উদ্যম পঞ্জীয়নৰ লাভসমূহ

ভাৰত চৰকাৰৰ ক্ষুদ্ৰ, লঘু আৰু মধ্যমীয়া উদদ্যাগ মন্ত্ৰ্যালদয় গগদেট অব ইণ্ডিয়া, এক্সট্ৰা অণ্ডডিদনৰী, পাটি-২,
গচক্সন-৩, চাব-গচক্সন (ii) তাাং ২৬ েুন, ২০২০ গ াদগ োননী োৰী কদৰ গ ণ্ডবণ্ডনদয়াগ আৰু আয় দ্ুদয়াটাদক গ ৌথভাদে গণ্য
কণ্ডৰ উদদ্যাগসমূহক ক্ষুদ্ৰ, লঘু আৰু মধ্যমীয়া উদদ্যাগ ণ্ডহচাদপ গেণ্ীভুক্ত কণ্ডৰবলল ১ েুলাই, ২০২০ তাণ্ডৰখৰ পৰা
কা িকৰপী গহাোলক বযেস্থা গ্ৰহণ্ কৰা হহদে।
এই নতুন গেণ্ীণ্ডবভােনৰ পণ্ডৰদেণ্ডিতত এম এে এম ই সমূদহ বযেসায় কৰাৰ সুণ্ডবধ্াদথি এম এে এম ই সমূহক
স্থায়ীভাদে পঞ্জীয়ন অথিাৎ “উদ্যম পঞ্জীয়ন” কৰাৰ সুণ্ডবধ্া ণ্ডদ্দে।
লিযণ্ীয় হবণ্ডিষ্ট্যসমূহ :
•

ণ্ড দকাদনা বযণ্ডক্তদয়ই উদদ্যাগৰ বাদব ‘উদ্যম পঞ্জীয়ন’ কণ্ডৰব পাদৰ। ণ্ডনদনাক্ত প’গটিলসমূহৰ গ াদগ পঞ্জীয়ন কণ্ডৰব

পাদৰ :
https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm
•

উদ্যম পঞ্জীয়ন েণ্ডিয়াদটা সম্পূণ্ৰূ
ি দপ ণ্ডডণ্ডেদটল আৰু কাগেণ্ডবহীন। ইয়াত গকাদনা নণ্ডথ-পত্ৰ আপল’ড কণ্ডৰব

নালাদগ।
•

পঞ্জীয়ন েণ্ডিয়া সম্পূণ্িৰূদপ ণ্ডবনামূলীয়া। কাদকা গকাদনা মূলয বা মাচুল ণ্ডদ্ব নালাদগ।

•

“উদ্যম গৰণ্ডেদষ্ট্˜চন চাণ্ডটিণ্ডিদকট” নামৰ এখন ই-েমাণ্পত্ৰ পঞ্জীয়ন েণ্ডিয়া সম্পূণ্ি গহাোৰ পােত অনলাইন

গ াদগ গেৰণ্ কৰা হয়।
•

এই েমাণ্পত্ৰত এটা দ্ৃঢ় ণ্ডকউ আৰ গকাড থাদক, ণ্ড দটাৰ গ াদগণ্ডদ্ আমাৰ প’গটিলত গেব গপেদবাৰ গখাল খাব আৰু

উদদ্যাগদটাৰ ণ্ডবেৰণ্ লাভ কণ্ডৰব পাণ্ডৰব।
•

গকাদনাবাই ইচ্ছাকৃতভাদে ভুল েণ্ডতণ্ডনণ্ডধ্ত্ব কদৰ বা স্ব-গঘাণ্ডিত তথয আৰু সাংখযাদবাৰ লুকুোই ৰাণ্ডখ উদ্যম

পঞ্জীয়ন কদৰ বা নেীকৰণ্ৰ সময়ত ভুল তথয ণ্ডদ্দয় গতদন বযণ্ডক্তক আইনখনৰ ২৭ নাং ধ্াৰা মদত েণ্ডৰমনা ণ্ডবহা হ’ব।
•

এই অনলাইন বযেস্থাদটা আয়কৰ ণ্ডবভআগ আৰু সামগ্ৰী আৰু গসো কৰ ণ্ডচনাক্তকৰণ্ সাংখযা (GSTIN) বযেস্থাৰ

