
 

প মব  স্টেড  িডট কাড ক : ে া র  

িমক 
সংখ া  

 উ র 

সাধারণ ক  স িকত  

১। প মব  িডট কাড ীেম ছা -ছা ীেদর 

র জে শেনর জন  সরকারী ওেয়বসাইট িক 
আেছ?  

প মব  িডট কাড ীেম 
ছা -ছা ীেদর র জে শেনর 

জন  সরকারী ওেয়বসাইট 
প মব  উ িশ া দ েরর 
banglaruchchashikkha.wb.gov.in 

অথবা http://wbscc.wb.gov.in,  
contactwbscc@gmail.com  
 

২। প মব  িডট কাড ীেমর সহায়তার জন  
হ  ড  ন র ও ই- মল িক?  

প মব  িডট কাড ীেমর 
জন  হ  ড  ন রঃ 18001028014  

সহায়ক ই- মলঃ 
wbscc@bangla.gov.in, 
contactwbscc@gmail.com  

৩। র জে শেনর পর ছা -ছা ীরা িক 

িন তকরেণর জন  SMS বা ই- মল পােবন?  

হ া,ঁ স ূণ র জে শন হবার পের 

ছা ছা ীরা তােদর র জ াড 
মাবাইল ন ের িন তকরণ SMS 

পােবন 

৪। অনলাইন ফম িফলাপ করার সময় কান কান 
নিথ িল আপেলাড করেত হেব? আপেলাড করার 

জন  নিথ িলর ফাইল সাইজ কত হেত হেব?  
 

অনলাইন ফম িফলাপ করার সময় 
িন িলিখত নিথ িল আপেলাড 
করেত হেব:  
 

১। আেবদনকারীর র ঙন ছিব 
(.jpeg/.jpg ফম ােট, সবািধক 50 KB 

এবং নূ নতম 20 KB) 

২। সহ-আেবদনকারীর/ সহ-

ঋণ হীতার  র ঙন ছিব (.jpeg/.jpg 

ফম ােট, সবািধক 50 KB এবং 

নূ নতম 20 KB) 

৩। ছা /ছা ীর া র (.jpeg/.jpg 

ফম ােট, সবািধক 50 KB এবং 

নূ নতম 10 KB) 



৪। সহ-ঋণ হীতার/ অিভভাবেকর 

া র ((.jpeg/.jpg ফম ােট, সবািধক 

50 KB এবং নূ নতম 10 KB) 

৫। ছা /ছা ীর আধার কাড (.pdf 

ফম ােট, সবািধক 400 KB এবং 

নূ নতম 50 KB) 

৬। আেবদনকারীর বয়েসর 
মাণপ  (.pdf ফম ােট, সবািধক 

400 KB এবং নূ নতম 50 KB) 

৭। সহ-আেবদনকারীর/ সহ-

ঋণ হীতার ঠকানার মাণপ  
(.pdf ফম ােট, সবািধক 400 KB এবং 

নূ নতম 50 KB) 

৮। ভিত হওয়ার রিসদ (.pdf ফম ােট, 

সবািধক 400 KB এবং নূ নতম 50 
KB) 

৯। ছা /ছা ীর প ান কাড/ যিদ 

প ান কাড না থােক তাহেল 
পাটােল দ  format অনুযায়ী 

অ ীকার-প  (.pdf ফম ােট, 

সবািধক 400 KB এবং নূ নতম 50 
KB) 

১০। অিভভাবেকর প ান কাড (.pdf 

ফম ােট, সবািধক 400 KB এবং 

নূ নতম 50 KB) 

১১। উ -িশ া িত ােনর উপযু  

কতৃপে র থেক দওয়া শংসাপ / 

সেপ াস, যখােন ভিত হওয়ার 

িফ, পরী ার িফ, হাে েলর খরচ 

ইত ািদর উে খ আেছ (.pdf 

ফম ােট, সবািধক 400 KB এবং 

নূ নতম 50 KB)। 

১২। আেবদনকারীর শষ উ ীণ 
হওয়া পরী ার মাকিশট/ শংসাপ  



(.pdf ফম ােট, সবািধক 400 KB এবং 

নূ নতম 50 KB)। 
 

৫। এই ীম ট স ূণ করার জন  আবাসন শংসাপ  
এবং অন সর স দােয়র শংসাপে র েয়াজন 
আেছ িক?  

