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Start Up Loans .1 
 ؟ہے کیا

.1Start Up Loans ئیڈگا مختصر یکا لیے کے نزلو پاٹرٹا ؟ہے کیا 

Start Up Loans ےک ںوگول ےسیا وج ےہ ہضرق یتاذ کی ا 
 ینمتم ےک ےنرک عیسو ای عورش رابوراک انپا وج ےہ ےیل 
 Start Up Loans ےن تموکح یک ےکوی ےیل ےک سِ ا ۔ںیہ 

scheme ۔ںیہ یک ایہم موقر ےعیرذ ے ک

 پآ ہک ےہ ہی بلطم اک سِا ۔ےہ ضرق ڈرویکیس نا کیا ہی 
 ہک ریغب ےیک مہارف یٹرویکیس روطب نماض ای ےثاثا 

 ہثاثا ۔ںیہ ےتکس ےل ہضرق ےگ ںیرک سپاو مقر پآ 
 درف اسیا یئوک نماض ہکبج ےہ یتکس وہ دادیئاج یئوک 

قافتا وج ےہ اتوہ   رک ہن ادا ںیطسق پآ رگا ہک ےہ اترک
۔اگ ےرک ادا ہی ہو وت ےئاپ 

 ناکلام یئک روا ںیہ ےتالچ رابوراک یئوک یہ ےلہپ پآ رگا 
 کت £25،000 یئوک رہ ےس ںیم پآ وت ںیہ راد تکارش ای 
 کت £100،000 پآ رپ روط یعومجم ۔ےہ اتکس رک یئالپا 

۔ںیہ ےتکس ےل ضرق 

 رک روظنم تساوخرد یک پآ مہ ےیل ےک Start Up Loans رگا 
 وک پآ مہ ہکلب یگ ےلم مقر فرص ہن وک پآ وت ںیہ ےتیل 

 ینعی گنروٹنیم تفم ےیل ےک رابوراک کت ہا م 12
-نول-ٹسوپ‘ ےس ِا مہ) ےگ ںیرک مارف یھب یتسرپرس 

 دعب ںیم ڈئاگ س ِا تحاضو یک س ِ ا مہ ۔(ںیہ ےتہک ٹروپس
۔ےگ ںیرک ںیم 

کلیدی  تفصیالت

کرینڕێژەی  سووی   	 500£ اور  £ 25,000 کے درمیان قرض حاصل

شرح سود  سال) فکسڈ (فی ساالنہ 	  %6 کی

 • قرض   5-1 سال کی  مدت کے درمیان واپس  کریں 

 • اپالئی  کرنے  یا  قرض  سیٹ  اپ  کرنے  کی  کوئی  فیس  نہیں 

 • آپ  کی  درخواست  کے  سلسلے  میں  مفت  معاونت 

یعنی   اور  سرپرستی معاونت مفت بعد کے موصول کرنے بار رقم  • ایک
مینٹورنگ 

 • مفت  ٹیمپلیٹ  (ایک  بزنس  پالن  اور  کیس  فلو  فورکاسٹ   سمیت) اور 
معلوماتی  گائڈز 
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 Start Up   2.میں
 Loans کے  لیے کیسے

درخواست دوں؟ 

         

ہیں: : مراحل تین کے لیے درخوست دینے  Start Up Loans کے

ساتھ رجسٹر   اور آپ  کو اپنے گے کریں چیک آپ  کی اہلیت ہم  مرحلہ  1 -
کریں  گے 

کے ذریعے ابتدائی   سائٹ آپ ہ ماری ویب کہ گے کہیں آپ  سے پہلے، ہم
 Start   اہلیت  کا  چیک  مکمل  کریں۔  اس  کا  مقصد  یہ  یقینی  بنانا  ہے  کہ  آپ

ہوں۔  پورا اُ ترتے پر تمام شرائط  Up Loans کی

گے۔ آپ   کہیں لیے کے ہونے آپ  سے رجسٹر ہم پھر تو ہوئے آپ  اہل اگر
نام اور   آپ  کا گے، جیسے کریں بنیادی معلومات فراہم بارے میں ہمیں اپنے

کوائف۔  رابطہ

بھیجیں   ای  میل آپ  کو ایک ہم گے، تو جائیں ہو آپ  رجسٹر بار جب ایک
تاکہ   گا جائے کہا کو ورڈ ب نانے اور پ اس آپ  سے ایک اکاونٹ میں جس گے

