Checklist- Supply chain

িনরী�ণ তািলকা – সরবরাহ েচইন/শৃ�ল

আপনার ব�বসােয়র �েয়াজন সম� ইনপুট�িলেত সময়মেতা অ�াে�স িনি�ত করেত
আপনার সরবরােহর েচইন�িল পুন�ন�মা� ণ কর�ন
সরবরাহ েচইেনর উ�িতর জন� তাৎ�িণক পদে�েপ সরবরাহ, সরবরাহকারী, রসদেক
�ারি�ক পেয়� িহসােব �র� করেত পােরন। িবেবচনার জন� নীেচ সাধারণ ি�য়া�িল
রেয়েছ। অিতির� সং�ান�িলেত আরও িবশেদ পরামশ� পাওয়া যােব।

তাৎ�িনক অ�াকশান
সরবরাহ
☐ বত� মান বাফার তািলকা এবং ��-েময়াদী �েয়াজনীয়তা�িল শনা� কের ব�বসার
এ�েপাজার� িনধ�ারণ কর�ন
বত� মান ওয়াক� -ইন-�ে�স ইনেভ�ির পাশাপািশ অন�ান� সম� তািলকা িচি�ত কের
ব�বসার এ�েপাজার� িনধ�ারণ কর�ন (পিরবহণ, �দাম এ, অিতির� �ক, ইত�ািদ
সহ)
☐ উভয় সমেয়র জন�, তাৎ�িণকভােব ও দীঘ�েময়ােদ সরবরাহ ব�াহত হওয়ার সােথ
স��ক�ত স�েটর �ভােবর পিরমাণ িনধ�ারণ কর�ন
☐ �কৗশলগত এবং ঘনীভূ ত সরবরাহ�িল শনা� কর�ন যা বড় সংকেটর মেধ� রেয়েছ
� ী পদােথ�র দ�শ�মানতা বৃি� কর�ন (এিগেয় থাকা অব�ার সময়, িবতরণ
☐ অ�মুখ
সময়সূচী, ইত�ািদ.), িবেশষত সমােলাচনামূলক সরবরােহর জন�, নতু ন িডিজটাল
�যুি� �েয়ােগর মাধ�েম
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☐ �িত�� অ�েল �� সরবরােহ থাকা কঁ াচামাল এবং সরবরাহ সং�হ করেত/িকনেতএিগেয় থাকু ন
☐ �াথিমক সরবরাহকারী �ভািবত হয় তেব �কানও �গৗণ সরবরাহকারী নয় এমন অংশ
বা কঁ াচামাল�িলর জন� �াক-অনুেমািদত িবক��িলেক সি�য় কর�ন
☐ পণ�েক পুনরায় নকশা বা “উপাদান শংসাপ� সং�ান” সি�য় কর�ন েযখােন অংেশর
বা কঁ াচামােলর িনভ� রেযাগ� ি�তীয় উৎস ইিতমেধ� উপল� েনই
☐ উ�-মূল�বান পণ� এবং উপাজ�েনর ��ম�িলেত সমােলাচনামূলকভােব উি�ত
সাম�ী�িল �খঁাজ কর�ন এবং এর �ভাব�িল �বাঝার জন� পিরক�না ও অনুশীলন
পিরচালনা কর�ন
☐ িনেজ েথেক অে�ষণ কর�ন এবং যিদ স�ব হয় তেব অন�ান� উৎপাদনকারীেদর সােথ
কঁ াচামােলর উৎস ভাগ কর�ন
সরবরাহকারী
☐ সং�ার মূল �ত�� সরবরাহকারীেদর সরবরােহর �েয়াজনীয়তা পূরেণর দ�তা বুঝুন
(এবং পরবত� কেয়ক েকায়াট�াের) এবং স�াব� ঝুঁিক�িল শনা� কর�ন
☐ চািহদার সােথ সরবরােহর ভারসাম� বজায় রাখেত এবং লিজ��ক-িভি�ক ব�য় এবং
�েয়াজনীয় বাফার �কেক চু ি�েত চু ি�েত স�ত হওয়ার জন� সমােলাচক
সরবরাহকারীেদর সােথ কাজ কর�ন
☐ Tier-1/টায়ার ১ সরবরাহকারী এর তািলকা িনধ�ারণ কর�ন, উৎপাদেনর সময়সূচী, এবং
�য় আেদশ পিরপূরণ ি�িত, এবং উৎপাদন এবং �য়-�ম অড� ার পূরেণ তােদর েয
নমনীয়তা থাকেত পাের তা কােজ লাগােত তােদর সােথ �যৗথ পিরক�না ৈতির কর�ন।