ফম ভিতর জন  আবাসন শংসাপ  
এবং অন সর স দােয়র 
শংসাপে র েয়াজন নই  

৬। SCC Scheme-এর জন  কােক প মবে র অিধবাসী 
বেল ধরা হেব?  

আেবদন করার সময় িক ঠকানার মাণপ  
িহসােব িক কান নিথ জমা করেত হেব?   
 

যিদ ছা /ছা ী বা তার পিরবার  

আেবদেনর তািরখ থেক অ ত ১০ 
বছর আেগ থেক প মবে র 
বািস া হয়, তােক এই ক  

অনুযায়ী প মবে র অিধবাসী 
বেল ধরা হেব।  
 

ছা /ছা ীেদর ঠকানার মাণ 

িহেসেব তােদর দওয়া 
েঘাষণােকই মান তা দওয়া হেব।  

৭। র জে শন ফেমর হাড কিপ পাঠােনার েয়াজন 
আেছ িক?  

না। আপিন িনেজর কােছ রেখ 
িদেত পােরন ভিবষ েতর জন । 

৮। কেলজ যিদ সাহায  না কের তেব কার কােছ 
সাহায  চাইেত পাির?  

িনেজর িত ােনর হ  ড  
অিফসােরর সে  যাগােযাগ ক ন 
অথবা State Help Desk (Toll Free No. 
1800 1028 014 Support Mail ID:- 
wbscc@bangla.gov.in   
contactwbscc@gmai.com 
 

৯। SCC Scheme-এ ছা  ছা ীরা িক পিরমাণ ঋণ পেত 

পাের?  

এই SCC Scheme-এ ছা -ছা ীরা ১০ 

ল  টাকা পয  ঋণ পেত পােরন।  

১০। কান কান খরেচর জন  ঋণ চাওয়া যেত পাের? এই ঋণ টেত দ  টাকা 
িন িলিখত খরচ িলর জন  ব য় 
করা যেত পাের- 
 

(ক) িবিভ  িশ া িত ােনর িফ 

দওয়ার জন  ( যমন ু ল/ কেলজ/ 

ইউিনভািস ট/ বৃি মূলক িত ান/ 

কািচং াস) । এছাড়াও 

UPSC/SSC/PSC-র েবিশকা  
পরী ার িত নওয়ার জন  



Coaching Institute-এর িফ-ও কে র 

আওতায় পেড়। এর মেধ  
ফরতেযাগ  টাকা/  পরী া/ 

লাইে ির/ল াবেরটিরর িফ ( ু েলর 

িবল অথবা রিসদ ারা মািণত) 

অ ভূ  হেব।  
(খ) হাে ল িফ/ অন  থাকার 

বািড়ভাড়া/ লাইেস  িফ অথবা 
পিয়ং গ  িহেসেব থাকার ভাড়া।  

(গ) বইপ / ক উটার/ ল াপটপ/ 

ট াবেলট ইত ািদ কনার খরচ।  
(ঘ) িশ ামূলক মণ/ ােজ / 

িথিসস ইত ািদর খরচ।  
 

১১। SCC পিরক না অনুযায়ী অনুেমািদত ঋেণর টাকা 
শতকরা কতখািন অংশ কান েয়াজন ব য় করা 
যােব?  

কান িনিদ  িশ ামূলক কাস 
স ূণ না হওয়া পয  থাকা 
খাওয়ার জন -ঋেণর ২০% ব য় করা 
যােব। 
িনিদ  িশ ামূলক course স ূণ না 
হওয়া পয  ঋেণর টাকার 30% এর 

বশী অ ািত ািনক কারেণ ব য় 
করা যােব না।  

১২। িত ানেক দয় টাকা িকভােব িনেত হেব?  িনিদ  িত ােনর িফ এবং 
িত ােনর দানেযাগ  অন ান  

টাকা সরাসির ওই িত ােনর Bank 

A/c. এ চেল যােব।  

.১৩।  অ িত ািনক ব য় অথবা কাস চলাকালীন ছা  বা 
ছা ীর থাকা খাওয়ার ব েয়র টাকা িকভােব িনেত 
হেব?  

এই ধরেনর ব েয়র জন  টাকা 
ছাে র র জ াড Bank Account এ 

দওয়া হেব।  

১৪। এই ঋেণর জন  কান NOC লাগেব িক?  না, কান NOC লাগেব না। 

.১৫। SCC Scheme এ আেবদন করার জন  নুন তম 

যাগ তা িক?  

