












➢ SCC স্কীমের োধ্যমে ছাত্র বা ছাত্রী ঋমের আমবদন শুধ্ুোত্র বর্ত োমন যে য ামসত পাঠরর্ যসই
য ামসতর জনযই  রা োমব। দরখাস্ত  রার সেয় ভর্র্ত র নর্ি (Receipt) আপম াড  রমর্ হমব।

অিতাৎ দ্বাদশ যেেীমর্ পাঠরর্ য ামনা ছাত্র বা ছাত্রী ের্দ ভর্বষ্যমর্ েযামনজমেন্ট পড়ার জনয েনস্থ 
 মর র্াহম  যস যসই য ামসতর জনয ঋমের আমবদন  রমর্ পারমব না। যস বর্ত োমন যেমহরু্ দ্বাদশ 
যেনীমর্ পাঠরর্ র্াই শুধ্ু যসই প্রময়াজমনই ঋমের আমবদন  রমর্ পারমব। ভর্বষ্যমর্ অনয য ামনা 
য ামসত ভর্র্ত  হম  র্ার জনয ঐ য ামসত ভর্র্ত  হওয়ার পর নরু্ন  মর SCC স্কীমের োধ্যমে ঋমের 
আমবদন  রমর্ হমব।

➢ এ ার্ধ্  য ামসতর জনয এ সমে ঋমের আমবদন  রা োমব না। অিতাৎ BA/BSC য ামসতর জনয 
ঋমের আমবদন  রম  এ ইসমে য ামনা য ার্ িং ইনর্িটিউমে পড়ার জনয ঋমের আমবদন  রা 
োমব না। 

➢ সু্ক ,  ম জ বা র্শক্ষাে ূ  প্রর্র্ষ্ঠামন য াসত র্ি / ভর্র্ত র র্ি জো হময় যেম  যসই জো যদওয়া 
র্ি-এর জনয ঋমের আমবদন  রা োমব না। ওই য ামসতর পরবর্ী াম  যে র্ি জো  রমর্ হমব 
শুধ্ুোত্র র্াই এই দরখামস্ত র্ খমর্ হমব।



➢Dropdown list যিম  র্নবতা ন  রার পদ্ধর্র্ – PROGRAMME 
NAME / COURSE :

▪ Programme Type : Dropdown list যিম  র্নবতা ন  রমর্ 
হমব েিা – স্নার্ /স্নার্ম াত্তর র্ডমলাো/সু্ক /বৃর্ত্তেূ   
(10+2) ইর্যার্দ। 

▪ Programme Name :  প্রর্র্টি Programme-এর Type এর 
জনয র্নর্দতষ্ট যপ্রাগ্রাে-এর নাে র্নবতা ন  রমর্ হমব। 







দয়া করে অনলু

ি িল ককরেন

ন ়া, ট ়ািি ক ক়া

কদক ়ার 



লরনব ়াচন

যলদ

হ ়্ ়া ়া  

হয



নির্ বানি

যনি হয়

‘না াা ’







প়াসওয়ার্ড িলখুন



আর্র্নানাকারী ড্যাশর্র্াাড্্র্



Programme Name



ঘQাাষণাকরারফর্ বর্যাট,যনি ঘকানাও প্যানা না াা থার্ক

That I ……………….undertake to apply for PAN as per the Income Tax Act and to furnish the 
same before sanction/Disbursement of the Loan under Student Credit Card Scheme.
Date : Signature of the applicant





কযখ়ানন িলক্ষ়ার্থী পর়্ািন়ান়াে

উরনিনর বর্ ড়ানন অবস্থ়ান

কনে



যযখানিনশক্ষাথীরপ্শরর্ারথ বানি





লনলদবষ্ট কলন ়্ ়ারে

িলক্ষ ়ার্থীর 

ক র বিেষ

ক িলন ছরল

ক হ-

ঋণগ্রহীত ়ার 

ঠিক ়া

ন ়া

প্রর্ ়াণ।

পূববর্ে়্ ী পষ়্িৃ  ়াঠট কযখ়াে

প্রনয়াজনহিন আরনে লবকল্পঠটনে়্

িলক করুন



আধ ়ার ন ়া র্থ ড়াকিে

িলক্ষ ়ার্থীর িদর্

কেলরণক ে়াে়্

লরনন্ধরকণ

ি   র    ়াি ত্র

িআি ে়াে়্ ককেতহরে



িলক্ষ ়ার্থীর 

স্ ়ারক্ষ

ক হ স্ক়্  ়্   ়ান

ক ক়া

ফেট ়া

িলক্ষ ়ার্থীর 

ন ়ার্

েয়াগ়্ ়্ত ়া

ি র  ীক্ষ ়া

ক 

কলর র ণ

অধ়্র যননে

বর্ ডর্ ়ান

যক়ানসেলিবর 

ক  ়্িলগ়্ত

কলর র ণ

েদখ ়ার কলকল্প

িআি ে়াে়্ ক ক়া

দস্ ়ারেজগুিল

েদখ ়ার কলকল্প

ক হ-

ঋণগ্রহীত ়ার 

স্ ়ারক্ষক হ

স্ক়্  ়্   ়ানক ক়া

ফেট ়া



ছ ়াত্রএর ক়ার 

আরেদনজর্ ়া

েদওয়ার 

ি রে , এি

ি ি িআ

ের্নুপ্রদিলবত

হরে।













ক রল

আনরবনক়ােী

আিলে়্ /

প়াসওয়ার্ডভ ু িন

ক  ়ায ন ডব

ে়্ ়ানক

আিলে়্ /

প়াসওয়াে়্

(forgottenapplication  

Password) ঠটপনে়্

হনব



আনরবনক়ােীনক

ড্রপে়্ ়াউনে়্ ়ািলক়া যর্থ ডনক

কী পুনরুদ্ধ়াে কেনে়্ হনব

ে়্ ়া চযন কেনে়্ হনবএব 

ে়্ ়ােপনে স়াবলির্

যব়াে়্ ়ার্ঠট ঠটপনে়্ হনব




