
 

ি য় ছা ছা ী, 

িতবােরর মত এবােরও (২০২১-২০২২ আিথক বেষ) পি মব  সরকােরর ামী িবেবকান  

মিরট কাম িম  লারিশপ ি েম আেবদন করার জন  অনুেরাধ করা হে । এখনও যারা 

আেবদন কেরািন, এখনই https://banglaruchchashiksha.wb.gov.in  পাটােল 

SVMCM বাতাম িটেপ লগ কের আেবদন কেরা। 

আেয়র উ সীমা 

পািরবািরক আয় বছের ২,৫০,০০০টাকা বা তার কম হেত হেব (ব িত ম: কন া  

সুিবধােভাগী এবং নন নট এম.িফল., নন- নট িপ.এইচ.িড. এবং নট এল এস িপ এইচ িড 

ছা -ছা ীরা) 

তথ  আপেলাড কেরা 

১। মাধ িমক বা সমতুল  পরী ার মাকিশট 

২। শষ বাড/ কাউি ল/ কেলজ/ িব িবদ ালয় পরী ার মাকিশট 

৩। পািরবািরক আেয়র সংশাপ  বা জেয়  িবিডও/ িবিডও ( ামীণ এলাকায়)/ এি িকউিটভ 

অিফসার(িমউিনিসপ ািলিট)/ ডপুিট কিমশনার(কেপােরশন)/ প-এ গেজেটড অিফসার ারা 

দ  (কন া  আেবদনকারীেদর ে  েযাজ  নয়) হেত হেব 

৪।বসবােসর সািটিফেকট িহেসেব আধার আই িড/ ভাটার আই িড/ রশন কাড/ সংি  

কতৃপ  ারা দ  শংসাপ  

৫।কাযকরী চালু একাউ  ন র এবং আই.এফ.এস. কাড সহ পাস বইেয়র থম পাতার 

ান কিপ।  

৬। ভিতর রিসদ 

 

 



 

লারিশেপর হার 

কাস/ া াম যাগ তার জন  শষ 

কায়ািলফাইং পরী ার ন র 

মািসক হার (টাকায়) 

উ  মাধ িমক ৬০% ১০০০ 

াতক র(কলা) ১০০০ 

াতক র(বািণজ ) ১০০০ 

াতক র(িব ান) ১৫০০ 

াতক র(অন ান  ইউিজিস 

অনুেমািদত পশাদাির কাস) 

১৫০০ 

াতেকা র র(কলা) এসিভএমিসএেমস – এর 

জন  ৫৩%, ক-৩ 

আেবদনকারীর জন  ৪৫% 

২০০০ 

াতেকা র র (বািণজ ) ২০০০ 

াতেকা র র (িব ান) ২৫০০ 

াতেকা র র ( পশাদাির 

কাস) 

২৫০০ 

নন- নট এম.িফল./ নন- নট 

িপ.এইচ.িড. এবং নট এল 

এস িপ এইচ িড 

 যথা েম ৫০০০ ও ৮০০০ 

াতক(ইি িনয়ািরং), 

াতেকা র(ইি িনয়ািরং এবং 

এ আই িস িট ই অনুেমািদত 

পশাদাির কাস) 

াতক: ৬০% 

াতেকা র: রােজ র য 

কানও িব িবদ ালয় ও 

পি মবে  এ আই িস িট ই 

অনুেমািদত ই িটিটউট থেক 

াতেক ৫৫% 

৫০০০ 

পিলেটকিনক ৬০% ১৫০০ 

াতক র ( মিডকাল িডি ) 

এবং িডে ামা কাস 

৬০% ৫০০০ এবং ১৫০০ যথা েম 

 

হ লাইন: ১৮০০-১০২-৮০১৪। e-mail: helpdesk.svmcm-wb@gov.in  

উ িশ া িবভাগ, পি মব  সরকার 


