উদ ম র জে

ভারত সরকার, মাইে

া, ু

শন

হেণর সুিবধা

ও মাঝাির উেদ ােগর ম ক ভারেতর গেজট, অসাধারণ, ি তীয় খ , ধারা -3, উপ-ধারা

(ii), 26 শ জুন ২০২০ তািরখ, িবিনেয়াগ এবং টানওভার উভয় সম েয় এক ট সংযু
মাঝাির উেদ াগেক উেদ াগ িহসােব

িণভ

করার মানদ

িহসােব িব

ি

মানদ েক মাইে

া, ু

িদেয়েছ 2020 সােলর জুলাইেয়র

ও
থম

িদন।
এমএসএমই িলর নতন সং
এমএসএমই
মূল বিশ


া মেন চলেত এবং এই প িতেত ব বসা করার সুিবধােথ ায়ী িনব েনর জন

িলেক সহায়তা করেব উদ ম র জে

শন

:

য কউ উেদ ােগর জন উদ ম র জে

শন পেত পােরন অথাত্

https://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryMSME-registration.htm পাটাল এর মাধ েম
িনব ভ


হেত পাের.

উদ ম িনব েনর

য়া ট স

ূণ িড জটালাইজড এবং কাগজিবহীন। কানও ডকুেম

আপেলাড করার

দরকার নই.


িনব করণ

য়া স

ূণ িবনামূেল । কানও খরচ বা িফ কাউেক িদেত হেব না।



এক ট "ই-শংসাপ ," উদ ম র জে

শন শংসাপ

"িনব করণ

য়া শষ হওয়ার পের অনলাইেন

দওয়া হেব।


এই শংসাপ

টর এক ট গিতশীল িকউআর কাড রেয়েছ যা থেক আমােদর পাটােল ওেয়ব পৃ া এবং

এ ার াইজ স


যব

ই

েক িবশদ িববরণ উপলি

াকৃতভােব উদ ম র জে

করা যায়।

শন বা আপেডট

য়ােত উপি ত - ঘািষত তথ এবং

পিরসংখ ানেক ভল উপ াপনা বা দমন করার চ া কের স আইেনর ধারা 27 এর অধীন বিণত দে র জন
দায়ী হেব।


অনলাইন িসে
স

ম আয়কর এবং পণ ও পিরেষবা কর শনা করণ ন র ( জএস টআইএন) িসে

েমর সােথ

ূণ সংহত হেয়েছ, িবিনেয়ােগর িবিনেয়াগ এবং ব বসােয়র িববরণ সরকারী ডটা বস থেক

য়ং



য়ভােব নওয়া হেব। রফতািন আয় মাট আয় গণনার অংশ িহসােব নওয়া হয় না.
যােদর ইএম-২ বা ইউএএম িনব ন বা এমএসএমই ম েকর অধীেন কানও কতৃপে র ারা জাির করা
অন কানও র জে



শন রেয়েছ, তােদর 31.03.2021 এর আেগ পুনরায় িনব ন করেত হেব।
শন ফাইল করেত পারেব না। িক , উত্পাদন বা পিরেষবা বা উভয়

কান উেদ াগ একািধক উদ ম র জে
সহ যেকান সংখ ক

িনব করেণর

য়াকলাপ এক ট িনবে

িনিদ বা যু

করা যেত পাের.

েয়াজনীয়তা:



িনব করেণর জন

কবল আধার ন রই যেথ ।



প ান ও জএস ট ন র থাকা 01.04.2021 থেক বাধ তামূলক।

এই িনব করেণর সুিবধা:


এ ট এক ট এ ার াইেজর ায়ী িনব করণ এবং



এমএসএমই িনব করণ কাগজিবহীন এবং - ঘাষণার িভি েত।



িনব করণ নবীকরণ েয়াজন হেব না।
উত্পাদন বা পিরেষবা বা উভয় সহ য কানও



াথিমক পিরচয় ন র হেব

য়াকলাপ এক ট িনবে

িনিদ বা যু

করা

যেত পাের ।
উদ ম র জে



শেনর পাশাপািশ এ ার াইজ িল GeM (সরকারী ই-মােকট

জন এক ট পাটাল) এবং সমাধান পাটাল (অথ

দােনর

ে

িবল সং

জন এক ট পাটাল) এবং একই সােথ এমএসএমইরা িনেজরাই TReDS (
াটফেম লনেদন হয়)

াটফেমও যেত পােরন িতন ট উপল

স, জ ট িব এর
া

সমস া সমাধােনর

হণেযাগ চালান িল এই

াটফেমর মাধ েম 1.

www.invoicemart.com 2. www.m1xchange.com 3. www.rxil.in ।
উদ ম র জে



পাবিলক

শন এমএসএমই িলেক এমএসএমই ম েকর ি ম যমন

িকউরেম

দােনর িব ে

সুর

পিলিস, সরকারী দরপে র অিতির

িডট গ ারাি

ি ম,

াি কতা এবং িবলি ত অথ

া ইত ািদ সুিবধা পেত সহায়তা করেত পাের ।

ব াংক িল থেক অ ািধকার খােত ঋণ পাওয়ার যাগ হেয় ওেঠ।



অ ািধকার খােত ঋণদান
অ ািধকার খাত ঋণ দওয়ার (িপএসএল) িনেদিশকা ভারতীয় িরজাভ ব াংক জাির কের। আরিবআই তার অ ািধকার
খাত ঋণস

িকত িনেদিশকা জাির কেরেছ যার পিরপ

নং RBI/FIDD/2020- 21/72 Master Directions

FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 dated September 04, 2020 । তদনুসাের, অ ািধকার খােত িবভাগ িল হ'ল (i)
কৃিষ (ii) মাইে

া,

ু

নবীকরণেযাগ শ

ও মাঝাির উেদ াগ (iii) রফতািন ঋণ (iv) িশ

(viii) অন ান । তাই এমএসএমই স র ট অ ািধকার ঋণখােতর আওতায় পেড় । আরিবআই

অনুসাের, এমএসএমই িলর সং
2020 যাহা িব
‘মাইে

া,

ু

ি

া হেব ভারত সরকার গেজট না টিফেকশন S.O. 2119 (E) dated June 26,

সংখ া RBI/2020-2021/10 FIDD.MSME & NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21 এবং যথা

তফিসেল িনিদ

েম

ও মাঝাির উেদ াগ খােত ঋণ বাহ’ িবষয় িনেদশ FIDD.MSME & NFS. BC. No.4 / 06.02.31/2020-21

dated July 2, 2020, August 21, 2020 সে
এমএসএমই

া (v) আবাসন (vi) সামা জক পিরকাঠােমা (vii)

পড়েত হেব এবং সমেয় সমেয় আপেডট করা হয় । তদুপির, এই জাতীয়

িল পণ উৎপাদন বা তয়ার, কান না কানওভােব, িশ
কানও িশে র সােথ স

(উ য়ন ও িনয় ণ) আইন, ১৯৫১ এর

িকত বা কানও পিরেষবা বা পিরেষবা সরবরাহ বা র ািরংেয় িনযু

থাকেত হেব ।
আরিবআইেয়র িনেদশাবলী মেন এমএসএমই িলেক সম
ণীভ

করার জন যাগ তা অজন কের।

ব াংক ঋণ অ ািধকার খাত ঋণ দওয়ার অধীেন

থম

