
িব�ি�

িবষয় : ‘ওেয়� �ব�ল �ুেড� ��িডট কাড�  ি�ম'

�কে�র অিভ�ায়:

�াতক বা �াতেকা�র পাঠ�েম, �পশাদাির িডি� অথবা িডে�ামা �কােস� বা তােদর সমতুল� অন�

পাঠ�েম �দেশর �য-�কােনা কেলজ, িব�িবদ�ালয় বা অন� সংি�� িশ�া �িত�ােন িশ�া �হেণ

ই�কু, আিথ�ক সংগিতহীন িশ�াথ�েদর সামান� সুেদ (ব�াংেক �দওয়া যথাযথ গ�ারাি�র সােপে�)

আিথ�ক সহায়তা �দােনর লে�� রাজ� সরকার �ুেড� ��িডট কাড� ি�ম �চলন কেরেছ, যার

উে�খেযাগ� �বিশ���িল এখােন তুেল ধরা হেয়েছ। পি�মবে� বসবাসকারী িশ�াথ�রা এই �কে�র

সুিবধা িনেয় পি�মবে� বা রােজ�র বাইের (ভারেতর মেধ�) �য-�কােনা �িত�ােন উ�িশ�া �হণ

করেত পারেব। সুলভ এবং সা�য়ী শেত� ব�াংিকং ব�ব�ার মাধ�েম িশ�াথ�েদর উ�িশ�া �হেণ

সহায়তা �দান এই �কে�র �ধান অিভ�ায়। এখােন বিণ�ত শত� াবিল সােপে� ই�কু িশ�াথ�রা এই

�কে� বািষ�ক ৪% সরল সুেদ সব�ািধক দশ ল� টাকা পয�� ঋণ �স�াল �কা-অপাের�ভ ব�াংক

অনেুমািদত ��ট �কা-অপাের�ভ ব�াংক বা িডি�� �স�াল �কা-অপাের�ভ ব�াংক এবং রােজ�র

পাবিলক �স�র বা �াইেভট �স�র ব�াংক�িল �থেক �হণ করেত পারেব।

উে�শ�:

১. িন�িলিখত খােত খরচ িনব�ােহর জন� এই �কে� �দওয়া ��িডট কাড� ব�বহার কের ঋণ �হণ

করা যােব:

(ক) কেলজ, িব�িবদ�ালয় বা অন� সংি�� িশ�া �িত�ােন �েদয় �কাস� িফ।

(খ) কেলজ, িব�িবদ�ালয় বা অন� সংি�� িশ�া �িত�ােনর হে�ল বা ছা�াবাস িকংবা ছা�াবােসর

বাইের থাকার খরচ বা �পিয়ং �গ� থাকার খরচ।

(গ) িশ�া �িত�ােনর �দওয়া রিসদ সােপে� কশান মািন/ অন� �ফরতেযাগ� জামানত/ িবি�ং

ফা�/ পরী�ার খরচ/ লাইে�িরর খরচ/ ল�াবেরটিরর খরচ খােত �েদয় টাকা।

(ঘ) বই, কি�উটর, ল�াপটপ, ট�াবেলট, অন�ান� সর�াম �কনার টাকা।
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(ঙ) িশ�ামলূক �মণ বা �ািড টু�র, ��ােজ�, িথিসস এবং পাঠ�ম স�ূণ� করেত বা এই ধরেনর

অন� �েয়াজনীয় খরচ।

(চ) �কাস� চলাকালীন �মাট অনেুমািদত ঋেণর সেব�া� ২০% পয�� অথ� বসবােসর খরচ িহেসেব

ব�বহার করা যােব।

(ছ) স�ূণ� �কাস� �শষ হওয়া অবিধ �মাট অনেুমািদত ঋেণর সেব�া� ৩০% পয�� অথ� �িত�ান

বিহভূ� ত খরচ িহেসেব ব�বহার করা যােব।

২. উপেরা� �িত� খােতর খরচ যথাযথ রিসদ, িবল, নিথ বা �মাণসহ দফতের এবং ব�াংেক

অনলাইন �পাট� ােলর মাধ�েম সংি�� িশ�াথ� কতৃ� ক �াপন করা বা�নীয়।

িশ�াথ�েদর �যাগ�তা এবং �ি�য়া:

(ক) অ�ত ১০ বছরব�াপী পি�মবে�র বািস�া এবং ভারতীয় নাগিরক িশ�াথ�রা এই �কে� ঋণ

�হণ করেত পারেব। আেবদনপে�র সে� সংেযািজত িশ�াথ�র আ�িববিৃত (�সলফ-িড�ােরশন)

