
 
  

_______________________________________________________________________________ 
Finances, version 2 June 2020 1 

িনরী�ণ তািলকা 

অথ�ায়ন 

আপনার বাবসােক অেথ�র আগমন ও িনগ�মন প�িত এর মাধ�েম পুনরায় শ� 

আ�থ�ক িভি�র ওপর দঁাড় করান, কায�করী মূলধন এবং ব�বসােয়র মেডল। 

3 
 
এই কায�প�ক� পুনরায় আরে�র সময় এবং নগদ �বােহর আ�থ�ক মলূ�ায়ন এবং 

পিরচালনার জন� হ�া�স অন গাইেড� সরবরাহ কের। 
 

 
আপনার �কা�ািনর কাজ িক লকডাউন �ারা �ভািবত? COVID-19 বাধা�িলর কারেণ 

স�বত আপনার সং�া ইিতমেধ�ই �শষ ২-৩ মােসর আয় হািরেয়েছ, তবুও আপনােক 

এখনও �বতন, ভাড়া, িবদ��ৎ িবল ইত�ািদ িদেত হে�। আপিন যখন ব�বসা� পুনরায় চালু 

করার জন� ��ত, তখন এই �চকিল�� আপনার ব�বসা পুনরায় চালু করেত কত অেথ�র 

�েয়াজন হেব তা অনুমান করেত সহায়তা করেব ধােপ ধােপ। আপনার কােছ উপল� নগদ 

মূল�ায়ন ছাড়াও এ�  নগদ �বােহর ঘাটিত পূরেণ কেয়ক� মলূ ব�ব�া ��াব কের �থম 

িকছু মােসর জন�। �চকিল� আপনার ব�বসােয়র পুনজ� াগরেণর জন� িবক� ��াব�িলও 

সরবরাহ কের COVID পরবত� সমেয়র জন�।  

 
এছাড়াও এই �চকিল�-এর অিতির� কাজ�িল হল : 
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িস�া� �নবার িনরী�ণ তািলকা 

 
�থম ধাপ: পুনঃিনম�াণ এর জন� অথ�ায়ন 

আপনার কােছ কত টাকা আেছ এখন? 
 
 
িতন মােসর জন� অেথ�র চলাচল িনি�ত কর�ন 
 

  আপনার একাউ� িক 

স�ক আেছ?  
 
ব�াংক একাউ�, �লান, 

লাইন অফ ��িডট 
 

• ��েময়ােদ অেথ�র তরলতা মূল�ায়ণ কর�ন: আপনার 

কােছ কত টাকা আেছ এখন? 

• �লান বা অন� পাওনার জন� আপনার পিরিচত 

মহাজন �দর বলেত পােরন  

• স�াব� িডফ�াস�,  তােদর �থেক টাকা আদায় কর�ন 

• আ�থ�ক �পনা�� �থেক দ�ের থাকুন। 

জর�রী মূল�ায়ণ: 

• ব�াংক ও ��িডট ব�ালানস 

• কম�চারীেদর মাইেন  

• ৈতির থাকুন আপনার একাউ� এর �য �কােনা �কার 

�লনেদন এর জন�: িফ�ড অ�ােসট একাউ�/ 
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লায়ািবিল� একাউ�/ �রিভিনউ একাউ�/ এ�েপনস 

একাউ�  

b.   

েকান েকান ে�ে� 

আপনার েদনা বা 

পাওনা বািক আেছ? 
 
তার এক� তািলকা 

ৈতির কর�ন  

পাওনা 

• আপনার পেণ�র জন� বাজােরর থাকা টাকা �তালার 

কাজ �ক �াধান� িদন  

• ইনভেয়েস এর পিরমাপ আেগই �বেড় �গেছ।  

• �ায়ী ও ধনী কা�মার �দর কােছ আেগই �পৗ�ছন  

• ইনসু�ের� আদায় - �য �কােনা ধরেনর ব�াংক ও 

NBFC বীমা এর জন� �েচ�া হন। 

েদনা 

• �যেকােনা ধরেনর �দনা িম�েয় �দওয়ার �চ�া কর�ন  

• আেদও িবল বা ইনভেয়স এর তািলকা ��ত কর�ন  

• স�াব� খরচ এর তািলকা ��ত কর�ন  (খুঁ� না� 

ভােব) 

• আপিন যিদ �কােনাভােব �েদয় টাকা িদেত না পােরন 

তাহেল �াপকেদর সােথ কথা বলুন, �দরীেত �দওয়ার 

জন� কথা বলুন 

 
আপনার ব�বসা নতুন কের �র� করেত কত টাকা লাগেব? 
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c.   

