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পুনর��ার করার জন� পুনরায় �র� কর�ন 

কম�কা�, কম��বাহ, সরবরাহ েচইন, এবং িব�য় িবষয়ক ব�াপার �িলেত পিরবত�ন আনার জন� আপনার 

ব�বসায়ীক কম�কা� পুনরায় �র� কর�ন। 

ব�বসা পুনরায় �র� করার সময় যিদ আপিন সমস�ার মুেখামুিখ হন, তেব ��ত স�াবনাময় িকছু �েচ�ার 

মাধ�েম আপিন তা কা�েয় উঠেত পােরন। অিতির� ��াবসমুহ আপিন িনেচর অিতির� স�েদর 

তািলকায় েপেয় যােবন।  

কম�সংখ�া 

 

(অিতির� তেথ�র জন� 

েলাকবল স��ক�ত মিডউল 

েদখুন) 

● সম� �েরর ব�ব�াপক এবং কম�কত� ারা সব�দা েকািভড-১৯ এর নতুন 

�ণালীসমুহ অনুসরণ করেবন 

● যথাযথভােব অনুসরণ কর�ন �েত�ক িশফেট �েত�ক কম�ে�ে� েকবল 

একজন কেরই ব�াি� থাকেবন 

● সামািজক দ�র� বজায় েরেখ পার�ািরক সংেযাগ বজায় েরেখ দলব� 

ভােব কাজ কর�ন 

● আপনার ব�বসার �ত�াশার ে�ে� সম� বাধািবপি� এবং পিরক�না 

�� ভােব পার�ািরক সংেযাগ র�ার মেধ� িদেয় েমাকািবলা কর�ন 

● আপনার কম�চারীেদর আশ�াসমুহ মেনােযাগ সহকাের �ননু 

● িনয়িমত এবং ��ত দলগত িম�ংএর মেধ� িদেয় �িতি�য়া আদান�দান 

কর�ন 

● সকেলর তরফ েথেক আসা ��াবসমুহ �হণ কর�ন এবং উৎসাহ িদন 

যােত ব�বসায় অ�গিত আেস 

● অিভ�তাস�� কম�েদর েক�ীয় পদ �িল চালনা করার জন� িনব�াচন 

কর�ন 

● নতুন কম�েদর অিভ�তাস�� কম�েদর সে� দলগত ভােব যু� কর�ন 

(বািড িসে�ম) 

● �েয়াজেন �ানীয়ভােব কম� িনব�াচন কর�ন। এে�ে� �ানীয় কম�েদর 

এবং �ানীয় ব�বসায়ীক �িশ�ণ েকে�র সাহায� িনেত পােরন 

● ��া�াড�  অপাের�ং �িসিডওর অনুশীলন কর�ন এবং �েয়াজেন ততর 

কর�ন (SOPs) 

উৎপাদন 

 

(অিতির� তেথ�র জন� 

উৎপাদেনর মিডউল েদখুন) 

● সম� অ�েয়াজনীয় অথবা ব�াবহােরর অেযাগ� িজিনসপ�, েশষ না 

হওয়া কাজ, বািতল হেয় যাওয়া উৎপািদত �ব� সিরেয় েফলুন 

● সম� অব�ব�ত েমিশনপ�, আনুষাি�ক িজিনস ইত�ািদ সিরেয় েফলুন  

● সম� েমিশন, আনুষাি�ক �ব� �ভৃিতর জন� স�ক ভােব িন�দ�� জায়গা 

িনধ�ারণ কর�ন 
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● যােত সম� অ�েয়াজনীয় সাম�ী সহেজই িচি�ত কের সিরেয় েফলা 