লগত সাংলগ্ন কণ্ডৰ ৰখা হয়। উদদ্যাগদটাৰ ণ্ডবণ্ডনদয়াগ আৰু আয়ৰ ণ্ডবস্তৃত তথয স্বয়াংণ্ডিয়ভাদে চৰকাৰী ডাটাদবেৰ পৰা গলাো
হয়, ৰপ্তানীক টাণ্ি অভাৰৰ ণ্ডভতৰত ধ্ৰা নহয়।
•

ণ্ড সকলৰ ই এম-২ বা ইউ এ এম পঞ্জীয়ন আদে নাইবা এম এে এম ই মন্ত্ৰ্যালয়ৰ অধ্ীনৰ আন ণ্ড দকাদনা

কতৃÇপিৰ পঞ্জীয়ন আদে গতওঁদলাদকও ৩১-০৩-২০২১ ৰ আগদত পুনৰ পঞ্জীয়ন কণ্ডৰব লাণ্ডগব।
•

গকাদনা উদদ্যাদগ একাণ্ডধ্ক উদ্যম পঞ্জীয়ন কণ্ডৰব গনাোণ্ডৰব। ণ্ডদ্ও ণ্ড দকাদনা সাংখযক কমিৰােী গ দন উৎপাদ্ন বা

গসো বা দ্ুদয়াটাই ণ্ডবদিিভাদে উদেখ কণ্ডৰব লাণ্ডগব বা এটা পঞ্জীয়নদত সাংদ াগ কণ্ডৰব পাণ্ডৰব।
পঞ্জীয়নৰ বাদব েদয়ােনীয় সামগ্ৰী :
•

পঞ্জীয়নৰ বাদব গকেল আধ্াৰ নম্বৰদটাদেই দথষ্ট্।

•

০১-০৪-২০২১ ৰ পৰা গপন নম্বৰ আৰু ণ্ডে এে ণ্ডট নম্বৰ থকাদটা বাধ্যতামূলক হ’ব।

এই পঞ্জীয়নৰ লাভ সমূহ :
•

এটা উদদ্যাগৰ বাদব ই এটা স্থায়ী পঞ্জীয়ন আৰু োথণ্ডমক ণ্ডচনাক্তকৰণ্ নম্বৰ।

•

এম এে এম ই পঞ্জীয়ন কাগেণ্ডবহীন আৰু স্ব-গঘািণ্াৰ ণ্ডভণ্ডিত হয়।

•

পঞ্জীয়ন নবীকৰণ্ৰ েদয়ােন নহয়।

•

ণ্ড দকাদনা ধ্ৰণ্ৰ কমিৰােী গ দন উৎপাদ্ন বা গসো বা দ্ুদয়াটাই ণ্ডবদিিভাদে উদেখ কণ্ডৰ এদকটা পঞ্জীয়নদত

অন্তভুিক্ত কণ্ডৰব পাণ্ডৰ।
•

উদ্যম পঞ্জীয়নৰ লগদত উদদ্যাগসমূদহ GeM (গভণ্িদমণ্ট ই-মাদকিট গেে, ণ্ডেৰ পৰা ণ্ডব হল এটা প’গটিল) আৰু

সমাধ্ান (SAMADHAAN) প’গটিল এটা প’গটিল ’ত ধ্ন েমা ণ্ডদ্য়াত গদ্ৰী গহাো ণ্ডবিয়দটা েনাব পাণ্ডৰ) আৰু লগদত
এম এে এম ইণ্ডবলাদক TReDS গেটিমিত অন্তভুিক্ত হ’ব লাদগ ( এই গেটিমিত গ্ৰহণ্ কৰা বাণ্ডণ্ণ্ডেযক সামগ্ৰীৰ
ইনভইচসমূহ গ্ৰহণ্ কৰা হয়) ণ্ডতণ্ডনটা গেটিমিৰ গ াদগণ্ডদ্ গ দন (১) www.invoicemart.com (২)
www.mlxchange.com, (৩) www.rxil.in.C
•

উদ্যম পঞ্জীয়দন লগদত এম এে এম ই সকলক সহায় কদৰ— এম এে এম ই মন্ত্ৰ্যালয়ৰ আঁচণ্ডনসমূহৰ সুণ্ডবধ্া

গ্ৰহণ্ কণ্ডৰবলল সুণ্ডবধ্া ণ্ডদ্দয়। আঁচণ্ডনসমূহ গ দন — ঋণ্ ণ্ডনণ্ডিতকৰণ্ আঁচণ্ডন, গলাক-িয় আঁচণ্ডন, চৰকাৰী বাণ্ডণ্ণ্ডেযক
অণ্ডতণ্ডৰক্ত অাংি আৰু ধ্ন আদ্ায় গদ্ৰী গহাোৰ পৰা ণ্ডনৰাপিা ইতযাণ্ডদ্।
•

