
NOTICE REGARDING STUDENTS’ CREDIT CARD SCHEME INTRODUCED BY THE  

GOVERNMENT OF WEST BENGAL 

 

Kanchrapara College is delighted to announce its participation in the Students’ Credit Card Scheme 

launched by the Government of West Bengal for its current students.  

All undergraduate and postgraduate students enrolled in the college are entitled to avail this facility. 

Each student will be granted a maximum loan amount of 10 lakh rupees, if proper documents are 

submitted and the bank from which the student will avail the loan, is satisfied. 

However, students of Kanchrapara College are instructed to get their fee receipt signed either by 

the Principal or by the Accountant or the Cashier of the college, before submission. They are further 

requested to send a scanned copy of their registration certificates to the email id: -

scscheme@kpcoll.ac.in  . 

The list of documents, the break up of loan amount and other detailed information on the scheme  

are available on the website https://wbscc.wb.gov.in . Students are directed to download and read 

the students’ user manual, training manual and the FAQ section of the credit card scheme.   

 

 

 

কাাঁচরাপাড়া কলেলের সকে ছাত্রছাত্রীলের োনালনা হলে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকালরর  স্টুলেন্টস যেডেট কােড ডিলম এই কলেে 

সানলে অংশগ্রহণ করলছ । 

 

এই কলেলের সকে স্নাতক ও স্নাতলকাত্তর স্তলরর ডশক্ষার্থীরা এই কালেডর েনয আলবেন করলত পারলব। সলব ডাচ্চ ১০ োখ টাকা 

অবডি যোলনর আলবেন করা োলব েডে সব েকুলমন্ট যপাটডালে সঠিকভালব েমা যেওয়া হয় এবং বযাঙ্ক েডে যসই নডর্থপলত্র সন্তুষ্ট 

হয়। 

 

কাাঁচরাপাড়া কলেলের ডশক্ষার্থীলের ডনলেডশ যেওয়া হলে, তারা কলেলের ফি ফরফিলে অধ্যক্ষ মহাশয় বা হহড ক্লাকক বা 

কযাফশয়ালরর িই কফরলয় তারপর হপার্কালে আপলোড করলব। যপাটডালে অনযানয নডর্থ আপলোে করার সালর্থ সালর্থ সকে 

আলবেনকারী scscheme@kpcoll.ac.in হমইলে তালের হরজেিলেশন িার্র্কফিলকলর্র স্ক্যানড কফপও পাঠালব।   

 

নডর্থপলত্রর তাডেকা, আলবেলনর ডবস্তাডরত ডনয়ম ইতযাডে https://wbscc.wb.gov.in ওলয়বসাইলট পাওয়া োলব। আলবেন করার 

আলে ওলয়বিাইলর্ হেওয়া ফশক্ষার্থীলের েনয ফনলেকফশকা (students’ manual), প্রফশক্ষলের  ফনলেকফশকা ( training manual) 

ও িম্ভাবয প্রলনাত্তলরর তাফেকা (FAQ) হেন ভালো কলর পলে, হিই ফনয়ম মানয কলর।  

 

-- Signed 

Dr. Pranab Kumar Bera 

Principal 

Kanchrapara College. 
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