آپ  ہمارا آن  الئن  سسٹم  استعمال  کر  سکیں  (ہم  اسے  ‘کسٹمر  پورٹل کہتے  
لیے اپنی درخواست   آپ   Start Up Loans کے وہ  سسٹم ہے جہاں ہیں)۔ یہ

ہیں . شروع کرتے

 Start Up Loans کے  لیے  اہلیت  کے  بارے  میں  مزید  پڑھیں 

آپ ہمارے آن الئن پورٹل  میں ایک درخواستی فارم مکمل   - ییییییی  مرحلہ  2
کرتے  ہیں 

 دنچ ںیم ےراب ےک لاحتروص یک پآ ںیم مراف یتساوخرد 
 پآ ہک اگ وہ اناتب ںیمہ وک پآ ۔ںیہ ےتاج ےھچوپ تالاوس 

 ےسیک ہضرق پآ روا ںیہ ےتہاچ انیل ضرق مقر ینتک 
۔ےگ ںیرک لامعتسا 

 ےنھکید ہی مہ ںاہی ۔ےگ ںیرک کیچ ٹڈیرک کیا مہ رھپ 
 ےن پآ ایآ ہک ںیہ ےتھکید ٹروپر ٹڈیرک یک پآ ےیل ےک 
 ہی ۔ںیہن ای اھت ایک لامعتسا ےس یراد ہمذ ہضرق ںیم یضام 

 روط ےک وزُج ےک مزع ےک ےنید ہضرق ےس یراد ہمذ ینپا مہ 
۔ںیہ ےترک رپ 

 ینپا ساپ ےک پآ وت ،ںیل رک ساپ کیچ ٹڈیرک پآ رگا 
 وزُج  ےک سِا ۔ےگ ںوہ مایا  90 ےیل ےک ےنرک لمکم تساوخرد
 انرک مہارف تازیواتسد نیت لیذ ہجردنم وک پآ رپ روط ےک 

۔یگ ںوہ 

ِ

ِ

 دوں؟ تواسدرخ ےسیک ےیل ےک Start Up Loans میں2.

  

 ئیڈگا مختصر یکا لیے کے نزلو پاٹرٹا

چاہییں  آپ  سے ہمیں  3 دستاویزات جو

ہوں گی۔ کرنا فراہم تین دستاویزات انگریزی میں آپ  کو نوٹ: اہم

پالن  بزنس آپ  کا

اور آپ  وقت   ہے ارادہ  رکھتا کا کرنے کاروبار کیا آپ  کا کہ ہے بیان کرتا یہ
گے۔  کریں حاصل وہ  اہداف کیسے ساتھ ساتھ کے

تاکہ   ہیں ارادہ  رکھتے کا کمانے پیسہ آپ  کیسے کہ ہے کرتا یہ واضح
آپ  کے اہداف، مارکیٹنگ  آپ  کا کاروبار چلتا رہے۔ ِاس میں اکثر مستقبل میں

ہوتی   معلومات شامل بارے میں کے فورکاسٹ اور ف نانشل پالنز، اور  سیل
ہیں۔ 

(انگریزی میں)پێشبینی  تەووژمی کاش   پڑھیں مزید بارے میں پالن کے بزنس
تایبەت بە  تۆ:

فورکاسٹ  فلو کیش آپ  کی

کاروبار   آپ  کا کہ ہیں کرتے آپ ت وقع جو ہے لگاتا تخمینہ کا رقم اُ س یہ
گے۔  ادا  کریں ساتھ ساتھ کے آپ  وقت رقم اور  جو گا کمائے

اس میں ایسے  وہ تمام طریقے  بیان کرنے  چاہئیں  جس  میں آپ چاہیں  گے کہ 
سے) اور  ان   اور  خدمات بیچنے اپنی اشیاء (مثالً ، کمائے کاروبار پیسہ آپ  کا

(جیسے   گا ہو ادا  کرنا آپ  کو جنہیں کریں اخراجات سے ا ُن موازنہ کا
اور ٹ یکس)۔  سپالئرز کو ادائیگیاں، جگہ کا کرایہ

کو ایک  12 ماہ  فورکاسٹ فلو کیش آپ  کے لیے  Start Up Loans کے
کے  عرصہ  کا احاطہ  کرنا ہوگا۔ یہ  ہماری یہ  سمجھنے  میں  مدد کرتا ہے کہ  