SCC ীেম আেবদন করার জন  

নূন তম যাগ তা হল প মবে র 
কান বােডর থেক াস নাইন 

পাশ। আেবদনকারী ছা েক াস X 

অথবা XII এর ীকৃত উ িশ া 
িত ােনর অথবা Coaching 

ইনি টউট এর েবিশকা 



পরী ায় ভিত হেত হেব অথবা 
ডা ারী/ই িনয়ািরং/আইন বা 
UPSC/PSC/SSC-র পরী ায় উ ীণ 

হওয়ার জন  কািচং/ইনি টউেট 

ভিত হেত হেব। 
আেবদনকারী ছা েক অথবা 
পিরবারেক অ তঃ 10 বছর 

প মবে র ায়ী বািস া হেত 
হেব। 

১৬। যিদ আেগর বছর বা Semester-এর সব পরী ার 

উ ীণ হেত না পাির তাহেল পেরর বছেরর Course 

Fee র জন  ঋেণর আেবদন িক করা যােব?  

হ া,ঁ য পিরমাণ টাকা মঞ্জরু করা 
হেয়েছ তার মেধ ই আেবদন করেত 
হেব।  

১৭। ঋেণর িক  পাওয়ার জন  িত ট Semester-এর পর 

Marksheet এর copy Bank এ জমা দওয়া িক 

আবশ ক?  

Bank এর িনয়ম অনুযায়ী যা যা 
নিথপ  জমা দওয়া েয়াজন 
ঋেণর িক র জন  জমা িদেত 
হেব।  

১৮। কান Final Year এর ছা  বা ছা ী SCC ীেম িক 

আেবদন করেত পাের?  

হ া।ঁ কাস চলাকালীন য কান 
সমেয় ছা  বা ছা ী এই ীেমর 
জন  আেবদন করেত পাের। 

১৯। অন  কান রােজ র বািস া হেল এই ীেমর জন  
িক আেবদন করেত পাের?  

না। য ছা  বা ছা ীর পিরবার 
অ ত ১০ বছর প মবে  বসবাস 
কেরেছ ধু তারাই এই ীেম 
আেবদন করেত পারেব।  

২০। আিম যিদ প মবে র বািস া হই এবং অন  
কান রােজ  পড়ােশানা কির তাহেল িক আিম এই 
ীেম আেবদন করেত পাির?   

হ া।ঁ প মবে র কান ীকৃত 
বােডর ু েল দশম ণী থেক 
াদশ ণীেত ভিত হেয় থাকেল, 

অথবা প মবে  বা ভারতবেষর 
অন  য কান রােজ র 
উ িশ ামূলক িত ান অথবা 
কািচং Institute এ ভিত হেল ঋেণর 

আেবদন করেত পারেব। 
ডা াির/ই িনয়ািরং/আইন অথবা 
UPSC/SSC/PSC র েবিশকা পরী ার 

জন  Coaching Centre-এ ভিত হেল ও 

পারেব আেবদনকারীর পিরবার যিদ 
অ তঃ ১০ বছর প মবে  

ায়ীভােব বসবাস কের। 
   



২১। আিম িক SCC ীেম ঋণ পেত পাির যিদ আিম 

প মবে র িনবাসী হেয় ভারতবেষর বাইের অন  
কান জায়গায় পড়ােশানা কির?  

হ া।ঁ িবেদেশ পড়া নার জন ও ঋণ 
পাওয়া যেত পাের। 

২২। SCC ীেম ঋণ পাওয়ার জন  কত শতাংশ ন র 

পেত হেব?   

SCC ীেম ঋণ পাওয়ার জন  া  

ন েরর কান স ক নই।  

২৩। আিম ঋণ না িনেয় িক Credit Card ফরত িদেত পাির?  হ া।ঁ আপিন ঋণ দানকারী Bank 

ক Credit Card  ফরত িদেত পােরন।  

২৪। Credit Card আমার ভাই বা বানেক িক Transfer 

করেত পাির?  

না, Credit Card া ফার করা যােব 

না।  

২৫। আমার িডট কাড ট চির গেল বা হািরেয় গেল 
কী করেত হেব?  
 

আেবদনকারীেক ানীয় পুিলশ 
শেন যাগােযাগ করেত হেব, 

এবং সে  সে ই (যত তাড়াতািড় 

স ব) ব া েক এ’কথা জানােত 

হেব।  

২৬।  Card ন  হেয় গেল, Duplicate Card- এর িক ব ব া 
আেছ?  

ঋণ দানকারী Bank-এর সে  

যাগােযাগ করেত হেব।  

২৭। আমার ঋেণর আেবদন মঞ্জরু হল িক না িকভােব 
জানব?  