গৃহীত হেব। �পাট� ােল আেবদনপে�র এক� ফরম�াট �দওয়া রেয়েছ।

(খ) এই �কে�র সুিবধা িনেত িশ�াথ�েদর উ�িশ�া বা �পশাদার পাঠ�েম পি�মবে�র অ�গ�ত বা

রােজ�র বাইের িক� ভারেতর িভতের অবি�ত কেলজ, িব�িবদ�ালয় বা �ভৃিতর মেতা �পশাদাির

�িশ�ণ �িত�ােন ছা� িহেসেব নিথব� থাকা বাধ�তামলূক।

(গ) ই�কু িশ�াথ� �য কেলজ, িব�িবদ�ালয় বা িশ�া �িত�ােন ভিত� হেয়েছ, �সই �িত�ােনর

মারফত উ� িশ�া িবভাগ �ারা পিরচািলত ওেয়ব-�বসড �পাট� ােল

(https://wbscc.wb.gov.in/) বিণ�ত ফরম�াট অনযুায়ী অনলাইন দরখা� করেব।

(ঘ) ঋেণর জন� দরখা� করার সমেয় দরখা�কারী িশ�াথ�র বয়স ৪০ (চি�শ) বছেরর ঊে�� হেব

না।

(ঙ) ভিত� হওয়া িশ�া �িত�ােনর মাধ�েম উ� িশ�া িবভােগর �পাট� ােল ��িডট কােড� র আেবদন

নিথভু� করার সমেয় ই�কু িশ�াথ� তার আধার কাড� অথবা দশম ��িণর �রিজে�শন ন�র ওই

�পাট� ােল সংযু� করেত অ�ািধকার পােব।

(চ) �িত� আেবদন/ দরখা� যাচাই এবং িবেবচনার পর উ� িশ�া দ�র তা অনেুমাদনসােপে�

��িডট কাড�  ইসু� করার জন� ব�াংেক পাঠােব।
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(ছ) আর.িব.আই. গাইডলাইন অনযুায়ী িশ�াথ�/ িশ�াথ�র িপতামাতা/ িশ�াথ�র আইিন

অিভভাবক কতৃ� ক করণীয় যাবতীয় �েয়াজনীয় কত� ব� �শষ হওয়ার পর, িবভােগর ��ােবর

িভি�েত সংি�� ব�াংক আেবদন�িল যথািবিধ পরী�া কের িনেয় সরাসির এক� ��িডট কাড� ইসু�

কের �স� �দান করেব।

(জ) িবভাগীয়, �ািত�ািনক এবং ব�াংেকর সমপয�ােয়র একজন �নাডাল অিফসার উ�

ওেয়ব-�বসড �পাট� ােলর র�ণােব�েণর দািয়ে� থাকেবন এবং �েত�ক িশ�াথ�, যারা ঋণ �হণ

করেত ই�কু বা ঋণ �হণ কেরেছ, তােদর ড�াশেবাড� �দখার �মতা ওই অিফসারেক �দওয়া

থাকেব।

(ঝ) �েত�ক �সেম�ার বা বাৎসিরক পরী�ার ফলাফল উ� �পাট� ােল আপেলাড করেত ��িডট

কাড� ধারী িশ�াথ� দায়ব� থাকেব।

আিথ�ক সহায়তার পিরমাণ এবং সুর�া:

(ক) ঋণ অনদুান পাওয়ার পর, এই ��িডট কােড� সেব�া� দশ ল� টাকা পয�� ঋণ বািষ�ক চার

শতাংশ হাের সরল সুেদ পাওয়া যােব।

(খ) পাঠ�ম চলাকালীন �য-�কােনা সমেয় িশ�াথ� এই �কে� ঋেণর সুিবধা �হণ করেত পারেব।

(গ) ঋণ �দান করার সে� সে� সংি�� ব�াংক িবভাগীয় ওেয়ব-�পাট� াল ঋণ সং�া� িববরণ

আপেলাড করেবন এবং �সই িববরণ িনয়িমত আপেডট করেবন।

(ঘ) িশ�াথ�র করা ঋেণর আেবদেন তােদর িপতা, মাতা বা আইনানগু অিভভাবেকর সহ-ঋণ�হীতা

বা �কা-বেরায়ার িহেসেব সংযু� থাকা আবশ�ক।

(ঙ) ঋণ অনেুমাদেনর সমেয় িশ�াথ� এবং তার িপতা, মাতা অথবা আইনানগু অিভভাবক ব�াংেকর

সে� চুি�েত আব� হেবন।

মািজ� ন মািন:

(ক)৪ ল� পয��: শনূ�

(খ)৪ লে�র ওপের: ৫%

(গ)মািজ� েনর মেধ� �লারিশপ/ অ�ািসসট�া��িশপ ধরা যােব।
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(ঘ)�য �য ��ে� �যমন �যমন দরকার পড়েব, �সই অনযুায়ী এই মািজ� ন এক বছর অ�র অ�র

আনপুািতক হাের �েযাজ� হেব।

সুর�া:

