
পিরেশােধর দািয় িনেত হেব।

 ৪ ল টাকার বিশ ঋণ িনেত হেল ঋেণর ৫% ‘মািজন মািন’ িহসােব সংি ছা /
ছা ীেক িদেত হেব।

 ঋণ হীতা ছা / ছা ীেক ঋণ অে র সমপিরমাণ জীবন-িবমা িকনেত হেব।
 পাঠ ম শষ হওয়া অথবা ছা ছা ীেদর চাকিরেত যাগদােনর পর থেক এক বছর ঋণ

পিরেশাধ িগত রাখা যােব।

ুেড ট িডট কাড ক
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রিজে শন ি য়া র আেগ তির রাখেত হেব িন িলিখত িবষয় িল-
১। পড়ুয়ার কালার ফেটা াফ
২। কা-বেরায়ােরর ছিব
৩। কা-বেরায়ার ও পড়ুয়ার সই- য়র ছিব
৪। আধার কাড বা তা না থাকেল পড়ুয়ার মাধ িমক বাড রিজে শন সা িফেকট
৫। অিভভাবেকর এে স ফ
৬। ু ল,কেলজ,মা াসা,িব িবদ ালেয় ভিত হেয়েছন সখানকার অ াডিমশন িরিস
৭। পড়ুয়া ও অিভভাবেকর প ান কাড অথবা না থাকেল নই বেল এক শতসােপ
আেবদন
৮। য িত ােন ভিত হেয়েছন তার িডেটলস কাস িফ, উশন িফ য অংেশ লখা
আেছ তার ছিব (এই ছিব িলর িনিদ ফরম াট ও সাইজ আেছ)
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৯। মাবাইল ন র ও ইেমইল আইিড থাকেত হেব

১০। এইভােব রিজে শন শেষ মাবাইেল এক ইউিনক আইিড এসএমএেস আসেব । এই ইউিনক
আইিড আগামী িদেন ইউজার আইিড িহেসেব গণ হেব।
১১। এরপর ু েড িডট কােডর লগ-ইন আইিড পড়ুয়ারা পেয় যােবন এবং যখন দরকার সই
মেতা পাটােল ঢুেক রিজে শন ন র ও পাসওয়াড এবং ক াপচা িফল আপ কের িনেজর অ াকাউে
ঢুকেত পারেবন । যখােন িনেজর ছিব সহ অন সব তথ ক আেছ িকনা দেখ িনেত হেব । অন-
লাইন রিজে শন: www.wb.gov.in or https://banglaruchchashiksha.wb.gov.in

১২। লােনর জন আেবদন করার ফম িনেজর একাউে পাওয়া যােব। সখােন ি ক করেল ফম
খুলেব। েয়াজনীয় তথ এবং নিথ আপেলাড কের ঋেণর জন আেবদন করেত হেব ।
১৩। এই ি য়া শেষ আপেলাড করা নিথপ যাচাই করেব সংি িত ান। তা পা েয় দওয়া
হেব িশ া দ ের। িশ াদ র আেরা একদফা যাচাই কের পা েয় দেব ব াে । সবেশেষ ব া নিথ
যাচাই কের ঋেণর টাকা দেব।
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িশ া িত ােন দওয়ার রিসদ সােপে
কশান মািন,অন ফরত যাগ
জামানত, িবি ং ফা , পরী া,
লাইে ির, ল াবেরটিরর খরচ,
কি উটার, ল াপটপ, ট াবেলট,অন ান
সর াম কনার টাকা।

ু ল, মা াসা, কেলজ, িব িবদ ালয়
বা বসরকাির িশ া িত ান ও

িতেযািগতামূলক পরী ার
(ইি িনয়ািরং মিডেকল, আইএএস , 
আইিপএস, ডি উিবিসএস , ব াি ং , 
রলওেয় , এসএসিস ভৃিত) কািচং

স ােরর িফ । িশ ামূলক মণ, েজ , িথিসস
ও কাস শষ করেত অন
েয়াজনীয় খরচ।

 হাে ল ও পিয়ং গে র খরচ।
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 স ূণ কাস শষ হওয়া অবিধ মাট অনুেমািদত
ঋেণর (সেবা 10 ল টাকা) সবািধক 30% 

টাকা িত ান বিহভূত খরচ
( non-institutional expenses ) অথাৎ
ল াপটপ, কি উটার কনা, েজ , িথিসেস

ব বহার করা যােব।

 মাট অনুেমািদত ঋেণর সবািধক িড় শতাংশ
অথ হাে ল বা পইং গ থাকার খরচ
( living expenses ) িহসােব ব বহার করা
যােব।

 ািত ািনক খরচ ( institutional 
expenses ) মটােনার টাকা সরাসির ু ল-
কেলজ-িব িবদ ালেয়র অ াকাউে যােব।



 যখােন পড়ােশানার জন ভিত হেয়েছন সখানকার ভিতর কাগজ, আইিড কাড, িফ াকচােরর
কাগজ ।
 কািচং স ার ভারত বা সংি দেশর সরকার ারা িবিধব হেত হেব।
 পছে র িশ েকর াইেভট কািচং স াের ভিত হেল টাকা পাওয়া যােব না ।
 য য খােত খরচ হেলা তার রিসদ, ামাণ যাবতীয় কাগজপ জমা করেত হেব ।
 য যখােন পড়ােশানা করেছন সখানকার রিজে শন সা িফেকট, মাকিশট, সিম ােরর

রজা িনিদ সমেয়র পর দখােত হেব। তেব ঋণ পাওয়ার জন পরী ার ন র িবেবচ নয় ।
 ব া কানরকম মটেগজ, মুচেলখা, কশান মািন চাইেব না। রাজ সরকার গ াের ার থাকেব।

কী কী মাণ আবিশ ক
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Email Id : sccggdcsingur@gmail.com

সংি আেবদনকারীেক তার যাবতীয় তথ ( ু েড িডট কাড
কে র অন-লাইন রিজে শন নং, ব া িডেটল - পাস বুেকর ত িয়ত

নকল, কেলেজ ভিতর রিসেদর কিপ, আধার কােডর কিপ ইত ািদ) এই
মইল আইিডেত িপ.িড.এফ ফাইেল ান কের পাঠােত হেব।

State Help Line:    Toll Free Number- 1800-102-8014,Email id: contactwbscc@gmail.com/wbscc@bangla.gov.in 



State Help Line:    Toll Free Number- 1800-102-8014,Email id: contactwbscc@gmail.com/wbscc@bangla.gov.in 

Prepared by

Jalaghata,Singur,Hooghly