আপনার Regd. Mobile No. এ SMS 

পােবন।  

২৮। আিম আমার SCC িকভােব পাব?  ঋণ মঞ্জরু হেয় গেল Bank 

আপনােক Credit Card দেব।  

২৯। সমস া জানােনার জন  কানও Grievance Cell আেছ 

িক?  

সমস া সমাধােনর জন  যাগােযাগ 
করেত পােরন ◌ঃ  
State Help Desk No. 18001028014 
Support Mail ID: support-
wbscc@bangla.gov.in 
contactwbscc@gmail.com 
 

৩০। এই িডট কােড িক আ জািতক লনেদেনর 
সুিবধা পাওয়া যােব?  

না, Students’ Credit Card ধুই 

অনুেমাদন া  ব াে র মাধ েম 
দওয়া িশ া-ঋেণর জন । 

৩১। আেবদন করার জন  উপাজেনর কান উ সীমা 
আেছ িক?  

না। আেবদন করার জন  
উপাজেনর কান উ সীমা নই।  

৩২। Students’ Credit Card কে  আেবদন করার জন  িক 

বয়েসর কানও ঊ সীমা আেছ? 
 

হ া,ঁ ঋেণর জন  আেবদন করার 

সময় আেবদনকারীর বয়েসর 
ঊ সীমা ৪০ (চি শ) বছর।  



৩৩। ীকৃত িত ােন Integrated Course-এ ভিত ছা রা িক 

আেবদন করেত পারেব?  

হ া।ঁ Integrated UG/PG Course এর 

ছা রা আেবদন করেত পারেব।  

৩৪। িরসাচ লার/িরসাচ অ ােসািসেয়ট/ পা  ড রাল 

িরসােচর ছা রা এই ীেম িক আেবদন করেত 
পারেব?  

হ া।ঁ িরসাচ লার/ িরসাচ 

অ ােসািসেয়ট/ পা  ড রাল 

িরসােচর ছা রা এই ীেম আেবদন 
করেত পারেব। 

৩৫। আিম UPSC/PSC/SSC পরী ার জন  তরী হ  

াতক হওয়ার পর আিম কান িশ া িত ােন 
উ তর Degree র জন  ভিত হইিন িক  আিম 

াইেভট Coaching এ ভিত হেয়িছ। আিম িক ঋণ 

পেত পাির?  

হ া।ঁ যিদ পিরবার 10 বছর 

প মবে র ায়ী বািস া হয়। 

৩৬। আিম ১২ ( াদশ) ণী পাশ কের কান Collegeএ 

ভিত হইিন। আিম NEET/AEEE/পরী ার জন  

িত িন  ও পেরর বছর পরী া দওয়ার জন  
Private Coaching Institute এ ভিত হেয়িছ। আিম িক 

আেবদন করেত পাির?  

হ া।ঁ SCC ীেম আেবদন করার 

জন  আপনার পিরবারেক গত ১০ 
বছর প মবে র ায়ী বািস া 
হেত হেব।  

৩৭। কাস চলাকালীন য কান সমেয় িক আিম এই 
ঋেণর জন  আেবদন করেত পাির?  

হ া।ঁ কাস চলাকালীন য কান 
সমেয় ঋেণর জন  আেবদন করা 
যােব।  

৩৮। কান ছা  যিদ বৃি  বা Freeship পায় এই ীেমর 

জন  িক আেবদন করেত পাের?  

হ া।ঁ যিদ ছা  বৃি  বা Freeship পায় 

তেব এই ীেমর জন  া  অথ 
Margin Money িহসােব ব বহার করা 
হেব যিদ ঋেণর পিরমাণ ৪ লে র 
বশী হয়। 

৩৯। সাদা কােলা ছিব অনলাইেন অ া াই করার সময় 
দওয়া যােব িক?  

না, ধু র ঙন ছিব দওয়া যােব।  

৪০। ছা /অিভভাবক/সহআেবদনকারীর ছিবর কান 

িনিদ  মাপ আেছ িক?  

ছিব ও আপেলাড করার নিথপে র 
মাপ আেবদনপে  ও User manual-এ 

দওয়া আেছ।  

৪১। আিম আেবদন করার সময় আমার ছিব আপেলাড 
কেরিছ, িক  দখা যাে  না। সমস ার সমাধান িক 

ভােব হেব?  