آیا آپ  کا  منصوبہ  اتنا  مضبوط ہے  کہ  یقینی  بنایا  جا  سکے  کہ  آپ  کا  بزنس 
گا۔  جاری رکھے کاروبار کرنا میں مستقبل

شیک  ولف ٹساکروف ےک ںیم ےراب دیزم (ںیم یزیرگنا) ںیھڑپ

سروائیول بجٹ  آپ  کا ذاتی بودجەی

یہ  آپ  کی  ماہانہ  آمدنی  دکھاتا  ہے  (جیسے  تنخواہ اور  بینیفٹ  کی  پے منٹ  
دوران  ادا   آپ  اسی مہینے کے اور  اخراجات جو سے)، منفی تمام الگت یں

بجٹ   آپ  کا ذاتی یہ اور  سودا سلف)۔ بلز، کرایہ، یوٹلیٹی (جیسے گے کریں
کاروباری بجٹ  آپ  کا ناکہ ہے

ہم  یہ  بجٹ  استعمال  کر  کے  یہ  فیصلہ  کرتے  ہیں  کہ  آیا آپ  میں  قرض کی  
ماہانہ  اقساط ادا  کرنے  کی  سکت  ہے۔ اگر  ہمیں  لگے  کہ  آپ  نہیں  کر سکتے  

آپ  کو  Start Up Loan کی  پیشکش  نہیں  کر  پائیں  گے۔  ہم تو

لنسرپ  ٹجب لویئاورس ےک ںیم ےراب دیزم (ںیم یزیرگنا) ںیھڑپ

کاروباری دستاویزات تیار   آپ  کی بزنس ایڈوائزر اور آپ  کا - آپ مرحلہ  3
کرتے  ہیں۔ 

  ،ںیہ ےتید تساوخرد ےیل ےک Start Up Loan یسک پآ بج
 پآ ھتاس کیا یسک ےس ںیم زرزئاوڈیا سنزب ےنپا مہ وت 

۔ںیہ ےتید انب یڑوج یک 

 روا ٹساکروف ولف شیک ،نالپ سنزب ےک پآ رزئاوڈیا 
 ےنانب ینیقی ہی اگ ےل ہزئاج اک ٹجب لویئاورس لنسرپ 

 ںیمہ یک نج ںیہ دوجوم تامولعم مامت ہو ںیم نُا ےیل ےک 
۔ےہ ترورض 

 ھتاس ےک تساوخرد یک پآ ہزئاج اک تازیواتسد نِا مہ رھپ 
 روا نالپ سنزب اک پآ ےیل ےک ےنرک ےط ہی مہ ۔ےگ ںیل 

 اک پآ ایآ ہک ےگ ںیرک لامعتسا ٹساکروف ولف شیک 
 مہ ۔ںیہن ای ےہ (لباق ےک ےنوہ بایماک) لمع لباق رابوراک 

 ےیل ےک ےنرک ہلصیف ہی ٹجب لویئاورس لنسرپ اک پآ 
 ےتکس رک ڈروفا انیل ضرق پآ ایآ ہک ےگ ںیرک لامعتسا 

۔ںیہن ای ںیہ 

 پآ وک پآ مہ وت ںیہ ےتیل رک روظنم تساوخرد یک پآ مہ رگا 
 ہام 12 وک پآ مہ ۔ےگ ںیجیھب نئال نآ ہدہاعم نول لنسرپ اک 

 گنروٹنیم ینعی یتسرپرس یرابوراک تفم ےیل ےک 
-ٹسوپ‘ مہ ےسیج) ےگ ںیہک یھب ےیل ےک ےنرک لصاح

 لیذ نشکیس ‘گنروٹنیم سنزب‘ - (ںیہ ےتہک ٹروپس نول 
۔ںیھکید ںیم 
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 ؟ےہ اترک مہارف نوک مقر3.         

