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িশে�ােদ�াগ 

সমস�া, অিন�য়তা, ��ত পিরবত� েনর এই িবপি�মলুক সমেয়  সেুযােগর স��বহার, িবেবিচত ঝঁুিক �হণ এবং 

িনয়মানগু অনসুরেণর মেধ� িদেয় উেদ�াগপিতরা এিগেয় যােবন 

েসই সম� স�াব� ে�� েয�িলর পুন�ব�েবচনার মাধ�েম আপিন আপনার সম� ব�বসায়ীক ে�� �িলেত উ�িত 

লাভ করেত পােরন। অিতির� তেথ�র জন� অিতির� রসেদর ে��� েদখুন। 

 

ব�ি�গত িশে�ােদ�াগ 

ে�ে�র পারদ�শ�তা সমুহ 

(১) 

সমস�ার েথেক ব�বসার পনুর��ার করার জন� িন�দ�� প�া সমুহ 

িবিভ� তেথ�র 

যথাযথ অনসু�ান 

 

 

 

সরবরাহ েচইন, উৎপাদন, ব�বসায়ীক �ণালী সমুহ েথেক �র� কের স�াব� পিরপরূক সমুেহর 

িবষেয় তেথ�র অনুস�ান সম� ে�� �িল িবষেদ িবেবচনা কর�ন। িবেশষ �র�� িদন:  

•সরবরাহ েচইন – পিরপূরক ে�� সমুহ, উপাদানসমুহ, ইত�ািদ। এবং/অথবা এমন সং�ার সে� 

েযাগােযাগ কর�ন যােদর েথেক েযাগান সং�হ করা যায়; 

•পণ� এবং বাজার – িন�দ�� বাজার �িল েথেক পেণ�র রকমেফর এবং বদল স�েক�  েখঁাজ 

রাখুন, স�াব� িন�দ��করেণর ে�ে� সেচতন থাকুন; 

•অথ� �বাহ, অথ�ায়ন এবং বািণিজ�ক প�িত সমুহ – ব�বসায়ীক বৃি�র জন� কায�কারী মূলধন 

এবং অন�ান� েযাগান �িল স�েক�  নানান প�া িবেবচনা কর�ন; 

•কম�ে�ে�র ব�ব�াপনা – েকািভড-১৯ এর এই পিরি�িতেত উৎপাদেনর িনরাপদ ও উপেযাগী 

পথ সমুহ িবেবচনা কর�ন; এবং 

● কম�েদর কায�কািরতা সমুহ– কম�ে�ে� এবং তার বাইের কম�েদর উপেযাগী �েয়ােগর 

ে�ে� মেনােযাগ িদন। 

সেুযােগর যথাযথ 

স�ান 

 

 

 

িতন� স�াবনাময় ে�ে� পিরিমত পদে�প �হণ কর�ন। 

• পুনরার� – সম� �েয়াজনীয় রসদ এবং েযাগান সুিনি�ত কর�ন – িবেশষত 

য�পািত, সরবরাহ, এবং �ম – িনজ িনজ ে�ে� িনরাপদ এবং কম��ম রেয়েছ যােত 

আপিন বািণিজ�ক কম�কা� �র� করেত পােরন। 

• পুনর��ার – যােত আপিন ব�বসার েরাজগার, অথ� �বাহ �ক কের িনেত 

পােরন তার জন� উৎপাদন, �ম, সরবরাহ এবং িব�য়েক উপেযাগী ও অিতি�য়ায় 

স�ম কের তুলুন 

• • পুনর��ীবন – ব�বসার মূল পারদ�শ�তা �িল বৃি�র জন� িব�য় 

বািড়েয় তুলুন এবং পেণ�র উ�ততর ও িবিবধ েপাট�েফািলও গেড় তুলুন 

ল�� ি�র কর�ন 

 

 

 

আরও তৎপর ভােব ল�� িনিব� রাখুন যা জ�লতা, অিন�য়তা, এবং পিরব�ত�ত 

পিরি�িত কা�েয় ব�বসার দ�তা বািড়েয় তুলেব:  

• িন�দ�� – ল�� ি�র করার ে�ে� আপনার অনুমান �িলেক �িতফিলত কের; 

• পিরেময়– পিরেময় ফলাফল এবং কেম�র সূচেকর মেধ� একটা ভারসাম� পান;  
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• স�াদন েযাগ� – িন�দ�� পিরক�না এবং িব�াসেযাগ� িবপি��িল কা�েয় 

ওঠার �েচ�ােক সংযু� কর�ন;  

• �াসি�ক – ব�বসা সচল রাখেত অবদান �িল যােত �িতফিলত হয় তা নজর 

রাখুন। 

• • সময় আব� – িব�াসেযাগ� পিরপরূক উ�য়ন�িল যা স�ূণ� করার 

�মতােক �িতফিলত কের তার জন� সং�ান কর�ন। 

িবেবিচত ঝঁুিক �হণ েয সম� ঝঁুিক আপিন �হণ করেবন েস�িলেক জানা, তার �ভাব অনুমান করা, এবং 

সা�ব�ক ভােব বুেঝ েনওয়ার ব�াপাের িনি�ত থাকুন 

• এমন েযেকােনা িবষয় যা আপনার ব�বসার ে�ে� �ভাব েফলেত পাের বা 

িবপি� সৃ�� করেত পাের েস�িলর জন� ব�াপক রসদ মজ�ত রাখুন; 

• েয সম� ঝ�াট আপিন �হণ করেবন তার স�াবনা ও �ভাব, এবং সব�ােপ�া 

ঝঁুিক স�েক�  সেচতন থাকুন।  

• • ঝঁুিক পিরচালনা এবং তার �ভাব �ােসর �মতা উ�ততর কর�ন 

িনয়মানগু পিরক�না 

ও িবেবচনা কর�ন 

 

নতুন ব�বসায়ীক সুেযাগ �িল পিরক�না, �েয়াগ এবং চালনা কর�ন: 

• িন�দ�� সমেয়র মেধ� বড় কাজ �িলেক েছাট েছাট এবং স�াদনেযাগ� কােজ 

ভাগ কের িনন 

• অথ�গত সহ সম� পিরক�নার উ�িতর কম�দ�তা িবেবচনা কর�ন।  

• • মধ�বত� সংেশাধেনর জন� পিরক�না বারংবার েদেখ িনন।  

 