আেবদনকারীেক অ াি েকশন 
আইিড সহ হ  ড  ন রঃ 
18001028014 সহায়ক ই- মলঃ 
support-wbscc@bangla.gov.in 
contactwbscc@gmail.com 
 



৪২। Students’ Credit Card Scheme-এর আওতায় কান কান 

ব া  ঋণ দেব এবং িডট কাড দান করেব? 

ট কাঅপাের টভ ব া , জলা 
ক ীয় কাঅপাের টভ ব া  এবং 

ট কাঅপাের টভ ব াে র 
অিধভ  অন ান  কাঅপাের টভ 
ব া , রা ায় , াইেভট এবং 

ানীয় ামীণ ব া িল এই 
কে র আওতায় িশ া ঋণ দেব 

ও িডট কাড দান করেব।  

৪৩। ব াে র কান শাখা আমার ঋণ দান করেব?  Portal-এর প ডাউন মনু থেক 

িনেজর ব া  িনবাচন করেত হেব  

৪৪। িক িহেসেব ঋণ মঞ্জরু করা যােব? ময়াদী 
ঋণ/Cash Credit ঋণ?  

SCC Scheme এ Bank ময়াদী ঋণ 

দেব।  

৪৫। এই ীেম কান মা জন মািন আেছ িক?  ৪ লাখ পয  ঋেণর িহতােক 
কান মা জন মািন িদেত হেব না। ৪ 

লােখর উে  হেল মাট ঋেণর ৫ 
শতাংশ িহতােক িদেত হেব। কান 
বৃি  বা আিথক সহায়তা পেল ঋণ 

িহতা সটা মা জন িহসােব 
ব বহার করেত পারেব।  

৪৬। ঋণ িহতােক অিতির  কান Security িদেত হেব 

িক?  

১০ লাখ পয  অিতির  কান 
Security িদেত হেব না।  

৪৭। দরখা কারীেক কান চ প  করেত হেব িক না?  ঋণ পাওয়ার আেগ ব াে র সে  
িহতা/সহআেবদনকারীেক 

চ প  করেত হেব।  

৪৮। SCC ীেম ঋণ পেত সুেদর হার িক?  স্টেড  িডট কাড ীেম সুেদর 
হার ৪% বািষক সরল সুদ। পড়া না 
করাকালীন স ূণ সুদ শাধ করেল 
১% সুেদর হার মুকুব হেব।  

৪৯। িশ াঋণ শাধ দওয়ার ে  দনা িগত 
(Moratorium) রাখার কােনা ময়াদ আেছ িক?  

িশ াঋণ শাধ করার ে  
সংি  কাস ট শষ করার, বা 
চাকির পাওয়ার ( য ট আেগ ঘটেব) 

১ (এক) বছর পয  দনা িগত 

(Moratorium) রাখা যােব। 

৫০। এই দনা িগত রাখার ময়াদকােল (Moratorium 

Period) িক সুদ ধায হেব?  

হ া,ঁ এই দনা িগত রাখার 

ময়াদকােল  (Moratorium Period) ৪% 

সরল বািষক হাের সুদ ধায হেব।  



৫১। এই ঋণ পিরেশাধ করার ময়াদ কতিদেনর হেব? 
 

এই Credit Card Scheme –এ নওয়া 
ঋণ পিরেশাধ করার সময় ১৫ 
(পেনেরা) বছর [ঋেণর থম িক  

দােনর তািরখ থেক ১ (এক) 

বছেরর দনা িগত রাখার 
ময়াদকাল (Repayment Holiday) ধের 

িনেয়]। 

৫২। িনিদ  সমেয়র মেধ  ঋণ শাধ করেল কান সুিবধা 
পাওয়া যােব িক?  

কাস চলাকালীন যিদ সুদ শাধ 
করা হয় তাহেল ১% সুদ মকুুব করা 
হেব।  

৫৩। ঋণ হেনর সময় ব া  কান িফ নেব িক 
না/আেগ শাধ িদেল কান Penalty হেব িক?  

Bank কােনা িফ নেব না। Penalty 

হেব না।  

৫৪। Processing Fee লাগেব িক?  না। 

৫৫। SCC Scheme-এর আওতায় কােনা জীবন বীমা (life 

cover) আেছ িক? 

হ া,ঁ এই কে  ছা / ছা ীর নােম 

ঋণ দওয়া টাকার অ  পয  
জীবন বীমা থাকেব। এই বীমার 
ি িময়াম ছা /ছা ীেক বহন করেত 

করেত হেব এবং স ট তার লান 
আকাউ  থেক ডিবট হেব। 

৫৬। সহ-আেবদনকারীর যাবতীয় তথ াবলী জানােনার 

িক দরকার আেছ?  