☐ �� সরবরােহর ে�ে� দায় বুঝেত এবং মূল�ায়ন করার জন� মূল Tier-1/টায়ার ১
সরবরাহকারীেদর সােথ চু ি��িল পয�ােলাচনা কর�ন
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☐ Tier-২/টায়ার ২ এবং Tier-৩/টায়ার ৩ সরবরাহকারীেদর জন� িনরাপদ �মতা এবং
িবতরেণর ি�িত ৈতির কর�ন(যা Tier-1 সরবরাহকারী এর অড� ার পিরপূরণ কম��মতা
সহায়তা করেত পাের)
☐ একািধক উৎস েথেক আগত কী ইনপুট�িলর জন�, �গৗণ সরবরাহকারী স�ক� �িল
সি�য় করেত ��ত সরােনা এবং অিতির� সমােলাচনামূলক ইনেভ�ির এবং �মতা
সুরি�ত কর�ন
লিজ��ক
☐ ইন-বাউ� এবং আউট-বাউ�ড লিজ��ক পাট�নার�িলর সােথ স�মতা সুরি�ত
কর�ন এবং িবক� র�ট এবং িবক� লিজ��ক পিরেষবা সরবরাহকারী অনুস�ান
কর�ন
☐ িবক� সরবরােহর র�ট এবং পিরবহন পিরি�িত িবক��িলর মূল�ায়ন কর�ন (েযমন
এক� হাব / ব�েরর চারপােশ পুনরায় রাউ�ং) এবং বত� মান স�াব�তা পয�ােলাচনা
কর�ন (�াপ�তা, ব�য়, অনুমিত)
☐ শহর / রাজ�-িন�দ�� সীমাব�তার উপর আপ টু েডট রাখুন যা পিরবহন এবং িবতরণেক
�ভািবত করেব
☐ েকায়াের�াইন / সীমাব� অ�ল েথেক দ�ের এবং কাছাকািছ ব�র�িল আেছ এবং
েযখােন িশিপংেয়র জন� অ�াে�স করা যায়, এমন অ�েল পণ� পিরবহণ উপল�
কর�ন
☐ আ�াসীভােব �াহকেদর সােথ ৈনকট� বািড়েয় সরবরাহ েচইন�িল সংি�� করার
িবক��িল অে�ষণ কর�ন
☐ ভিবষ�েতর ��ত পিরবহেনর িবক��িল সরবরাহ কর�ন (েযমন কু িরয়ার পিরেষবা),
ল�া সময়েক ধীের ধীের নািমেয় আনেত পাের (েযমন ঐিতহ�বাহী �িলং / ে�ইট
পিরেষবা)
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☐ অন�ান� উেদ�ােগর সােথ সং�ান-ভাগ কের েনওয়ার অনুস�ান কর�ন (ব� পিরবহেনর
ঋণ েনওয়া বা পিরবহেণর স�মতা ভাগ কের েনওয়া)
�িকওরেম�
☐ বত� মান এ�েপাজােরর িভি�েত সং�েহর পিরক�না কর�ন (ডা��আইিপ বাফার,
�ানিজেট ইনেভ�ির, �দােম, অিতির� �ক ইত�ািদর মেতা মূল পরািমিত িবেবচনা
কের)
☐ �ভািবত অ�েল �� সরবরােহ থাকা ইনেভ�ির এবং কঁ াচামাল সং�েহর জন� আেগ
িকনুন
☐ আপেডট কর�ন ইনেভ�ির ��ািনং প�ারািমটার�িলেত ও পুনরায় সং�হ
কর�ন(সরবরােহর ঘাটিতর ঝুঁিক �াস করেত) - সরবরােহর েবস ঝুঁিক, নগদ �বাহ,
েপেরশািবিল� ইত�ািদর মেতা ভারসাম�পূণ� কারণ�িল �িত মেনােযাগ িদন
☐ উ�-মূল�বান পণ� এবং উপাজ�েনর ��ম�িলেত সরবরাহ�িলর সমােলাচনার িভি�েত
সং�হেক অ�ািধকার িদন
☐ কঁ াচা এবং �ত�� উপাদােনর ঘাটিত হেল কী পণ� উৎপািদত হেব তার অ�ািধকারতািলকা অ�ভু� � করার জন� �য় ম�ানুয়াল আপেডট কর�ন