ব�বসা চালু রাখার খরচ 
• পিরেষবা, ইউ�িল�স, িবদ��ৎ, অিফস ভাড়া 

d.   

আপনার েপ েরাল দায় 

িক িক আেছ?  
 
দ�তাপণূ� ও �িশ�ক 

�িমকেদর ধের রাখুন 
 

• আপনার �প �রাল ব�য় িবেবচনা কর�ন  

• ম�ােনে�ম�েক মাইেন �াস ও না িদেত পারার কারণ 

�দখাক 

• কম�চারী ধের রাখােক �াধান� িদন, �স মাইেন কিমেয় 

�হাক িকংবা তােদর �ক ইনেভ�েম� িদেয়ই  

• মাইেন না িদেত পারার কারণ িনেয় �খালােমলা 

আেলাচনা কর�ন – কম�চারীেদর ভরসা �যাগান   

• কম�চারীেদর আনেপড িলভ এর জন� উৎসািহত কর�ন 

• ছাটাই , খুব দরকার পরেলই 

 
আপনার ব�বসার তাৎ�িণক ির� মূল�ায়ণ 
 
e   সম� ধরেনর 

�াসেযাগ� ব�য় কমান  
 
ব�বসা চালু রাখােক 

�াধান� িদন 

• �িমকেদর এবং ব�বসার সােথ যু� মানুষেদর 

শারীিরক সুর�ার জন� কেঠার গৃহকম� 

িনি�তকরেণর জন� বােজট ব�য় 

• ব�বসািয়ক ি�য়াকলােপর জন� কী �র��পূণ� তা 

মূল�ায়ন কর�ন 

• �কবলমা� সমােলাচনামূলকভােব �েয়াজনীয় 

মিডউল�িলর পুনরায় �র� করার অপােরশন�িলেক 

অ�ািধকার িদন  

• কায�করী মিডউল�িলর উপর িভি� কের অপাের�ং 

ব�য় (ইউ�িল�স, জনশি�) �াস কর�ন 

• বাধ�তামূলক চুি� �ারা বাধ� না করা হেয় থাকেল, বড় 

ব�য় এড়ােত পরবত� ছয় মােসর জন� সম� মূলধন 

ব�য় কমান  
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• সম� ধরেনর বৃি� এবং ব�বসািয়ক সংেযাজন ব� 

কর�ন 

• �য় �াস করেত তািলকা পয�ােলাচনা এবং আপেডট 

কর�ন 

• এক� ঝুিক ওলা ইনেভ�ির ��ত কর�ন - উৎপাদন 

সং�া�িল আদশ� আকাের তােদর পুেরা উৎেসর 30-

35% �বিশ রাখা উিচত নয়   

• নগদ সংর�েণর জন� িব�াপন, জনসংেযাগ, �য 

�কানও িনখরচায় পিরেষবা ব� কর�ন 

f   মূল ব�বসািয়ক 

ি�য়াকলাপ�িল 

পুনরায় �র� করেত 

ব�য় িনধ�ারণ কর�ন    
 
ব�বসােয়র 

ধারাবািহকতার জন� 

ঝঁুিক মূল�ায়ন 
 

কম�েদর জন� সুর�া  

• �িমকরা িনরাপদ কােজর পিরেবেশ এবং কােজর 

প�িতেত িফের আসার িবষয়� িনি�ত করার জন� 

বােজেটর মূল�ায়ন ও অ�ািধকার িদন 

উৎপাদন আবার �র�  

• আপনার উৎপাদন �ভািবত হয়? উৎপাদন পুনর��ার 

জন� ব�য় অনমুান 

• অপাের�ং খরচ? সর�াম পিরেষবা এবং র�ণােব�ণ 

এর খরচ? 