হ া,ঁ SCC  Scheme-এ িশ াঋেণর 

জন  যৗথ-আেবদন আবিশ ক। 

৫৭। কান কান ব া  এই কে র আওতায় িশ াঋণ 
মঞ্জরু করেব?  
 
 

ট কাঅপাের টভ ব া , জলা 
ক ীয় কাঅপাের টভ ব া  এবং 

ট কাঅপাের টভ ব াে র 
অিধভ  অন ান  কাঅপাের টভ 
ব া , রা ায় , াইেভট এবং 

ানীয় ামীণ ব া িল এই 
কে র আওতায় িশ া ঋণ দেব। 

৫৮। যিদ র জে শেনর পের আিম আমার ই- মল 

আইিড বা অন  যেকানও ব গত তথ  বদলােত 
চাই, কী করেত হেব?  

ছা /ছা ীেক তার আধার ন র (বা 
না থাকেল দশম ণীর 
র জে শন নং) িনেয় ট হ  

ড  (State Help Desk) ( টাল- ী নং 

18001028014)-এ যাগােযাগ করেত 

হেব এবং সহায়ক মল আইিড  
support-wbscc@bangla.gov.in এবং  



contactwbscc@gmail.com-এ ই- মল 

করেত হেব।  

৫৯। ছা /ছা ীর যাবতীয় নিথপ  ও তথ াবলী ক যাচাই 

কের দখেব?  
 
 
 

আিম ওেয়  ব ল স্টেড  িডট কাড-এর 

জন  উপযু  আেবদনকারী, িক  আমার State 

Cooperative Bankএ Account নই, আিম িক আেবদন 

করেত পাির?  

য িশ া- িত ােন ছা /ছা ী 
নিথভ  হেয় রেয়েছ, সখানকার 

কতৃপ  তার যাবতীয় নিথপ  ও 
তথ াবলী যাচাই করেব।  
 

State Cooperative Bank-এ Account থাকা 
বাধ তামূলক নয়। য কান ব াে  
Account থাকেলই হেব।  

৬০। আেবদনপ  জমা দওয়ার আেগ পাটােল 
আেবদনপ  পিরবতন করার কানও উপায় আেছ 
িক?  

হ া।ঁ পাটােল আেবদনপ  
পিরবতন করা যােব, যিদ আেবদন 

প  জমা না হেয় িগেয় থােক। জমা 
দওয়ার পের কান পিরবতন করা 

চলেব না। 

৬১। আেবদনপ  জমা দওয়ার পর যিদ পিরবতন 
করার েয়াজন হয় তাহেল িক করেত হেব? 

ছাে র যাগ তা/উপযু তা ক যাচাই করেব?  

ছা /ছা ীেক ট হ  ড  

ন রঃ 18001028014 এ যাগােযাগ 

করেত হেব বা 
contactwbscc@gmail.com অথবা 
support-wbscc@bangla.gov.in   -এ ই-

মল করেত হেব।  
 

৬২। র জে শেনর পের যিদ আিম আমার 
Login/password ভেল যাই? 

পাটাল থেক User Id/Login/Password 

উ ার করার উপায় আেছ। 

৬৩। আিম এক ট WB Private Engineering College-এর ছা । 

আিম িক আেবদন করেত পাির? 

হ া।ঁ SCC আেবদন করার সময়, যিদ 

আপনার পিরবার গত ১০ বছর 
প মবে র ায়ী বািস া হয়, 

আপনার িত ান যিদ ীকৃত হয় 
এবং আপনার এই ীেমর জন  

েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 
থােক। 

৬৪। আিম প মবে র বাইের ( দেশর অন  রােজ ) 

অবি ত Govt. Engineering College এ পড়িছ। আিম িক 

আেবদন করেত পাির? 

হ া।ঁ SCC আেবদন করার সময়, যিদ 

আপনার পিরবার গত ১০ বছর 
প মবে র ায়ী বািস া হয়, 

আপনার িত ান যিদ ীকৃত হয় 
এবং আপনার এই ীেমর জন  



েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 
থােক, আপিন আেবদন করেত 

পােরন।   

৬৫। আিম Deemed University- এ াতক Course-এ ভিত 

হেয়িছ। আিম িক আেবদন করেত পাির? 