☐ দ�রবত� ও িনরবি��ভােব কাজ করার জন� এবং সরবরাহকারীেদর সােথ সহেযািগতা
করার জন� �েয়াজনীয় সর�াম�িল সহ �িকওরেম� দলেক সি�ত করার জন�
আভ��রীণ এবং বািহ�ক িডিজটাল �যুি� উপল� করান/কর�ন
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দীঘ� সমেয়র পিরক�না
☐ সরবরাহকারী ঝুঁিক ব�ব�াপনা এবং সহেযাগী স�ক� :
● পারফরম�া� িবভােগর সতক� তা সহ পূব-� কায�কর কম� পিরক�না�িল সহ িরেয়লটাইম সরবরাহকারী েডটা অ�াে�স এবং িনরী�ণ কর�ন
● মাইে�া সা�াই েচইন�িল িবকাশ কর�ন, যা সুিন�দ�� িমিন অপাের�ং মেডল�িল
নমনীয় চু ি� এবং �েয়র পেয়ে�র িনকেট উৎপাদন।
● ল��, অনুে�রণা�িলর পাশাপািশ অংশীদািরে�র সীমাব�তায় ভাগ কের
েনওয়ার দ�শ�মানতা িবকাশ কর�ন
☐ ঘটনা িবন�াস পিরক�না:
● ঝুঁিক ব�ব�াপনার অনুশীলন�িল িবকাশ এবং �েয়াগ করা
● িরেয়ল-টাইম ইনেভ�ির েডটা, �াহেকর চািহদা এবং সরবরাহকারীর স�মতার
িভি�েত িবেরাধী উে�শ��িলর মেধ� ভােলা জায়গা শনা� করেত িসমুেলশন�িল
চালান
● িবগত ঘটনা�িল িবে�ষণ কর�ন এবং �কৗশলগত এবং ঘনীভূ ত সরবরাহ�িল
শনা� করার জন� ভিবষ�েতর সমস�া�েলােক অনুমান কর�ন যা বড় স�েটর
ঝুঁিকেত পিরণত হেব।
☐ নতু ন ঝুঁিক এবং খরেচর এক� মেডল ৈতির কর�ন:
● কীভােব নতু ন সর�াম এবং �যুি� বৃহ�র বুি� সরবরাহ কের আপনােক সাহায�
করেত পাের তা অে�ষণ কর�ন
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● কাব�ন অফেসেটর (স�াব�) ব�েয়র মেতা নতু ন উপাদান অ�ভু� � করার জন�
ল�া�ড-ক� সর�াম�িল �সািরত কর�ন
● িবক� সরবরাহ এবং পিরবহন পিরি�িত েযমন- পুনরায় রাউ�ং, সরবরােহর িবক�
উৎস ইত�ািদ ��ত মেডল করার স�মতা অজ�ন কর�ন
☐ �যুি� আপে�ড:
● িডিজটাল �যুি� অজ�ন এবং �েয়ােগর জন� িবিনেয়াগ �র� কর�ন (�েযাজ�
িহসােব আইও� / �াউড কি�উ�ং / এআই / ইত�ািদ)
‐ স�ূণ� সরবরাহ েচইেনর িরেয়ল-টাইম েডটা অ�াে�স এবং পয�েব�েণর জন�
‐ �াউড-অিফস এবং িজেরা টাচ মেডেলর সুিবধােথ�
‐ স�ম এবং ভিবষ�েতর িডিজটাল সরবরাহ েনটওয়ােক� র জন� ��ত হেত
● জািলয়ািতমূলক ি�য়া এবং িফিশং, ম�ালওয়�ার ইত�ািদর আইেটম�িলর জন�
েনটওয়াক� সুর�া �িতি�য়া পিরক�না রাখুন
☐ এ� টু এ� সরবরাহ েচইন পিরচালনা:
● এ� টু এ� সরবরাহ েচইন পিরচালনার জন� সর�াম এবং �যুি� �েয়াগ কর�ন
● স�াব� সরবরাহ ও চািহদা পিরি�িত�িলর মেডল এবং পূব�াভাস েদওয়ার �মতা
বৃি� কর�ন
● ি�িত�াপকতা ৈতির করেত সরবরাহ েচইেনর দীঘ��ায়ী পুনগ�ঠন কায�কর করেত
সংকট েথেক িশ�া�িল ব�বহার কর�ন।
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