• উপাদান খরচ? 

• আপনার িক পয�া� �িমক রেয়েছ (ইি�িনয়ার / 

�টকিনিশয়ান, শপ ��ার �াফ, মজ�র এবং অন�ান�)? 

সা�াই েচইন 

• আপনার সরবরাহ শৃ�লা COVID-19 �ারা িবর�প 

�ভািবত হেয়েছ? 
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• যিদ হঁ�া, সরবরাহ ব�াহত হওয়ার মা�া� অনুমান 

কর�ন। আপনার সরবরাহকারীরা এখনও উপল�? 

• সরবরাহকারী �নটওয়াক�  পুনরায় �িত�ার আ�থ�ক 

খরচ?   

• সরবরাহ-েচইন িবে�তােদর সােথ পুনব�ার আেলাচনা 

কর�ন  

• আপনার ব�বসা পিরচালনার জন� অন� �কানও 

পিরকাঠােমা এবং পিরেষবা�িলর উপায়? 
 

িবতরণ এবং খুচরা িবভাগসমূহ 

• আপনার িবতরণকারী এবং খুচরা িবে�তারা িক কাজ 

করেছন? 

• যিদ এখনও COVID িবিধিনেষেধর আওতাধীন 

অ�ল (মহানগর / নগর / �াম) থােক তেব তা 

মূল�ায়ন কর�ন এবং যা আপনার ব�বসােক �ভািবত 

কের  

g   ে�কেহা�ারেদর 

েযাগােযাগ   
 
��কেহা�ারেদর আ�া 

বাড়ােত আেলাচনা 

কর�ন 

• আপনার অংশীদার, �াহক, পাওনাদার, ব�াংক, 

�বসরকারী িবিনেয়াগকারী, কর কতৃ� প� বা সরকারেক 

�েয়াজনীয় িবশদ সহ আপেডট�িল অফার কর�ন  

• ��কেহা�ারেদর আপ-টু-েডট আ�থ�ক িববৃিত, চালান, 

অথ� �দােনর �াি� ইত�ািদ (যা �েযাজ�) এর সােথ 

পির�ার তথ��িল ভাগ কের িনন 

• বািতলকরেণর মেতা বড় িস�া��িলর ব�াপাের 

কম�েদর(কম�চারী, �কাদার, সরবরাহকারী সহ) 

অবিহত করেত হেব  
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• িকছু ব�বসার জন�, এখন িকছু িবে�তােদর কাছ �থেক 

আরও ভাল শত� ািদ এবং দাম পাওয়ার �সরা সময় 

হেত পাের 

• আপিন যিদ আপনার িকছু �াহেকর কাছ �থেক 

আরও ভাল শত� ািদ এবং দাম �পেত পােরন তেব তার 

মূল�ায়ন কর�ন 

• ঋণদাতারা আপনার �লান পুনগ�ঠন করেত পাের? 

স�ান কর�ন 

 
শত� ািদ এবং �দােনর সময় পুনন�বীকরণ কর�ন   
 
h.   

চুি� 
 
কম��মতা ঝঁুিক বা 

পুন�ব�েবচনার শত� াবলী 

�থেক আ�থ�ক �িত 

এড়ান 
 

• �য �কানও আস� িডফে�র জন� ঋণদানকারী 

�দর  অথ� �দান �িগেতর জন� অনুেরাধ কেরন 

• উপল� সম� ভাতা মূল�ায়ন কর�ন এবং আপনােক 

�পেম� �িগত করেত সহায়তা করার জন� আইনী 

ধারা�িল, যিদ থােক তেব তা �ত�াহার কর�ন  

• পরবত� ছয় মােসর মেধ� �েদয় পারফরম�া� / �য় 

চুি� স��ক�ত �ােয়�েদর সােথ জর�ির আেলাচনা 

কর�ন (িবেশষত যারা ব�াংক গ�ারা�� বা ঋণপে�র 

�ারা সম�থ�ত) 