হ া।ঁ SCC আেবদন করার সময়, যিদ 

আপনার পিরবার গত ১০ বছর 
প মবে র ায়ী বািস া হয়, 

আপনার িত ান যিদ ীকৃত হয় 
এবং আপনার এই ীেমর জন  

েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 
থােক। 

৬৬। আিম প মবে র এক ট Private Engineering College 

–এ পেড়িছ িক  আমার PAN CARD নই। আিম 

িকভােব এই Scheme –এ আেবদন করব? 

হ া।ঁ আেবদন করেত পারেবন। 
িক  ঋণ নবার পূেব PAN CARD 

আবিশ ক। PAN CARD না থাকেল 

আেবদনপে র সে  অ ীকার প  
(Undertaking) িদেত হেব। 

৬৭। আিম াতক ের Hotel Management College- এর ছা  

িক  College AICTE-র অনুেমাদন া  নয়। আিম 

আেবদন করেত পাির িক? 

হ া।ঁ SCC আেবদন করার সময়, যিদ 

আপনার পিরবার গত ১০ বছর 
প মবে র ায়ী বািস া হয়, 

আপনার িত ান যিদ ীকৃত হয় 
এবং আপনার এই কে র জন  

েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 
থােক। 

৬৮। আিম প মবে র বাইের এক ট National Institute of 

Technology ত পড়িছ। িত ােনর কান NIRF Rank 

নই। আিম িক আেবদন করেত পাির? 

হ া।ঁ যিদ আপনার পিরবার গত ১০ 
বছর প মবে র ায়ী বািস া 
হয়, আপনার িত ান যিদ ীকৃত 

হয়। SSC ত আেবদেনর জন   

িত ােনর কান NIRF Rank 

বাধ তামূলক নয় 

৬৯। আিম প মবে র বাইের অবি ত Private 

Engineering College-এর ছা । িক  আমার College-এর 

নাম – Drop Down List এর সূচীেত নই। আিম কী 
আেবদন করেত পারব? 

contactwbscc@gmail.com বা support-

wbscc@bangla.gov.in- এ সাহােয র 

জন  Email ক ন। 

৭০। আিম প মবে র এক ট UGC অনুেমািদত 

বসরকারী িব িবদ ালয়েয়র ই িনয়ািরং কােসর 
ছা । িক  িব িবদ ালয় AICTE অনুেমািদত নয়। 

আিম িক আেবদন করেত পাির? 

হ া।ঁ SCC আেবদন করার সময়, যিদ 

আপনার পিরবার গত ১০ বছর 
প মবে র ায়ী বািস া হয়, 

আপনার িত ান যিদ ীকৃত হয় 
এবং আপনার এই কে র জন  



েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 
থােক। 

 

৭১। 

 

আিম অন  রােজ র National Institute of Technology- ত 

Engineering এ Ph.D করিছ। আিম িক আেবদন করেত 

পাির? 

 

হ া।ঁ SCC আেবদন করার সময়, যিদ 

আপনার পিরবার গত ১০ বছর 
প মবে র ায়ী বািস া হয়, 

আপনার িত ান যিদ ীকৃত হয় 
এবং আপনার এই ীেমর জন  

েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 
থােক। 

৭২। আিম প মবে র বািস া, তেব পুরায় 

ই িনয়ািরং পড়িছ। আিম িক পুরায় আমার 
ব া গত বাস ােনর জন  ঋণ পেত পাির? 

হ া।ঁ SCC আেবদন করার সময়, যিদ 

আপনার পিরবার গত ১০ বছর 
প মবে র ায়ী বািস া হয়, 

আপনার িত ান যিদ ীকৃত হয় 
এবং আপনার এই ীেমর জন  

েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 
থােক।  

৭৩। আিম AICTE অনুেমািদত ৩ বছেরর Diploma 

Engineering Course-এর ছা । আিম মাধ িমক/ICSE 

পরী ায় পাশ কেরিছ িক  উ মাধ িমক উ ীণ 
নই। আিম িক আেবদন করেত পাির? 

হ া।ঁ SCC আেবদন করার সময়, যিদ 

আপনার পিরবার গত ১০ বছর 
প মবে র ায়ী বািস া হয়, 

আপনার িত ান যিদ ীকৃত হয় 
এবং আপনার এই কে র জন  

েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 
থােক। 

৭৪। আিম প মবংেগ এক ট -অথািয়ত ই িনয়ািরং 

কােস Tuition Fee Waiver (TFW) কে র আওতায় 

ভিত হেয়িছ। আিম িক এই কে  আেবদন করার 
যাগ ?  

