মুখ্যমন্ত্রীর কিছু গুরুত্বপূর্ ঘণ োষর্ো :
১. স্টুডেন্ট ক্রেডেট কাডেে ১০ লক্ষ টাকার ক্রলান পাওয়া যাডে। সোই পাডে
২. ডিক্ষা দফতডরর ওডয়েসাইট ক্রেডক অনলাইডন আডেদন করা যাডে।
18001028014 ক্রটাল ডি নম্বডর ক্রফান কডর ডেডটলস পাওয়া যাডে
৩. ক্লাস ১০ ক্রেডক শুরু কডর গডেষণা করডত চাইডলও ক্রলান পাওয়া যাডে। ডেডদডি
পড়াডিানা করডত চাইডলও ক্রলান ডিলডে
৪. কম্পিটটটটভ এগজাডির জনযও ক্রলান ডিলডে। পরীক্ষা ডদডত ডগডয় ক্রকাডচিং
ডনডলও পাওয়া যাডে ক্রলান।
৫. েইখাতা, টটউিন ডফ, ক্রকাস ডফ
ে ক্রেডক ক্র াডেল ডফ, কম্পিউটার ো লযাপটপ
ক্রকনার টাকাও ডিলডে
৬. ক্রলান পাওয়া যাডে ৪০ েছর পযন্ত।
ে
৭. ক্রলান ক্রিাধ করার সিয়সীিা ১৫ েছর পযন্ত
ে
৬. ক্রলাডনর ক্রক্ষডে ইন্সিওডরি োকডে। গযারান্টার সরকার।
WB Student Credit Card- এর জন্য িোরো আবেদন্ জোন্োবে পোরবেন্ এেং
ঘেকিট িোিণ ঘপবে িী িী কেষয় কন্র্োয়ি
ণ
কিবেবে িোজ িরবে ????

1) ক্রয ো যাাঁরা পন্সিিেডে স্টুডেন্ট ক্রেডেট কাডেের জনয আডেদন জানাডেন,
তাাঁডদর আন্ডার গ্র্যাজুডয়ট, ক্রপাে গ্র্যাজুডয়ট, েডটারাল ো ক্রপাে েডটারাল ক্রকাডসরে
জনয ভারত অেো ডেডদডি যাডেন েডল, িডনাডির কডরডছন।

2) ক্রসই সিস্ত ছাে-ছােীরা এই ক্রেডেট কােে পাডেন, যাাঁরা পন্সিিেডে ডেগত 10
েছর ো তার ক্রেডি সিয় ধডর েসোস করডছন।
3) ক্রেডেট কাডেের জনয আডেদন জানাডনার সোডধক
ে
েয়স সীিা 40 েছর।
4) এই কাডেের িডধয ডদডয়ই স্টুডেন্ট ক্রলাডনর গযারাডন্ট ডদডে পন্সিিেে সরকার।
5) তডে, ক্রেডেট কাডেের িডধয ডদডয় Student Loan ক্রপডত পড়ুয়াডদর CIBIL Score
অতযন্ত ভাডলা ডত ডে।

অন্লোইবন্ WB Student Credit Card-এর জন্য আবেদন্ জোন্োবন্োর উপোয় -

* এই স্টুডেন্ট ক্রেডেট কাডেের আডেদন জানাডত প্রেডিই আপনাডক ডনডদে ষ্ট
ক্রপাটে াডল লগ ইন করডত ডে। (30 জুন ক্রসই ক্রপাটে াল সিডকে ক্র াষণা করা ডে।)
* ক্রসখাডন েডিউডে স্টুডেন্ট ক্রেডেট কাডেের Application অেো Registration
অেো Apply Online অপিন ক্রদখডত পাডেন।
* ক্রসই ডলডে ডক্লক করডল একটট নতু ন ওডয়ে ক্রপজ ওডপন ডে।
* ক্রযখাডন আপনাডক সে প্রডয়াজনীয় তেয এক এক কডর ডদডয় ডদডত ডে।
* আপনার ক্রিাোইল নম্বর সােডিট করডত ডে।

