
 GOVT. GENERAL DEGREE COLLEGE, CHAPRA এর ছাত্রছাত্রীদের, যারা 
STUDENT CREDIT CARD -এর জন্য আদেেন্ করদে আগ্রহী োদের 
নন্ম্ননিনিে নেেরণটি মদন্াদযাগ সহ পদে নন্দে অন্ুদরাধ করা হদে | 

 

❖ STUDENT CREDIT CARD এর জন্য আদেেন্ করার ধাপগুনি নন্ম্নরূপ: 

 

1. https://wbscc.wb.gov.in/  ওদেেসাইট থেদক নিম ডকুদমন্ট ডাউন্দিাড কদর এেং ‘How to Apply’ 

এ নিক কদর কদর, ‘Training Manuals of Students’ ফাইিটি ডাউন্দিাড কদর পদে ন্াও | 

 

2. থরনজদেশন্ েো আদেেন্ করার পূদেে নন্ম্ননিনিে ডকুদমন্ট গুদিা প্রস্তুে রাদিা | 

 

✓ আদেেন্কারী  STUDENT এর কািার ছনে ( .JPEG or .jpg ফরমযাট এেং সাইজ 20 kb থেদক 50 kb 

              এর মদধয  রািদে ) । 

✓ CO-APPLICANT/CO-BORROWER (Legal Guardian) এর কািার ছনে (.JPEG or .jpg ফরমযাট এেং 
সাইজ 20 kb থেদক 50 kb এর মদধয রািদে )। 

 

✓ আদেেন্কারী STUDENT এর সই (.JPEG or .jpg ফরমযাট এেং সাইজ 10 kb থেদক 50 kb এর মদধয 
রািদে ) 

✓ CO-APPLICANT/CO-BORROWER (Legal Guardian) এর সই  (.JPEG or .jpg ফরমযাট এেং সাইজ 10 

kb থেদক 50 kb এর মদধয রািদে ) 

 

✓ আদেেন্কারী STUDENT এর আধার কাডে  ( PDF ফরমযাট এেং সাইজ 50 kb থেদক 400 kb এর মদধয 
রািদে ) 

✓ আদেেন্কারী  STUDENT এর আধার কাডে  ন্া োকদি, েশম থেণীর থোদডে র থরনজদেশন্ সাটিে নফদকট  

( PDF ফরমযাট এেং সাইজ 50 kb থেদক 400 kb এর মদধয রািদে ) 

 

✓ অনিিােদকর ADDRESS PROOF ( PDF ফরমযাট এেং সাইজ 50 kb থেদক 400 kb এর মদধয রািদে ) 

 

✓ আদেেন্কারী STUDENT এর  ADMISSION RECEIPT ( PDF ফরমযাট এেং সাইজ 50 kb থেদক 400 kb 

এর মদধয রািদে ) 



 

✓ আদেেন্কারী STUDENT এর PAN CARD  (PAN CARD  ন্া োকদি UNDERTAKING* নেদে হদে )           

(PDF ফরমযাট এেং সাইজ 50 kb থেদক 400 kb এর মদধয রািদে ) 

 

✓ অনিিােদকর এর PAN CARD  (PAN CARD  ন্া োকদি UNDERTAKING * নেদে হদে )                              

(PDF ফরমযাট এেং সাইজ 50 kb থেদক 400 kb এর মদধয রািদে ) 

 

✓ থয থকাসে এ পেদছা ো িনেে  হদে ইেকু, োর থকাসে ফী ো টিউশন্ ফী থিিা আদছ এরকম 

Document / Brochure এর থপজ (PDF ফরমযাট এেং সাইজ 50 kb থেদক 400 kb এর মদধয রািদে ) 

 

 

* PAN CARD  ন্া োকদি UNDERTAKING এর ফরমযাট: 

 

 

➢ এই ফরমযাট টি প্রস্তুে করার প্রদোজন্ থন্ই | পযান্ কাদডে র অপশন্টিদে নিক করদি, এই 
ফরমযাটটি নন্দজ থেদকই থোমার ন্াম সদমে PDF আকাদর চদি আসদে | 

 

 

 

3. . www.wb.gov.in ওদেেসাইদট অেো https://banglaruchchashiksha.wb.gov.in এর টযাে এ অেো 
সরাসনর https://wbscc.wb.gov.in ওদেে থপাটে াদি ঢুদক -এ নিক করদে হদে | 

 

 

 

 



• নিক করার পর থরনজদেশন্ ফমেটি যোযেিাদে নফি আপ করদে হদে | 

 

• State of Institution: West Bengal 

• District of Institution: Nadia 

• Name of Institution: CHAPRA GOVERNMENT COLLEGE 

এইিাদে SELECT  করদে | 

BA Honours এর থেদত্র নসদিকশন্ এইরকম হদে,- 

 



➢ BA General এর থেদত্র নসদিকশন্ এইরকম হদে,- 

 

 

➢ BSc General এর থেদত্র নসদিকশন্ এইরকম হদে,- 

 

 

 

• প্রদোজন্ীে েেয গুনি থেওোর পর থমাোইি ন্ম্বদর একটি OTP আসদে, থসটি নন্নেেষ্ট স্থাদন্ সােনমট 

করদি একটি ID তেরী হদে, যা নিন্ এর ওপদর ফুদট উঠদে | 

 

 



• এইিাদে প্রাপ্ত থরনজদেশন্ ন্ম্বর এেং নন্দজর প্রেত্ত পাসওোডে  এর সাহাদযয পরেেী ধাদপ আদেেন্ 
করার সমে িগ ইন্ করদে হদে | 

 

• এইিাদে সু্টদডন্ট এর থরনজদেশন্ প্রনিোটি সম্পূণে হদে | 

 

4. অেঃপর পুন্রাে    https://wbscc.wb.gov.in/   থপাটে াদি ঢুদক থরনজদেশন্ ন্ম্বর এেং 
পাসওোডে  এর সাহাদযয িগ ইন্ করদে হদে | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wbscc.wb.gov.in/


• িগ ইন্ করার পর এইরকম নিন্ (DASHBOARD) ফুদট উঠদে: 

 

 

 

 

 

• এর পর APPLY LOAN  -এ নিক কদর থিান্ এনিদকশন্ এর ফমে যোযে িাদে  নফি আপ কদর,  

College / Institution - থক ফরওোডে  করদে হদে | 


