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িশে�ােদ�াগ 

সমস�া, অিন�য়তা, ��ত পিরবত� েনর এই িবপি�মলুক সমেয় সুেযােগর সৎ ব�বহার, 

িবেবিচত ঝঁুিক �হণ এবং িনয়মানুগ অনুসরেণর মেধ� িদেয় উেদ�াগপিতরা এিগেয় যােবন  

ব�বসার সরদ�িল পিরচালনা করার সময় মেন রাখা আবশ�ক েয উৎপাদন এবং অথ� 

�বাহ আপনার ব�বসার পুনঃ�িত�ার জন� একা� �েয়াজনীয়। এই ��ত পিরবত�নশীল 

অথ�ৈনিতক, সামািজক, �া�� িবষয়ক, আ�জ� ািতক অিন�য়তার সমেয় এর বৃি� এবং 

পুনর��ীবন একা� �েয়াজনীয়। এিগেয় যাওয়ার জন� আপনার দলেক ব�বসা ে�ে� 

নানান সুেযাগ �িল িনেয় িনয়মানুগ অে�ষণ করেত িদন। সি�য় ভােব তেথ�র অনুস�ান 

ও অজ� ন, িবেবচনা কের পিরিমত ঝঁুিক �হণ, কােজর পিরক�না সহ িন�দ�� ল�� �াপন, 

উ�িতর খ� সমেূহ নজরদাির ও পুন�ব�েবচনা, ইত�ািদ কর�ন।  

  পটভূিমকা 

শ�েকাষ অনুযায়ী, উেদ�াগপিত হেলন এমন একজন ব�াি� িযিন সুেযােগর সদব�বহার 

কের িনেজেদর নতুন ব�বসািয়ক কম�কা� �র� কেরন বা এমন একজন িযিন এক� 

ব�বসা বা সং�ার ব�ব�াপনা, ঝঁুিকর আশ�া েথেক �র� কের সম�টাই সামলান। 

ব�বসািয়ক মূল�েবােধর �ংস এবং নতুন ব�বসা ৈতিরর মােঝ িশে�ােদ�ােগর জ� বেলই 

তার সং�া েদওয়া হয়। তাই একজন িশে�ােদ�া�ার কম�কা� �িলেত ল��ণীয় 

অিন�য়তা(ি�র করা যায় না িবষয় �িল আদেতই �ক েকমন), অিনেদ� শ� (ি�র কের 

উঠেত পারা যায় না িবষয় �িল েকমন হেত চেলেছ)এবং জর�রী অব�া (ল�� করার 

মেতা এবং েবাধগম� �িত ছাড়াই িবিভ� ঘটনা ঘেট যায়। অেনক মতিবেরাধ �ে�ও, এটা 

মানেতই হয় েয, েকউ  উেদ�াগপিত হওয়ার �মতা িনেয় জ�ায় না।  তেব সফল 

উেদ�াগপিতর িকছু সাধারণ ৈবিশ�� রেয়েছ েযমন: দ�রদশ�তা; িনরলস; সৃজনশীল; 

�বত�ক; িনজ� ব�বসার �বত�ক; ইত�ািদ। 

 এ�িল অনুশীলেনর মাধ�েম অজ� ন করা যায় এবং িবকাশ করা যায়। িশে�ােদ�াগগত 

দ�তা ব�বসায় িবেশষত অিন�য়তা এবং ঝঁুিকপূণ� পিরি�িতেত পিরচালনা করার জন� 
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�র��পূণ�, কারণ এ�িল �হেণর জন� উেদ�া�ারা সুেযাগেক �ীকৃিত েদওয়ার জন� এবং 