যায়, েস িবষেয় িনি�ত থাকুন 

● �র��পূণ� �ান�িলেত যােত পয�া� আেলা এবং হাওয়া চলাচেলর 

জায়গা থােক তা িনি�ত কর�ন 

● আেলা, পাখা, ট�াপ কল, েমাটর, শীতাতপ য�, কনেভয়ার েব�, পা� 

ইত�ািদ যিদ সি�য় ভােব ব�াবহার না করা হয়, তেব সুইচ ব� রাখুন 

● উৎপািদত �ব�, উপকরণ, েতল, বা�, জল, চাপযু� বাতাস �ভৃিতর 

ে�ে� যিদ অভ��রীণ েকান িছ� েথেক থােক তেব তা িচি�ত কর�ন এবং 

সারাই কর�ন 

● েকান বািতল �ব�, অিতির� �ব�, য�াংশ, স�াবনাময় �ব�সমুহ আলাদা 

কের রাখুন, এবং পুনরায় ব�াবহার কর�ন 

● আেলা, নেজল, েমাটর, পা� �ভৃিত যিদ েভেঙ িগেয় থােক তেব তা এমন 

িকছু িদেয় পিরবত�ন কর�ন যা শি�, জল, রাসায়িনক �ব� ইত�ািদর 

ব�াবহােরর ে�ে� অেনক েবিশ কায�কর হেত পাের।  

সরবরাহ বা েযাগান 

 

(অিতির� তে��র জন� 

সরবরাহ েচইেনর মিডউল 

েদখুন) 

● আপনার েযাগােনর �িত আরও �র�� িদন এবং েকবল �েয়াজনীয় 

সাম�ীর �িতই দ��� িনব� রাখুন 

● েকান েযাগানদাতার েথেক সরবরাহ আপিন সহেজই েপেত পােরন তা 

িনব�াচন কর�ন 

● আপনার েযাগানদাতারা েকমন রেয়েছন তা েখঁাজ িনন এবং িকভােব 

আবার তােদর ব�াবসার মূল �বােহ িফিরেয় আনেত পারেবন তা িবেবচনা 

কর�ন 

● যিদ সরবরাহ না পান তেব পিরপরূক িহেসেব একই রকম �মতা স�� 

েযাগান িদেয়ই কাজ চালু রাখুন, বা �ানীয় েযাগােনর িবষেয় েখঁাজ কর�ন 

● সরবরাহ এবং �দাম ঘেরর সমস�া এড়ােনার জন� আপনার েযাগান 

অন�ান� �ানীয় েকা�ািনর েযাগােনর সে� একে� রাখুন 

● ব�াবসায় অথ��বাহ সচল রাখার জন� টাকা, েযাগান, মাইেন �দােনর 

স�মতা �ভৃিত িবষেয় আেলাচনা কর�ন 

িব�য় 

 

(অিতির� তেথ�র জন� 

িব�েয়র মিডউল েদখুন) 

● চূড়া� ে�তার দ���েকাণ েথেক আপনার উৎপািদত �ব�েক েদখুন। এবং 

েকমন কের ে�তার দ���েকাণ আপনার উৎপািদত �েব�র িব�েয়র ে�ে� 

�ভাব েফলেত পাের তা েবাঝার েচ�া কর�ন 

● আেগ জানার েচ�া কর�ন আপনার উৎপািদত �ব��িল েকনার ে�তারা 

িক পিরি�িতেত রেয়েছ, তারপর অব�া অনযুায়ী তােদর দ��� আকষ�েণর 

উপযু� ব�াব�া িনন 
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● আপনার উৎপািদত �েব�র ে�তােদর েভৗেগািলক অব�ান েবাঝার েচ�া 

কর�ন। স�ব হেল এমন ে�তােদর �িত দ��� িনব� কর�ন যােদর কােছ 

সহেজ েপৗ�ছান স�ব 

● স�ূণ� বা আংিশক পিরব�ত�ত �েব�র সােথ নতুন ে�তা এবং নতুন 

বাজাের িনেজর �ভাব িব�ােরর েচ�া কর�ন। 

● আপনার র�ািনেযাগ� পণ� রাখার জন� স�ক �দাম ঘর, িবভাজন 

�ি�য়া ইত�ািদর ে�ে� েকানঠাসা অব�া না েভাগ কের �ানীয় েকা�ািন 

�িলর সােথ একি�ত ভােব আপনার র�ািনেযাগ� পণ� রাখার েচ�া 

কর�ন 

● ব�াবসায় অথ��বাহ সচল রাখার জন� টাকা, র�ািন , মাইেন �দােনর 

স�মতা �ভৃিত িবষেয় আেলাচনা কর�ন 

 