গবাংকৰ ঋণ্ লাভ কৰাত অগ্ৰাণ্ডধ্কাৰ লাভ কদৰ।

ঋণ্ দ্ানৰ অগ্ৰাণ্ডধ্কাৰ গিত্ৰ :
ভাৰতীয় ণ্ডৰোভি গবাংদক গবাংকসমূহক ঋণ্ দ্ানৰ গিত্ৰত অগ্ৰাণ্ডধ্কাৰ ( ণ্ডপ এে এল)ৰ ণ্ডনদদ্িিনা োণ্ডৰ কণ্ডৰদে।
আৰ ণ্ডব আদয় ঋণ্ দ্ানৰ গিত্ৰত অগ্ৰাণ্ডধ্কাৰ ইয়াৰ ০৪.০৯.০১ !!২০২০০-২১ ণ্ডদ্নাাংক ৪ গেদপ্তম্বৰ, ২০২০ আৰ ণ্ডব আই
! এি আই ণ্ডড ণ্ডড! ২০২০-২১ ! !৭২ পণ্ডৰপত্ৰ মদমি োণ্ডৰ কৰা ণ্ডনদদ্িিনাই মূল ণ্ডনদদ্িি। গসই অনুসণ্ডৰ ঋণ্ দ্ানৰ গিত্ৰত
অগ্ৰাণ্ডধ্কাৰ গেণ্ীসমূহ হ’ল (i) কৃণ্ডি (ii) সূক্ষ্ম, লঘু আৰু মধ্যম উদ্যম (iii) এক্সদপাটি গিণ্ডডট (iv) ণ্ডিিা (v) বাসগৃহ ( vi)
সামাণ্ডেক আন্তঃগাঁঠণ্ডন ( vii) পুনৰ ণ্ডনণ্ডমিত িণ্ডক্ত ( viii) অনয। এদতদক, এম এে এম ই খি ঋণ্ দ্ানৰ গিত্ৰত অগ্ৰাণ্ডধ্কাৰ
অন্তগিত। আৰ ণ্ডব আই মদত ভাৰত চৰকাৰৰ ৰােপত্ৰ এে অ’ ২১১৯ (ই) ণ্ডদ্নাাংক ঃঃ ২৬ েুন ২০১০ মদমি এম এে এম
ইসমূহৰ সাংজ্ঞা আৰ ণ্ডব আই !২০২০ ২০২১য়১০ এি এি আই ণ্ডড ণ্ডড. এম এে এম ই আৰু এন এি এে. ণ্ডব ণ্ডে নাং
৩ ০৬.০২.৩১ ২০২০-২১ ক ক এি আই ণ্ডড ণ্ডড. এম এে এম ই আৰু এন এি এে. ণ্ডব ণ্ডে নাং ৪ ০৬.০২.৩১ ২০২০২১ কণ্ডদ্নাাংক ২ েুলাই ২০২০ , ২১ আগষ্ট্, ২০২০ ণ্ডহচাদপ পণ্ডঢ় িমিঃ মাইদিা গিণ্ডডট েোহ, লঘু আৰু মধ্যম উদ্যম
খি আৰু সমদয়-সমদয় উণ্ডিত কৰা হ’ব। ইয়াপ উপণ্ডৰও এদন এম এে এম ই ণ্ড দকাদনা েকাদৰ সামগ্ৰী ণ্ডনমিাণ্ বা
উৎপাদ্নত সাংলগ্ন গহাো উণ্ডচত, ণ্ড

ণ্ডদ্ েথম সূচী উদদ্যাগসমূহ (ণ্ডবকাি আৰু ণ্ডবণ্ডনয়ম) আইন, ১৯৫১ ৰ অন্তগিত

গকাদনা েকাদৰ ণ্ড দকাদনা উদদ্যাগ ণ্ডবদিি বা গকাদনা গসো বা গসোসমূহ েদ্ান কৰাত ¸েণ্ডৰত।
এম এে এম ইক ঋণ্দ্ানৰ গিত্ৰত অগ্ৰাণ্ডধ্কাৰ খি মদমি ঋণ্ েদ্ান কৰা সকদলা গবাংক ঋণ্ আৰ ণ্ডব আইৰ
ণ্ডনদদ্িিনা অনুসণ্ডৰ বগিীকৰণ্ৰ বাদব গ াগয।