অভ��রীণ এবং বািহ�ক �মতা এবং সং�ান�িল িবকােশ উ�ত হন। এই দ�তা সমহু 

ব�বসািয়ক �িত�ােনর পিরচালনা, েযমন অ�াকাউ��ং এবং িফনা�, আইনী, 

মানবস�দ পিরচালন ইত�ািদর জন� �িত��ত কায�করী শাখা। এ�িলর েকােনা িবক� 

েনই। উেদ�াগীকরেণর অনুশীলন করা, েকানও উেদ�ােগর পিরচালক বা মািলক হওয়ার 

মেধ�ই সীমাব� নয়।  িনজ� উেদ�াগ �হেণর ে�ে�, অবিহত রাখা, �মাগতভােব নতুন 

সুেযােগর স�ান করা এবং এ�িল সফলভােব েদখার জন� দািয়� �হেণর ে�ে� িবিভ� 

উেদ�ােগর পাশাপািশ সরকার ও অন�ান� সং�া�িলর মেধ�ও উেদ�াগী আচরেণর সুেযাগ 

রেয়েছ। েকউ বরং ধারাবািহক ভােব র�ণশীল এবং উেদ�া�া ব�ি� এবং ব�বসায় তােদর 

ভূিমকা স�েক�  ভাবেত পােরন। 

উেদ�া�ারা েবিশরভাগ ে�ে�ই �াট�-আপ ব�বসােয়র সােথ যু� হন। �াট� আপ�িল 

হেত পাের েবতন িবক� সং�া সমুহ (িনয়িমত কম�সং�ােনর তুলনায় মািলকেক একই 

�েরর আেয়র উৎপাদন করেত হয়), জীবনযাপেনর সে� সং�া�িল (মািলকেক এক� 

িন�দ�� জীবনযা�ার সে� তাল েরেখ জীবনযাপন করেত হয় এবং তা করার সােথ সােথই 

জীিবকা িনব�াহ করেত হয়) এবং উেদ�াগী সং�া�িল (নতুন সুেযাগ ৈতির কের এবং 

বাজাের পণ� এবং পিরেষবা�িল সরবরাহ করেত পাের)। েবতন িবক� এবং 

জীবনযাপেনর সে� যু� সং�া�িলর �ায়শই সীিমত বৃি� এবং উ�াবেনর স�াবনা এবং 

উ�াকা��া থােক। 

উেদ�া�ােদর ি�য়াকলাপ �িল সং�া�িলর এক� ৈবিশ��, র�ণশীল সং�া�িল সীিমত 

িশে�ােদ�াগগত �মতা এবং উেদ�া�া সং�া�িল অিধক িশে�ােদ�াগগত �মতা স�� 

হয়। অনুশীলেন, এক� উেদ�া�া সং�া পাথ�ক�গতভােব িনেজর সি�য়, উ�াবনী এবং 

ঝঁুিক �হেণর �মতার মেধ� িদেয় এক� র�ণশীল ফাম� গঠন কের। 
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  প�া সমহূ 

সং�াগত এবং ব�াি�গত ে�� উভয় ে�ে�ই ‘সং�া ৈতির করার জন�’  এক� দ�তার 

বিহঃ�কাশ- এে�ে� এমন এক� নতুন পণ�, পিরেষবা বা সমাধােনর ক�না করা যার 

�েয়ােগ ব�বসায় উ�িতর স�াবনা রেয়েছ এবং পরবত�েত এ�েক বা�েব র�পা�িরত 

করা েযেত পাের। 

অতএব িবিনেয়াগ, উৎপাদনশীলতা, উ�াবন, �িতেযািগতা ইত�ািদর ে�ে�, এবং 

িবিনেয়ােগর উ�িত এবং ইেভ��িলর উ�াকা��ার ে�ে� নতুন সুেযাগ এবং স�ট 

উভয়ই সৃ�� করেত পাের। সং�া�িলর উ�িত করেত এে�ে� ব�ি�গত উেদ�াগী দ�তা 

�িলর উপর দ��� িনব� রাখুন। তারপের �িতি�য়া জানেত অভ��রীণ এবং বািহ�ক 

সং�ান�িলেক একি�ত কর�ন। 

দ� ইউনাইেটড েনশনস কনফাের� অন ে�ড অ�া� েডেভলপেম� (ইউএি��এিড)  কম-

েবিশ সাফেল�র সমেয় উেদ�া�ােদর পয�েব�ণ গেবষণা েথেক ব�ি�গত উেদ�াগী দ�তার 

কাঠােমা� িবশদভােব বণ�না কেরেছ। এই কাঠােমা� এর উেদ�া�ােদর উপর এি��ক 

ে�াবাল ��াগিশপ �মতা বৃি�র কম�সূিচর িভি�। 

নীেচ এি��ক বা EMPRETEC ে�মওয়ােক� র িচে� ১০ � ব�ি�গত দ�তার সম�য় 

রেয়েছ যা যথা�েম পিরক�না, কৃিত� এবং �মতা �ারা িবভ� করা আেছ। এর মেধ� 

পঁাচ� (েবা� অ�ের) সংকট েথেক েবিরেয় আসার জন� িবেশষভােব �াসি�ক এবং 

এখােন িবেশষত: তথ� অনুস�ান; সুেযাগ স�ান; ল�� িনধ�ারণ; গণনা করা ঝঁুিক �হণ; 