• �চক �ি�য়াকরণ �িগত করার জন� আপনার 

ব�াংকারেদর সােথ সংলাপ কর�ন 

• গিতপূব�ক �মিজয়র �জ/ চুি� �েযাজ� হেল ঋণ 

চুি�� ব� করেত পােরন এবং আ�থ�ক চুি�র 

পুনঃতফিসেলর দায় �থেক মুি� �পেত পােরন 

• গিতপূব�ক �মিজয়র �জ/ চুি� �ায়শই অ�ভু� � ই িপ 

িস (ইি�িনয়ািরং, সং�হ ও িনম�াণ), ওঅ�া�এম 
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(অপােরশন এবং র�ণােব�ণ) এবং সরবরাহ 

চুি�েত  
i.   

ভাড়া মুলতুিব 
• বািড়ওয়ালােদর সােথ আেলাচনার মাধ�েম ভাড়া 

�িগেতর �চ�া কর�ন  

• ভাড়া িনেয় রাজ� সরকার�িল �ারা �াণ ব�ব�া�িলর 

মূল�ায়ন কর�ন 

 
j.   

জাতীয় ও রাজ� 

সরকার �দ� �াণ   
• সরকারী কর, ব�াংক ইএমআই, বড় সরবরাহকারীেদর 

অথ� �দান: িজএস�-েত �কানও জিরমানা �নই, 

আরিবআই ঋণ পিরেশােধ ৩  মােসর জন� অিতির� 

সময় িদেয়েছ, বড় সরবরাহকারীেদর কােছ ঋণ 

�দওয়ার িবষেয় িবল� অবিহত কের আনু�ািনকভােব 

তােদর কােছ িচ� িলখুন, ও �ফােন �যাগােযাগ কর�ন। 

ি�তীয় ধাপ : পরবত� ৬ �থেক ৯ মােসর অথ�াগেমর পূব�াভাস ও তার মােনজেম� 

ব�বসা চালু রাখার পিরক�না 
 
 
পরবত� ৬ মােসর জন� সুরি�ত রাখনু অেথ�র চলাচল 
 

  

ব�বসা সচল রাখার 

পিরক�না বানান  
 
লক ডাউন পরবত� 

সমেয় আপনার ব�বসা 

চালু রাখার পিরক�না 

বানান  

• লক ডাউন পরবত� সমেয় আপনার ব�বসা চালু – 

মেনােযাগ িদন:   

(i) অথ� চলাচল এর পূব�াভাস 

(ii) নতুন মানবস�দ এর ব�বহার, নতুন িনযুি�     

(iii) পুনরায় �া�রকরণ �ি�য়া এবং ব�বসািয়ক 

ি�য়াকলাপ,  
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(iv) সরবরাহকারী, �াহক পিরচালনা এবং নতুন 

িবে�তােদর জন� সংেশািধত �কৗশল  

(iv) �যাগােযাগ 

b   কােজর মূলধন 

�কাথায়? 
• ক�াশ �সল এ িফের যান, এখন �যখান �থেক অথ� 

আগমন তাড়াতািড় হেব এমন জায়গায় িব�য় �ত 

মেনােযাগ িদন  

• আপিন িক আপনার ির� �িল �ক করেত পারেবন? 

• উ�হাের সুদ িনেত পারেবন িক? 

• আপনার �কান স�দ �েলা �লান এর জন� ব�ক 

িদেত পারেবন। 

• পাবিলক �স�র ব�াংক�িল �দ� লাইন- অফ - 

��িডট অ�াে�স কর�ন 

c    
আিম েকাথা েথেক 

মূলধন েজাগাড় করেত 

পাির? 
 

