উদ্যম রেজিস্ট্রেশন গ্রহস্ট্রেে সু জিধা
ভােত সেকাস্ট্রেে রেস্ট্রিট, অসাধােে, জিতীয় খণ্ড, ধাো -3, উপ-ধাো (ii) এে মাধযস্ট্রম 26 িুন, 2020 তাজেস্ট্রখ ভােত
সেকাস্ট্রেে সূ ক্ষ্ম, ক্ষুদ্র ও মাঝাজে উস্ট্রদ্যাে মন্ত্রক, িাজে কো জিজ্ঞজিে মাধযস্ট্রম জিজনস্ট্রয়াে এিং টাননওভাে উভয় সমন্বস্ট্রয় একজট
সংযু ক্ত মানদ্ণ্ডস্ট্রক 2020 সাস্ট্রেে িুোই, 1 ো রেস্ট্রক সূ ক্ষ্ম, ক্ষুদ্র ও মাঝাজে উস্ট্রদ্যােগুজেস্ট্রক কাযনকেভাস্ট্রি রেজেিদ্ধকেস্ট্রেে
মানদ্ণ্ড জহসাস্ট্রি স্বীকৃজত প্রদ্ান কস্ট্রেস্ট্রে।
এমএসএমইগুজেে নতুন সংজ্ঞা রমস্ট্রন চোে এিং িযিসাস্ট্রয় স্বাচ্ছস্ট্রযযে িনয এই িযিস্থাজট এমএসএমইস্ট্রদ্ে স্থায়ীভাস্ট্রি
জনিন্ধকেস্ট্রেে অেনাৎ 'উদ্যম রেজিস্ট্রেশন' –এে রক্ষস্ট্রে সহায়তা কেস্ট্রি।
মূ ে বিজশষ্ট্য:


রয

রকউ

উস্ট্রদ্যাস্ট্রেে

িনয

উদ্যম

জনিন্ধন

রপস্ট্রত

পাস্ট্রেন।

এজট

রপাটনাে

https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm
মাধযস্ট্রম জনিন্ধভুক্ত হস্ট্রত পাস্ট্রে


অেনাৎ
এে

উদ্যম জনিন্ধস্ট্রনে প্রজিয়া সম্পূ েন জিজিটাোইিি এিং রপপােস্ট্রেস। রকানও িকুস্ট্রমন্ট আপস্ট্রোি কোে দ্েকাে
রনই।



জনিন্ধকেে প্রজিয়া সম্পূ েন জিনামূ স্ট্রেয। রকানও খেচ িা জি কাউস্ট্রক জদ্স্ট্রত হস্ট্রি না।



একজট ই-শংসাপে, নাম, "উদ্যম জনিন্ধকেে শংসাপে" জনিন্ধন প্রজিয়া রশষ হওয়াে পস্ট্রে অনোইস্ট্রন িাজে কো
হস্ট্রি।



এই শংসাপেজটে একজট েজতশীে QR রকাি েস্ট্রয়স্ট্রে যা রেস্ট্রক আমাস্ট্রদ্ে রপাটনাস্ট্রে ওস্ট্রয়িস্ট্রপি এিং উদ্যম সম্পজকনত
জিশদ্ তেয পাওয়া যাস্ট্রি।



রকান িযজক্ত যজদ্ ইচ্ছাকৃতভাস্ট্রি উদ্যম রেজিস্ট্রেশন িা আপস্ট্রিট প্রজিয়াস্ট্রত প্রদ্ত্ত স্ব-র াজষত তেয এিং
পজেসংখযানস্ট্রক ভুেভাস্ট্রি জদ্স্ট্রয় োস্ট্রকন িা রোপন কোে রচষ্ট্া কস্ট্রেন, রস আইস্ট্রনে ধাো 27 এে অধীন িজেনত দ্স্ট্রণ্ডে
িনয দ্ায়ী হস্ট্রি।