 اترک مہارف نوک مقر3.
ے؟ہ

 قر پآطسوت یرامہ تسبودنب اک م ےس 
Start-Up Loans Company ید ،ںیہ ےترک 

 ےکس وہ نکمم کت دح سج وک یئاورراک مہ ۔
 یرویلڈ ےنپا ےیل ےک ےنانب رثوم

 لم ھتاس ےک زرنٹراپ سنانف روا زرنٹراپ
 ۔ںیہ ےترک ماک رک

ییییی  ڈلیوری پارٹنرز 

جال موجود ہے۔ جب آپ   ہمارے ڈلیوری پارٹنرز کا ایک میں بھر یوکے
ہمیں  قرض کے  لیے  درخواست دیتے  ہیں، تو ہم ان پارٹنرز میں  سے کسی  

میں   عالقے آپ  کے وہ  جو - عام طور پر ہیں جوڑ دیتے ساتھ کے ایک
موجود ہو۔ 

لگا   لیے کے کام کرنے ساتھ آپ  کے ڈلیوری پارٹنر اپنے ایک ایڈوائزر کو
عمل   اور پ ورے قرض کے گا ہو پاس ڈھیروں تجربہ گے۔ ایڈوائزر کے دیں

گا۔ وہ:  ہو کلیدی مرکز کا دوران وہ آپ  کے رابطے کے

گے  مدد کریں آپ  کی میں تیار کرنے فورکاسٹ فلو اور  کیش پالن  • بزنس

گے . کریں سرپرستی مستقل تو گئی کامیاب ہو آپ  کی درخواست  • اگر

بھی کا جائزہ لینے کا حتمی درخواست لیے قرض کے آپ  کی ڈلیوری پارٹنر
پابند  ہوتا ہے 

ُ

 

رنٹراپ سنانف ارامہ 

لیں، تو آپ   منظور کر آپ  کی درخواست لیے ہم  Start Up Loan کے اگر
کو رقم  ہمارے فنانس  پارٹنر  کے  توسط  سے  ملے  گی، جی  سی  بزنس  فنانس 

بی ایف) ۔  سی (جی

کو  Financial Conduct Authority ریگولیٹ  کرتی  بی ایف سی جی
عالوہ، یہ:  کے جاری کرنے فنڈ آپ  کے ہے۔

ہے  بھال کرتا کی دیکھ لون ایگریمنٹ • آپ  کے

 • اقساط اکھٹی  کرتا  ہے 

 • آپ  کے  قرض اور واپسی  کی  اقساط  سے  متعلق  کسی  بھی  معاملے کے  
سلسلے  میں  بطور کلیدی رابطہ  کے  کام  کرتا  ہے۔ 

-ہم  کون  ہیں  The Start-Up Loans Company

 Start Up ینپمک یرامہ ںیم  2012 ےن تموکح یک ےکوی
Loans scheme  ۔یھت یک مئاق ےیل ےک ےنالچ

 اک رابوراک ےیل ےک ںوگول نُا ہک ےہ ہی دصقم اک میکس 
 ،ناگدننک مہارف یتیاور ہک وج ےئاج ایانب نکمم اننب کلام 

 یھٹکا موقر ےعیرذ ےک ،سکنیب ٹیرٹس-یئاہ ےسیج 
۔ںیہ ےترک انماس اک تالکشم ںیم ےنرک 

The Start-Up Loans Company ےہ ہصح کیا British 
Business Bank   نکیل تیکلم یک تموکح ہک وج اک 

 دصقم اک سج ےہ ہرادا کیا تحت ےک ماظتنا ہناراتخمدوخ 
 سٹیکرام سنانف ےیل ےک ںورابوراک ےٹوھچ ںیم ےکوی 

۔ےہ اناورک ماک ےس ےقیرط رتہب وک 

 لڈییرو پٹرانزر کےبےرا میںمیزدپھڑیں نا)گیریز می(ں

 ئیڈگا مختصر یکا لیے کے نزلو پاٹرٹا
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 ؟ےہ اتوہ ایک دعب ےک ےنلم ضرق ےھجم راب کیا4.       

 جھےمربا کیا4.
 دبع کے لنےمضرق
 ؟ہے تاہو یاک

(پوسٹ-لون سپ ورٹ) کاروباری سرپرستی

آپ  کو  12  ہم ہے، تو جاتی منظوری مل آپ  کو  Start Up Loan کی جب
ہیں۔  کرتے فراہم بھی کاروباری سرپرستی مفت ماہ کی

آپ  کو   جو ہیں ور  ماہرین کار کاروباری پیشہ تجربہ ہمارے سرپرست
فراہم   میں رہنمائی مراحل کے ابتدائی کرنے یا وسیع کاروبار کھڑا کرنے

بات بھی طرح کی کسی بارے میں کاروبار کے سے اپنے آپ اُ  ن ہیں۔ کرتے
اور  رابطے اور  مفید وسائل تک رسائی اور وہ  مشورہ، تسلی کر سکتے ہیں،

فراہم  کر  سکتے  ہیں۔ 

 
 