* এর পডর এই সে একাডধক তেয ডদডয় ডদন, যার িডধয আপনার ডিক্ষাগত
ক্রযাগযতার প্রিাণপেও রডয়ডছ : -

1) আপনার টিকানার তেযপ্রিাণ।
2) আধার কাডেের ডেেরণ।

3) দ্বাদি ক্রেণীর কােে ডিডটর ডেেরণ।
4) আপনার িা ও োোর সিডকে তেয।
5) িা ও োোর কাডজর ডেেরণ।
6) িা ও োোর আধার কােে ও ক্রভাটার কাডেের ডেেরণ।

* েে প্রবয়োজন্ীয় েথ্য ঘদওয়োর পবর েোবি েমথ্ন্ণ িবর, এিটট
প্রবয়োজন্ীয় ন্কথ্ আপবলোি িরুন্ :-

1) একটট সাম্প্রডতক পাসডপাটে সাইজ ছডে আপডলাে করুন।
* ক্রিষ ডল আপনার ক্রফাডন একটট কনফাডিিন
ে ক্রিডসজ আসডে।
* উচ্চতর কততপ
ে ক্ষ আপনার জিা ক্রদওয়া তেয ও নডে যাচাই করডেন।
* এর পডর আপডন ক্রিডসডজর িাধযডি জানডত পারডেন আপনার স্টুডেন্ট ক্রেডেট
কাডেের আডেদন গত ীত ল না আডেদন প্রতযাখযান করা ল।

WB Student Credit Card Scheme-এ আবেদন্ জোন্োবে প্রবয়োজন্ীয় ন্কথ্ -

1) টিকানার প্রিাণ।
2) পডরোডরর আডয়র সাটটে ডফডকট।
3) দ্বাদি ক্রেণীর িাকে ডিট।

4) উচ্চডিক্ষার ক্ররন্সজডেিডনর জনয প্রডয়াজনীয় নডে, অেো ডেডিষ ডনোডচত
ে
ওয়ার নডে।
5) ছাে-ছােী ও তাাঁডদর িা ও োোর পডরচয়পে (আধার কােে / পযান কােে /
পাসডপাডটে র কডপ)।
6) েযাে অযাকাউন্ট নম্বর।
7) েযাে অযাকাউডন্টর ক্রেটডিন্ট (ক্রিষ ছয় িাস)।
8) সে তেয ডদডয় ভডতে করা আডেদন ফি।ে

WB Student Credit Card Scheme েম্পবিণ কিছু জরুকর েথ্য -

* সকল ছাে-ছােীডক উচ্চডিক্ষার সুডযাগ কডর ডদডত Student Credit Card ডনডয়
আসা ডে।
* এই ক্রেডেট কাডেে োকডে 10 লক্ষ টাকার ক্রেডেট ডলডিট।
* িাে 4 িতািংি াডর সুদ ডদডত ডে।
পন্সিিেে Student Credit Card প্রকডের ডেেরণ প্রকে - West Bengal Student Credit Card Scheme

প্রদানকারী কততপ
ে ক্ষ – পন্সিিেে সরকার।
েছর – 2021
ক্র াষণা - িাননীয়া িুখযিন্ত্রী িিতা েড্যাপাধযায়।
কযাডেডনডট ছাড়পে – 24 / 06 / 2021
অনলাইন আডেদন শুরু ডে - 30 / 06 / 2021 ক্রেডক।
অডফডিয়াল ওডয়েসাইট – Wbscc.wb.gov.in
প্রকডের প্রধান সুডেধা - ছাে-ছােীডদর উচ্চডিক্ষার জনয 10 লক্ষ টাকা ক্রদওয়ায়
ডে।
প্রডয়াজনীয় নডে - আধার, ক্ররডসডেন্ট, েযাে অযাকাউডন্টর তেয।