এই অনোইন জসস্ট্রেমজট আয়কে এিং পেয ও পজেস্ট্রষিা কে শনাক্তকেে নম্বে (GSTIN) জসস্ট্রেস্ট্রমে সাস্ট্রে
সম্পূ েনরূস্ট্রপ সংহত হস্ট্রয়স্ট্রে, জিজনস্ট্রয়াস্ট্রেে জিিেে এিং িযিসাস্ট্রয়ে টাননওভাে সংিান্ত জিিেে সেকােী রিটাস্ট্রিস
রেস্ট্রক স্বয়ংজিয়ভাস্ট্রি রনওয়া হস্ট্রি। েিতাজনে টাননওভাে িযিসাস্ট্রয়ে টাননওভাে েেনাে অংশ জহসাস্ট্রি জিচাযন হয় না।



যাস্ট্রদ্ে ইএম -২ িা উস্ট্রদ্যাে আধাে জনিন্ধন িা এমএসএমই মন্ত্রস্ট্রকে অধীস্ট্রন রকানও কতৃনপক্ষ কতৃনক িাজে কো
অনয রকান রেজিস্ট্রেশন েস্ট্রয়স্ট্রে , তাস্ট্রদ্ে 31.12.2021 এে আস্ট্রে পুনোয় জনিন্ধন কেস্ট্রত হস্ট্রি।



রকান উস্ট্রদ্যাে একাজধক উদ্যম রেজিস্ট্রেশন িাইে কেস্ট্রত পােস্ট্রি না। যজদ্ও, উৎপাদ্ন িা পজেস্ট্রষিা িা উভয়
সংিান্ত রয রকানও জিয়াকোপ একজট জনিস্ট্রন্ধ যু ক্ত কো রযস্ট্রত পাস্ট্রে।

জনিন্ধকেস্ট্রেে িনয প্রস্ট্রয়ািনীয় শতন:


জনিন্ধকেস্ট্রেে িনয রকিেমাে আধাে নম্বেই যস্ট্রেষ্ট্।



PAN এিং GST No. োকা 01.04.201 রেস্ট্রক িাধযতামূ েক।

এই জনিস্ট্রন্ধে সু জিধা:


এজট রকানও এন্টােপ্রাইস্ট্রিে স্থায়ী জনিন্ধকেে এিং িুজনয়াজদ্ পজেচয় নম্বে হস্ট্রি।



এমএসএমই জনিন্ধকেে কােিজিহীন এিং স্ব-র াষোে জভজত্তস্ট্রত।
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জনিন্ধকেে নিীকেস্ট্রেে প্রস্ট্রয়ািন হস্ট্রি না।



উৎপাদ্ন িা পজেস্ট্রষিা িা উভয় সহ রয রকানও জিয়াকোপ জনজদ্নষ্ট্ কো রযস্ট্রত পাস্ট্রে এিং একজট জনিস্ট্রন্ধ যু ক্ত কো
রযস্ট্রত পাস্ট্রে।



উদ্যম জনিন্ধস্ট্রনে সাস্ট্রে সাস্ট্রে এন্টােপ্রাইিগুজে GeM-এ (সেকােী ই-মাস্ট্রকনট রেস, G to B এে িনয একজট
রপাটনাে) এিং সমাধান (SAMADHAN) রপাটনাস্ট্রে (অেন আদ্াস্ট্রয় জিেম্ব সম্পজকনত সমসযাগুজে সমাধান কোে িনয
একজট রপাটনাে)। এে সাস্ট্রেই এমএসএমইো জনস্ট্রিোই জতনজট উপেভয েযাটিস্ট্রমনে মাধযস্ট্রম TReD েযাটিস্ট্রমনে (এই
েযাটিস্ট্রমন

আদ্ায়স্ট্রযােযস্ট্রদ্ে

চাোনগুজে

রেনস্ট্রদ্ন

কো

হয়)