 ہمےرا کبورایرا سپرسرتیکےبےرا میںمیزدپھڑیں نا)گیریز می(ں

دیگر  مفید  وسائل 

اے  کیوز) سواالت(ایف جانے والے پوچھے  یییکثر

بارے   کے کچھ اور ب ہت ہے عمل، کون اہل  Start Up Loans درخواستی
جوابات تالش کریں۔ . عام سواالت کے میں

(ںیم  یزیرگن ا) رٹیلوکلیک  ٹنم  ےپ  یریی 

کل اور   قرض کی آپ  کی کہ لیے استعمال کریں کے حساب لگانے یہ اسے
ہوں گی  کیا اقساط ماہانہ واپسی

(ںیم  یزیرگن ا) ںیھکل  ےسیک  نالپ  سنزب 

معلوم کریں  کہ  کونسی  چیز  کوئی  مضبوط بزنس  پالن بناتی  ہے  اور جب  آپ 
معلومات   کونسی آپ  کو تو لیے درخواست دیں  Start Up Loan کے

ہوں گی۔  کرنا شامل

 ئیڈگا مختصر یکا لیے کے نزلو پاٹرٹا
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British Business Bank plc  
Steel City Hous e 

West Street  
Sheffield S1 2GQ 

startuploans.co.uk 

کسٹمر  سروسز:   2600 264 0344
الئنیں  ویک  ڈیز  میں   9.00 بجے  صبح  تا   6.00 بجے  شام  تک  ُکھلی  ہوتی  ہیں 

startuploansuk  
StartUpLoansUK  

تاریخ  اشاعت  نومبر   2020

 لوقعم رہ مہ ہچرگا ۔ےہ یئگ یئانب ےیل ےک ےنید ددم ںیم ےنھجمس ہدایز ںیم ےراب ےک ےنرک عورش رابوراک وک ںورابوراک ےئن ڈئاگ ہی :رمیلکسڈ 
 ،ہیلاح ہی ہک ےترک ںیہن (ےس ےقیرط رگید ای ًۃراشا)ٰ یوعد ای تنامض مہ نکیل ںوہ نیرت ہزات تامولعم یئگ ید ںیم ڈئاگ ہک ںیہ ےترک ششوک 
 ہی یہ ہن یتھکر ںیہن رظندم وک تالاح یتاذ ےک پآ ہی روا ےہ یہ ےیل ےک دصاقم یمومع ےک تامولعم فرص دصقم اک تامولعم ۔ےہ لمکم ای تسرد 

 رپ تالاح صوصخم ےک پآ اک تامولعم سا ایآ ہک اگ وہ انرک روغ ہشیمہ وک پآ ۔ےہ ہروشم ہنارو ہشیپ ںیم ےراب یسک رگید ای تالوصحم ،تایلام ،نوناق 
  ای ہروشم ہنارہام ای ہنارو ہشیپ ںاہو وہ بسانم ںاہج روا ںیہن ای ےہ اتوہ قالطا 

۔ںیرک بلط ٹروپس 

The Start-Up Loans Company  رپ روط یلک ینپمک British Business Bank plc اک سج ےہ تنامض رب ودحم ینپمک ہی ۔ےہ ہصح اک تیکلم یک 
  ,Shelton Street, Covent Garden, London, England 75-71 ہتپ اک رتفد ڈرٹسجر ، 08117656 رنمن نشیرٹسجر ،ےہ ںیم زلیو روا ڈنیلگنا جاردنا 
WC2H 9JQ  ۔ےہ British Business Bank plc ۔ےہ تیکلم یک ٹنمنروگ میا چیا وج ےہ کنیب ٹنمپلیوڈ کیا  British Business Bank plc ےک سِ ا روا 

ہی روا ںیہ ںیہن ےرادا گنکنیب ےرادا یلیذ    Financial Conduct Authority ای (PRA) یٹراھتا نشیلوگیر لشنیڈورپ ہی ۔ےترک ںیہن ماک حرط یک ن ا
(FCA) طبضنم یہ ہن ںیہ زاجم ہن ےس بناج یک   www.british-business-bank.co.uk ٹراچ اک ےچناھڈ ینوناق لمکم ےک پورگ ۔ںیہ ڈٹیلوگیر ینعی

ےہ اتکس اج اھکید رپ 

ِ

https://www.startuploans.co.uk/?utm_source=toolkit-pdfs&utm_medium=back-cover&utm_campaign=essential-guide



