িনরী�ণ তািলকা
পুনর��ােরর পিরক�না
এই পিরব�ত�ত �া�� , সমাজ ও বািণিজ�ক পিরি�িতেত আপনার ব�বসার সুেযাগ �িল ল�� কর�ন এবং এক�
�হণেযাগ� পিরক�না খুঁেজ েবর কের সুেযাগ�েলা কােজ লাগান।
িবশদ ব�বসািয়ক পিরক�না করার সময় তাড়াতািড় সফল হবার জন� ��ত পদে�প �হণ করেত পােরন।

পণ� এবং বাজার

●

সব�েশষ ব�বহারকারীর কােছ আপনার পেণ�র �র��/মূল� বৃি� করেত পণ�
স�ূণ� বা আংিশক পিরবত� ন কর�ন

●

িব�েয়র স�াবনা িনি�ত করেত, �াহকেদর বেকয়া অথ� পিরেশাধ করেত
এবং িব�য় বৃি�র জন� �াহকেদর সােথ কাজ কর�ন

●

ব�বসা পুনরায় �র� করেত েযসব পণ� েবিশ লাভজনক ও ব�বসায়
সব�ািধক মুনাফা েদয় এমন পণ��িলর ওপর মনঃি�র কর�ন

● সব�েশষ ব�বহারকারীর কােছ েসসব পেণ�র দােম (অ�ায়ী) ছাড় িদন
েয�েলার মান কেম েগেছ

সুিবধা এবং মজ�তসমুহ

●

য��িলর র�ণােব�ণ এবং সর�াম�িলর পিরেষবা�েক অ�ািধকার
িদন এবং পিরচালনা কর�ন

●

নূ�নতম দ�র� এবং েযাগােযােগর �ান �ােসর জন� কােজর জায়গা�িল
পুনরায় সািজেয় তু লুন

●

আপনার �া�েণ পণ� ব�াবহার ও মানুেষর উপর িনয়�ণ িনি�ত কর�ন

●

��াপ/ভগাংশ বা অন�থায় জেম থাকা ���পূণ� য�াংশ পুনঃব�াবহার বা
িবি� কর�ন

●

অবাি�তভােব উ�ািবত িজিনস িবি� কর�ন- আপনার �িতেবশীেদর
েস�েলা �েয়াজন হেত পাের

�লাক

●

অবনিমত �ক/মজ�ত িনরাপদ ব�বহােরর পিরক�না কর�ন

●

আপনার চু ি�ব� কম�েদর সােথ কাজ �র� কর�ন, এমনিক িবিভ�
ভূ িমকায় কাজ করেলও

●

�ানীয় অ�েল �িশ�ণ েক��িলর সাহােয� ��ত নতু ন দ�তার িবকাশ
ঘটান

●

ব�ু �ি�য়ায় অিভ� (এবং/বা অবসর�া�) কম�েদর িনেয় বত� মান
কম�েদর কােজর গিত বাড়ান

●

সব�স�ত পিরচালনা প�িত�িল সহজেবাধ� তািলকায় নিথভু � কর�ন
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িনরী�ণ তািলকা
আ�থ�ক সং�ান

● আপিন �কাথায় আেছন তা িনরী�ণ কর�ন-আপনার আ�থ�ক
পিরি�িতর িববরণ িদন
● পিরকি�ত ব�য়�িলর পয�ােলাচনা, �ু �����িলর পুনঃ�াপন
কর�ন, েযমন �িতিনিধ�মূলক ব�বসািয়ক িবকাশ ও মূলধন
● পণ� মজ�ত এবং উ��
ৃ নগদ নূ�নতম কর�ন

● ঋণদাতােদর সময়মেতা বেকয়া েমটােনার জন� উ�সািহত কর�ন ,
পাওনাদারেদর সােথ আরও অনুকূল অব�ার অে�ষণ কর�ন
● উ�ীপক পিরক�না এবং পুনর��ার সহায়তা ি�ম চালু হে� ,
েস�িলেক জানুন
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