• িবিনেয়াগকারীরা ি�জ মূলধন করেত উ�ু� থাকেবন 

এবং ফাি�ং এর ফেলা অন কর�ন (and not seeking 

new companies in their portfolio given the 

pandemic) 

• িবদ�মান িবিনেয়াগকারীেদর ব�বসােয়র ধারাবািহকতা 

পিরক�না উপ�াপন কর�ন  (আপনার ইউিনট বা 

মিডউল�িল কীভােব কাজ করেছ �স স�েক�  

িভতেরর তথ� ভাগ কর�ন) 

• নগদ �েয়াজনীয়তা স�েক�  িবিনেয়াগকারীেদর 

অবিহত কর�ন 

• �যেহতু িবিনেয়াগ যথাযথ পির�েমর উপর িনভ� র কের 

এবং যাতায়াত �েয়াজনীয়, তাই তহিবল সং�েহর 

চ��িল আরও দীঘ� হেত চেলেছ 

• িজ�াসা করার উপযু� সময় কখন? 
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• নতুন এসএমই�িলর জন� এখনও বুট��াপড অব�া, 

অথ�ৈনিতক অব�ার পিরে�ি�েত আপনার ব�বসােক 

নতুন দ���েকাণ িদেয় �দখার সময় এখন, যা 

িবিনেয়াগকারীেদর �াথ�েক আকষ�ণ করেব (িবেশষত 

যারা �া��ব�ব�ার সােথ যু�)  – নতুন ব�বসার 

পিরেবেশ সািরব� করেত ব�বসােক পুনরায় �সট 

কর�ন। 

• অেনক িবেশষ� পরামশ� এবং পরামশ� �দওয়ার 

আ�হী - তােদর �ক খুঁজ�ন  
d.   

িবদ�মান সরবরাহকারীর 

এর ব�য় / উপকার 

িবে�ষণ 

 

• িবদ�মান সরবরাহকারীর ব�য় / উপকার িবে�ষণ, 

আ�িলক িনভ� রতা, ঋণ সুিবধা, িনভ� রেযাগ�তা 

িবে�ষণ। 

• সা�াই-েচইন িবে�তােদর পনু�ন�ম�াণ কর�ন? 
 

 
তৃতীয় ধাপ : আ�থ�ক ল��  
 
 
পুনঃ িনম�াণ ও ভিবষ�েতর িদক িনেদ� শনা 
 
a.   

ব�বসােক আবার চলার 

��ান 
• আপনার ব�বসার ল�� এখনও বত� মান? 

• আপনার নতুন ল�� �েলা িক এখনও ইনেভ�রেদর 

আক�ষ�ত কের? 

• কা�মার �সকশন িক এখনও তােদর সুিবধা িদে�? 

নতুন অংশীদার? 
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b.   

আ�থ�ক ম�ােনজেম� 

এর পুন�ব�েবচনা 

• ফাইনাি�য়াল এেসসেম� এ�পাট� �দর খুঁজ�ন, যারা 

আমার ব�বসার নতুন ��ােটিজ, �দনা, অেথ�র চলাচল, 

ব�য় ও দায় �ক িবেবচনা কের �দখেবন।        

•  এ�পাট� আপনার ব�বসার িদক�িল খিতেয় �দেখ 

নতুন মূলধন �জাগাড় কের িদেত পাের। 
c.   

 �য়ং�ীয় প�িতেত 

আপনার উৎপাদন 

• যিদ COVID-19 আপনার �িত কের থােক তাহেল 

আপিন �য়ংি�য় প�িতর িদেক এেগােত পােরন 

• আপনার িশে�র অ�ােসািসেয়শেনর সােথ কথা বলুন 

ও নতুন িদক খুঁেজ পান 

• Conduct cost-benefit analysis with experts to 

evaluate  

• �� ব�েয় উৎপাদন 

• কায�করী মানবস�দ ও স�েদর ব�বহার 

• ��া�াড�  �মে�েনস প�িত 

• কম�েদর �া�� ও সুর�ার উ�িত 

• কা�মােরর সােথ স�েক� র উ�িত 

• উৎপাদন ��ে� বা�ব সমেয়র তথ�  

• উৎপাদন ��ে� ��তা 

• উ�াবন ��� সংেকাচন 

• পিরেবশ সেচতন কম দ�ষনযু� উৎপাদন   

 

 
 

 