যু ক্ত

হস্ট্রত

পাস্ট্রে।

েযাটিমনগুজে

হেঃ

1.www.invoicemart.com 2. www.m1xchange.com 3. www.rxil.in ।


উদ্যম জনিন্ধস্ট্রনে িাো এমএসএমইগুজে এমএসএম ই মন্ত্রস্ট্রকে জিম রযমন রিজিট েযাোজন্ট জিম, পািজেক
প্রজকউেস্ট্রমন্ট পজেজস, সেকােী দ্েপস্ট্রেে অজতজেক্ত ধাোে সু জিধা রপস্ট্রত পাস্ট্রে।



িযাংকগুজে রেস্ট্রক অগ্রাজধকাে খাস্ট্রত ঋে পাওয়াে রযােয হস্ট্রয় ওস্ট্রে।

অগ্রাজধকাে রক্ষস্ট্রেে ঋে
অগ্রাজধকাে রক্ষস্ট্রেে ঋে রদ্ওয়াে (PSL) জনস্ট্রদ্নজশকা জেিাভন িযাংক অি ইজিয়া িাজে কস্ট্রে। RBI তাে অগ্রাজধকাে খাস্ট্রত ঋে
সম্পজকনত জনস্ট্রদ্নজশকা িাজে কস্ট্রেস্ট্রে 04 রসস্ট্রেম্বে, 2020 তাজেস্ট্রখ, যাে জিজ্ঞজি নং RBI/FIDD/2020-21/72 Master

Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21। তদ্নু সাস্ট্রে, অগ্রাজধকাে খাস্ট্রত জিভােগুজে হে (i) কৃজষ (ii)
মাইস্ট্রিা, ক্ষুদ্র এিং মাঝাজে উস্ট্রদ্যাে (iii) েিতাজন ঋে (iv) জশক্ষা (v) আিাসন (vi) সামাজিক অিকাোস্ট্রমা (vii)
নিায়নস্ট্রযােয শজক্ত (viii) অনযানয। তাই এমএসএমই রসক্টেজট অগ্রাজধকাে খাস্ট্রত ঋস্ট্রেে আওতায় পস্ট্র়ে। RBI অনু সাস্ট্রে,
এমএসএমইগুজেে সংজ্ঞা হস্ট্রি ভােত সেকাস্ট্রেে িুন 26, 2020 তাজেস্ট্রখে রেস্ট্রিট রনাজটজিস্ট্রকশন S.O. 2119 (E) dated

June 26, 2020 অনু যায়ী। তাে সাস্ট্রে যোিস্ট্রম RBI এে ‘সূ ক্ষ্ম, ক্ষুদ্র ও মাঝাজে জশল্প রক্ষস্ট্রে ঋে প্রিাহ’ সংিান্ত
জিজ্ঞজি RBI/2020-2021/10 FIDD. MSME & NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21 এিং িুোই 2, 2020 ও অোে 21,
2020 এে জিজ্ঞজি FIDD. MSME & NFS. BC. No.4/06.02.31/2020-21 োগু হস্ট্রি এিং জিজ্ঞজিে সমস্ট্রয় সমস্ট্রয়
পজেমােিন হস্ট্রি। এো়োও, এমএসএমইগুজেস্ট্রক জশস্ট্রল্পে প্রেম তিজসস্ট্রে জনজদ্নষ্ট্ রকান জশল্প (উন্নয়ন ও জনয়ন্ত্রে) আইন, 1951
অনু যায়ী রয রকানও ভাস্ট্রি পেয বতজে িা উৎপাদ্ন সংিান্ত কাস্ট্রি যু ক্ত োকস্ট্রত হস্ট্রি অেিা রকানও পজেস্ট্রষিা িা পজেস্ট্রষিা
সেিোহ কাস্ট্রি যু ক্ত োকস্ট্রত হস্ট্রি।
এমএসএমইগুজেস্ট্রক প্রদ্ত্ত সমস্ত িযাংক ঋে RBI এে জদ্কজনস্ট্রদ্নশনা রমস্ট্রন অগ্রাজধকাে খাত ঋে রূস্ট্রপ রেজেজিনযাস্ট্রসে িনয
রযােযতা অিনন কস্ট্রে।
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