 
 

হ া।ঁ SCC আেবদন করার সময়, যিদ 

আপনার পিরবার গত ১০ বছর 
প মবে র ায়ী বািস া হয়, 

আপনার িত ান যিদ ীকৃত হয় 
এবং আপনার এই কে র জন  

েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 
থােক। 

৭৫। আিম প মবে র ই িনয়ািরং-এর ছা /ছা ী 
এবং বতমােন SVMCM লারিশপ পাই। আিম িক 

SCC কে  আেবদন করার জন  যাগ ? 
 

হ া।ঁ SCC আেবদন করার সময়, যিদ 

আপনার পিরবার গত ১০ বছর 
প মবে র ায়ী বািস া হয়, 

আপনার িত ান যিদ ীকৃত হয় 
এবং আপনার এই কে র জন  

েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 
থােক। 



তেব, যিদ আপনােক দওয়া ঋেণর 

অ  চার (৪) লােখর বিশ হয়, 

বেকয়া ঋেণর ৫% margin money 

মটােনার জন  আপনার 
লারিশেপর টাকার িকছ অংশ 

ব বহার করা হেত পাের।  

৭৬। আিম চার বছেরর ই িনয়ািরং কােসর অি ম 
বেষর ছা । আিম িক SCC কে  আেবদন করার 

জন  যাগ ?  
 

হ া,ঁ আপিন SCC Scheme-এর 

আওতায় লােনর জন  আেবদন 
করার জন  যাগ । 

৭৭। আিম আমার ৪ (চার) বছেরর ই িনয়ািরং িডি  

এক ট -অথািয়ত (self-financed)  কেলজ থেক, 

অন  সং া থেক পােসানাল লান িনেয় শষ 
কেরিছ। এই লান ট পিরেশাধ করার জন  িক আিম 
এই কে  আেবদন করেত পাির? 
 

না, যিদ আপিন বতমােন এই 

কে র আওতায় থাকা কানও 
অনুেমাদন- া  কােস ভিত হেয় 

থােকন, তেবই আপিন এই কে র 

মাধ েম ঋণ পােবন। এই কে র 
ঋেণর টাকায়  অন  কানও ঋণ 
পিরেশাধ করার কানও বে াব  
নই।   

৭৮। AISHE Code িক? NIRF িক? NAAC accreditation িক?  AISHE এর full form ‘All India Survey of 

Higher Education’ NIRF হল National 

Institutional Ranking Framework যার 

মাধ েম িত ােনর র াংিকং করা 
হয়। NAAC হল জাতীয় েরর 

ীকৃিতর য়া। 

৭৯। আিম প মবে র বাইের বসরকারী ই িনয়ািরং 
কেলেজ Computer Science এবং Engineering এর ছা । 

আমার িত ােনর NAAC ীকৃিত নই বা NIRF rank-

ও নই িক  কাস ট NBA ারা ীকৃত। আিম িক 

SCC ত আেবদন করেত পাির?   

হ া।ঁ SCC আেবদন করার সময়, যিদ 

আপনার পিরবার গত ১০ বছর 
প মবে র ায়ী বািস া হয়, 

আপনার িত ান যিদ ীকৃত হয় 
এবং আপনার এই ীেমর জন  

েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 
থােক। 

৮০। আিম প মবে র Civil/Mechanical/Electrical 

Engineering এ AMIE করিছ এবং এখন Engineering 

College-এ াতেকা র কাস করিছ। আিম িক SCC র 

জন  আেবদন করেত পাির? 

হ া।ঁ SCC আেবদন করার সময়, যিদ 

আপনার পিরবার গত ১০ বছর 
প মবে র ায়ী বিস া হয়, 

আপনার িত ান যিদ ীকৃত হয় 
এবং আপনার এই ীেমর জন  



েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 
থােক।  

৮১। আিম প মব  সরকােরর কািরগির িশ া ও 
িশ ণ িবভােগর অিধভ  আই টআই (ITI) –এর 

ছা / ছা ী। আিম িক SCC কে  আেবদন করার 

জন  যাগ ?   

হ া,ঁ যিদ আপনার পিরবার গত ১০ 

বছর প মবে র ায়ী বিস া 
হয়, আপনার িত ান যিদ ীকৃত 

হয় এবং আপনার এই ীেমর জন  
েয়াজনীয় অন ান  যাগ তা 

থােক। 
  


