
িনরী�ণ তািলকা 

 
Future Proof, version 31 May 2020  1 

ভিবষ�েতর �মাণ 

এিগেয় িচ�া কর�ন এবং অিনি�ত ও �িতকূল সমেয়র মেধ� ব�বসা চািলেয় যান। 

ব�বসােয় ব�াহত হওয়ার জন� ��িত, বত� মান িবকােশর অ�দ�� �� এবং আপনার 

ব�বসােয়র ভিবষ�েতর িবষেয় আরও িব�ৃত দ���ভি�র মাধ�েম আপিন আপনার 

�কা�ািনর ভিবষ�ৎ ��িত উ�ত করেত পােরন । অিতির� তথ� অিতির� সং�ান�িল  

অধীেনও পাওয়া যােব।  

 

ৈতির থাকুন  

(ব�বসায় 

ধারাবািহকতা 

পিরক�না, 

িবিসিপ/BCP) 

● ব�বসােয়র ব�াঘাত ঘটেল অ�ািধকার কায��ম এবং সময়সীমাব� 

পুনর��ােরর ল���িল সং�ািয়ত কর�ন  

● ব�বসায় ব�াহত হওয়ার পের আপনার অ�ািধকার কায��ম পুনরায় �র� 

করেত সব�িন� �েয়াজনীয়তা �াপন কর�ন 

● �কান অভ��রীণ এবং বািহ�ক পিরি�িত�িল আপনার ব�বসােক বাধা�� 

করেত পাের তা িচি�ত কর�ন এবং ব�বসােয়র উপর তােদর স�াবনা এবং 

�িতকূল �ভাব�িল মূল�ায়ন কর�ন  

● ব�বসায় িবে�র আেগ, চলাকালীন এবং পের ঝঁুিক �মাকািবলার এবং 

�ভাব�িল �াস করার জন� সুিন�দ�� ব�ব�া�িল িবকাশ কর�ন (সুর�া এবং 

�শমন, ঘটনার �িতি�য়া এবং ধারাবািহকতা এবং পুনর��ােরর মাধ�েম)  

● ��া�াড�  অপাের�ং ��াক�েসস (এসওিপ), দ�তা, িসে�মস, তথ� এবং 

অথ�ায়েনর ��ে� স�িতযু� ব�বসােয়র ধারাবািহকতা ব�ব�া বা�বায়েনর 

জন� �েয়াজনীয় সং�ান সরবরাহ কর�ন।  

● এক� ব�বসায় ধারাবািহকতা পিরক�নার (িবিসিপ)কায��ম�িল �লৗিকক 

এবং নিথভু� কর�ন   

● কম�, মািলক, �ােয়�, িনয়�ক এবং অন�ান� আ�হী প�েক িবিসিপ বণ�না 

কর�ন 

● পয�ায়�েম িবিসিপেক পরী�া, পয�ােলাচনা এবং আপেডট কর�ন  

● দ�ব�লতা�িল িচি�ত করার উে�েশ� িবিসিপ পয�ােলাচনা করার জন� িব�� 

অংশীদারেদর আম�ণ জানান 

● িবিসিপেক স�াব�ভােব শংসাপ� সহ (ISO 22301 এর মাধ�েম) ব�বসািয়ক 

ধারাবািহকতা িব�াের িবেবচনা কর�ন 
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অ�দ�� ��  

 

(তথ� ও আশা )  

 
● িবিভ� চ�ােনেলর মাধ�েম �যমন �ানীয় / �া�ার এবং �স�র িশ� 

সিমিত�িলেত অংশ �নওয়া, �ােয়�, সরবরাহকারী এবং ব�বসায়ী 

স�দােয়র সােথ �যাগােযাগ, �পশাদার স�দােয়র সােথ সংযুি�, এবং 

�িশ�ণ এবং দ�তা ইন���উট�িল এবং সাধারণ িমিডয়ার ব�াপাের 

অবিহত থাকুন  

● িনভ� রেযাগ� উৎস এবং উপাদান এবং ব�বসােয়র জন� �েযাজ� �থেক সত�ই 

স�কভােব ি�ন এবং তথ� িনি�ত কর�ন   

● িফড-ব�াক এবং সেত�র ব�াখ�া এবং স�াব� �বণতা স�েক�  অনসু�ান 

কর�ন 

● নিথর তথ� সং�হ এবং ব�বসািয়ক িস�াে�র জন� অনুমান�িল ৈতির 

কর�ন  

● অনমুােনর কলুিষত িবক��িল পয�ােলাচনা কর�ন এবং �� ও দীঘ� �ময়ােদ 

ব�বসায় তােদর �ভােবর মূল�ায়ন কর�ন 

 
দ�রদ��� 

 

(ভিবষ�ৎ, নতুন 

সাধারন ) 

● সরকার, ��তােদর এবং সমােজর কাছ �থেক - �েয়াজনীয়তা এবং 

�ত�াশা�িল অিবি�� রাখুন 

● ভিবষ�েত ব�বসা কীভােব �দখেত পাের তা ক�না কর�ন - পণ� ও পিরেষবা; 

অপােরশন; সরবরাহ �চইন; বাজােরর; জনশি� 

● স�াব� নতুন ও �াভািবক ব�বসার জন� মূল পদে�প�িল ��ত কর�ন  

  

 