(ক) ঋণ অনেুমাদেনর সময়, �কাল�াটারাল িসিকউির� বা অন�ান� িবষেয় ব�াংক �কােনা রকম

অ�েয়াজনীয় িবিধিনেষধ বা শত�  আরপ করেত পারেব না।

(খ) অিভভাবক/ আইিন অিভভাবেকর সহ-দািয়� ছাড়া ব�াংক �াবর/ অ�াবর �েপ �কােনারকম

িসিকউির�/ �কাল�াটারাল িসিকউির�র জন� চাপ সৃি� করেত পারেব না।

বীমা: অনেুমািদত ঋেণর পিরমান অনযুায়ী িশ�াথ�র নােম এক� জীবন বীমা থাকেব। এই বীমার

ি�িময়াম িশ�াথ�েক বহন করেত হেব এবং তা �লান অ�াকাউ� �থেক �কেট �নওয়া �যেত পাের।

ঋণ �দােনর প�িত:

১. িশ�া �িত�ােনর �কাস� িফজ এবং অন�ান� িফজ �দান সং�া� খরেচর ��ে� সংি�� �িত�ােনর

অ�াকাউে� ঋেণর টাকা সরাসির ��রণ করা হেব। �িত� ��ে� ঋণ�হীতা িশ�াথ� �েয়াজনীয় নিথ

ও �মাণ সহ ওেয়ব-�পাট� ােল দািব জানােল ব�াংক উ�িশ�া �িত�ােনর (এইচ.ই.আই.) অ�াকাউে�

টাকা �া�ফার করেব।

২. কি�উটার, ল�াপটপ, �াট� েফান, বইপ� ইত�ািদ �কনার জন� এবং থাকার খরেচর জন� ঋেণর

টাকা সরাসির ঋণ�হীতা িশ�াথ�র আ�াকাউে� পা�েয় �দওয়া হেব। িনিদ�� ব� �কনার পর িবল,

রিসদ বা নিথর কিপ বা অন� �মাণ ওেয়ব-�পাট� ােল আপেলাড কের িশ�াথ� ঋেণর টাকার জন�

আেবদন করেব।

সময়সীমা:

ঋণ অনেুমাদন এবং �দান �ি�য়া� িনিদ�� সময় অনযুায়ী হেব। সংি�� কতৃ� পে�র �েদয়

অনেুমাদেনর পর উ� িশ�া িবভাগ এই িবষয়� িব�ি� িদেয় জানােব।

ঋণ পিরেশােধর ছাড় পয�ায় বা �িগতকরণ:
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পাঠ�ম স�ূণ� হওয়া �থেক এক বছর বা ঋণ�হীতা িশ�াথ�র চাকিরেত �যাগদােনর পর এক বছর

সমেয়র মেধ� �য সময়� কম, ততিদন পয�� ঋণ পিরেশাধ করা �িগত অথ�াৎ �মারােটািরয়াম

অব�ায় রাখা যােব।

পিরেশাধ:

(ক) �মারােটািরয়াম বা �িগতকরেণর সময় বাদ িদেয় ��িডট কাড� মারফত গৃহীত ঋণ পিরেশােধর

সময়সীমা ১৫ (পেনেরা) বছর।

(খ) উ� িনধ�ািরত সমেয়র পূেব� �য-�কােনা সমেয় িশ�াথ�, বা তােদর িপতা, মাতা বা আইনানগু

অিভভাবক ঋণ পিরেশাধ করেত পারেবন এবং সমেয়র পূেব� পিরেশােধর জন� ব�াংক �কােনা

�পনাি� বা ��ােসিসং চাজ�  দািব করেব না।

(গ) িনধ�ািরত িশ�াপব� জেুড় ঋণ�হীতা যিদ যথাযথভােব সুদ িদেয় যায় তাহেল �স ১% সুদ ছাড়

পােব।

(ঘ) িশ�াথ� বা তােদর সহ-ঋণ�হীতা (�কা-বেরায়ার) উ� ঋণ ‘ফা� চাজ� ’ িহেসেব িনধ�ািরত

সমেয়র মেধ� পিরেশাধ করেত বাধ� থাকেবন।

িব�ািরত অনসু�ান: �য �কােনা িশ�াথ� িব�ািরত অনসু�ােনর জন� ড. নীলাি� দাস

(+918436181140) �যু� িপ�ু �মার মি�ক (+919679104005) এবং �যু�

�মািফজলু �শেখর (+919732262145) সে� �যাগােযাগ করেত পাের।

অধ ��
হীরালাল ভকত কেলজ
নলহা�
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Total Fees including Exam Fees 

. No 

Sl. 
Course Total Fees Tentative Loan Amount 

1 B.A. (Hons.) Rs. 9005/- 13,000/- 

2 B.A. (General) Rs. 8030/- 11,500/- 

3 B.A. (Hons.) Geography Rs. 15485/- 22,500/- 

4 B.A. (General.) Geography Rs. 11270/- 16,500/- 

5 B.A. (General) Physical education Rs. 9770/- 14,500/- 

6 B. Com (Hons.) Rs. 9855/- 14,500/- 

7 B. Com (General) Rs. 9630/- 14,000/- 

8 B.Sc (General) Rs. 12805/- 18,500/- 

9 B.A. (General)Morning Rs. 9030/- 13,000/- 

  

* These 'Total Fees' and 'Tentative Loan Amount' have to be 
followed while applying for Students' Credit Card.  

 


