িনরী�ণ তািলকা
বৃি�র পুনর��ার
আরও ভাল ও নতু ন উপােয় কাজ কের আপনার ব�বসায় �বৃি� িফিরেয় আনুন
স�াব� ে���িলেত এক�ীকরণ (মূল ব�বসািয়ক পারদ�শ�তার বত� মান �েয়ােগর উ�িতর িভি�েত ) ও ৈবিচে�র
(িবক� �েয়ােগর উে�েশ� মূল ব�বসািয়কা পারদ�শ�তার �েয়ােগর িভি�েত) সুেযাগ�িলর চািহদা িনেদ�শ করার
জন� পয�ােলাচনা কর�ন। অিতির� পরামশ� অিতির� সং�ান�িলর অধীেনও পাওয়া যায়।
●

�যুি�

(িব�ািরত

চািহদা-িভি�ক উৎপাদেন িনযু� �হান, যােত �ধুমা� চািহদা অনুযায়ী
অথবা �াহেকর িনেদ�শ মত পণ�ই উৎপাদন করেবন।

তেথ�র

জন�

অপােরশন এর মিডউল-�
েদখুন)

●

উৎপাদন �ি�য়া�িলর মাধ�েম অিবি�� কােজর �বােহ েয �কানও বাধা
দ�র কর�ন।

●

চািহদার ওঠানামার সে� তাল েমলােত উৎপাদেনর ��ততা পিরবত� ন
কর�ন।

●

উৎপাদন �ি�য়ার সম� পয�ােয় েয �কানও খুঁত শনা� কের তা দ�র কর�ন।

●

উৎপাদেন ব�ব�ত রাসায়িনক এবং অন�ান� অনুষ�সহ উপকরণ�িলর
কম�দ�তা উ�ত কর�ন।

●

উৎপাদেন ব�ব�ত জেলর কম�দ�তা এবং উপেযািগতার কায��ম উ�ত
কর�ন।

●

উৎপাদেন ব�ব�ত শি�র কম�দ�তা এবং উপেযািগতার কায��ম উ�ত
কর�ন।

পণ�
( িব�ািরত তেথ�র জন�
েসলস এর মিডউল�-�

●

চূ ড়া� �াহক-দ���ভি�র পিরে�ি�েত আপনার উৎপািদত পেণ�র �াহকনা�িনকতা (অথ�াৎ পণ��র প�ােকিজং} উ�ত কর�ন।

●

�াহেকর বাছিবচােরর ওপর িভি� কের আপনার উৎপািদত পেণ�র
কায�কািরতা সেব�া�ম কর�ন।

●

েদখুন)

�াহেকর �ত�াশার ওপর িভি� কের আপনার উৎপািদত পেণ�র
কম��মতা সেব�া�ম কর�ন।

●

নতু ন পণ� ধারণা� আদশ� করেত এক� পণ� উপাদান যু� কর�ন।

●

নতু ন পণ� ধারণা� আদশ� করেত �কানও পণ� উপাদান িবযু� কর�ন।

●

নতু ন পণ� ধারণা� আদশ� করেত অিতির� কায�কািরতার জন� এক�
পণ� উপাদােনর সংখ�া বৃি� কর�ন।

●

নতু ন পণ� ধারণা� আদশ� করেত অিতির� কায�কািরতার জন� এক�
পণ� উপাদানেক ব�ন কর�ন।
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িনরী�ণ তািলকা
ব�বসা

●

(িব�ািরত তেথ�র জন� িফনা�

●

এবং েসলস এর মিডউল�-�
েদখুন)

সি�য়ভােব ব�বসািয়ক সুেযাগ অনুধাবন এবং অে�ষণ করেত
িশে�ােদ�াগী �হান।
আপনার ব�বসািয়ক পিরক�নার উ�িতসাধন এবং অ�গিত পূব�ানুমান
করেত িনেজেক ে�তা, �জাগানদার এবং �িতেযাগীেদর সে� যু� কর�ন।

●

আপনার আয় বৃি� ও এর গিত বািড়েয় এবং ব�য় �াস ও এর গিত কিমেয়
িদেয় নগদ �বােহর িদেক নজর রাখুন।

●

এড়ােত পারা সমস�া�িলেক �িতেরাধ ও �াক-শূন� করেত আপনার
দল�িলেক স�ম কর�ন এবং িনেজ বড় ছিবেত মেনািনেবশ কর�ন।

●

সং�ার কাঠােমা এবং তার অংশীদািরে�র ,েযখােন উপযু� েযখােন,
পয�ােলাচনা এবং সংেশাধন কর�ন।

●

আপনার পণ� এবং পিরেষবািদর জন� িব�য় মেডল এবং �কৗশল, েযখােন
উপযু� েসখােন, পয�ােলাচনা এবং সংেশাধন কর�ন।

●

আপনার ব�বসােয়র িবকােশর উে�েশ� সরবরাহকারীেদর দ�তা এবং
�ান �েয়ােগর জন� চু ি�িভি�ক স�েক� র,েযখােন উপযু� েসখােন,
পয�ােলাচনা এবং সংেশাধন কর�ন।
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