এবং প�িতগত পিরক�না এবং পয�েব�ণ িবষেয় আরও িবশদভােব বণ�না করা হেয়েছ। 
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এই দ�তার সােথ বত�মান এবং স�াব� �াহক, সরবরাহকারী, �িতেযাগী, িবেশষ�, 

সরকারী, েবসরকারী সং�া, ে�স এবং িমিডয়া সহ িবিভ� সূে�র �াসি�ক তথ� 

অনুস�ােনর সি�য়তা জিড়ত। 

সংকট েথেক পুন�ন�ম�ােণর �সে� আপিন ব�বসােয়র ব�াঘাত েথেক সাম�িস�ত এবং 

স�বত নতুন ব�বসািয়ক সুেযােগর িদেক এিগেয় যাওয়ার ল�� �হণ কর�ন। ব�বসার 

ে�ে� িনেজেক িবিভ�ভােব উ�ূত করেত হেব। িবেশষত: সরবরাহ িবষেয় বাধা; িনমি�ত 

এবং �ানা�িরত �াহেকর চািহদা; আটেক পড়া এবং �য়কারী য�াংশ এবং 

সর�ামসমূহ; েনিতবাচক নগদ �বাহ এবং মূলধেনর �য়�িত; উৎপাদনগত এবং 

আইনী �েয়াজনীয়তা পিরবত�ন। অ��ন�িহত কারণ�িলেত আপনার আরও এক ধাপ 

এিগেয় িনরী�ণ করার েচ�া করা উিচত। িনেজেক িজ�াসা কর�ন, উদাহরণ�র�প, েকন 

িন�দ��ভােব অনুস�ান�িলর �য় হে�, িন�দ�� েকান আইনী �েয়াজনীয়তা �েযাজ� 

িকনা ইত�ািদ িবেবচনা কর�ন। 

এিগেয় যাওয়ার জন� আপনার বত�মান পিরি�িত স�েক�  এক� েবাধগম� ধারণা 

দরকার, অতএব তথ� অনুস�ান সরবরােহর েচইন, পিরচালনা ও ব�বসািয়ক 

পিরক�না

ল�� ি�র কর

তথ� সং�হ

প�িতগত
পিরক�না

কৃিত�

সুেযাগ চাইেছ

অধ�বসায়

�িত�িত পূরণ

দ�তা এবং
মােনর চািহদা

গণনা করা
ঝঁুিক �হণ
করা

�মতা

েনটওয়াক�
অব�াহত

�ত� এবং
আ�িব�াস
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�ি�য়া�িল ম�ািপংেয়র েচ�া কর�ন। সরবরাহ েচইেনর শত� াবলী স�েক�  এক� িব�ৃত 

এবং সিব�ার িচ� েপেত কমপে� ২-৩ � �র উপের (আপনার সরবরাহকারী এবং 

তােদর সরবরাহকারী) এবং িন�গামী (আপনার �াহক এবং তােদর �াহক) উভয়ই 

পয�েব�ণ কর�ন। 

নগদ �বাহ, অথ�ায়ন এবং পর�র স��ক�ত ব�বসািয়ক মেডল�িল পিরচালনার ে�ে� 

এ� আপনােক সরবরাহ েচইেনর িবক� (িন�দ�� পণ� এবং বাজাের িবক� পণ� বা েয 

েকানও ে�� েথেক সং�হ করেত পাের এমন িবক� সং�া�িল) অে�ষণ কের কম�ে�ে�র 

ব�ব�ােত অনুমিত িদন। (েলােকরা েকাথায় এবং কীভােব কাজ কের এবং কীভােব 

েযাগােযাগ কের) এবং �ািফং প�িত (েক�ীভূত এবং / অথবা িবেক�ীভূত) িবেবচনা 

কর�ন। এছাড়াও সমােজর �বণতা�িল িবে�ষণ কর�ন - শৃ�লাব� ব�ব�া, সামািজক 

আে�ালন, ব�বসািয়ক েনটওয়াক�  এবং িশ� সিমিত�িলর ি�য়াকলাপ, এ�িল 

�েত�ক� এমন এক� ইি�ত িদেত পাের েযখােন িকছু িবক� পণ� এবং পিরেষবািদর 

দািব উঠেত পাের। 

  সুেযােগর অনুস�ান ও উেদ�াগ �হণ  

সুেযােগর অনুস�ান এবং উেদ�ােগর �হেণর দ�তার মেধ� নতুন ে�� ও বাজাের 

ব�বসািয়ক ব�ব�া েনওয়া এবং পিরি�িত �ারা উে�িজত না হেয়ও উেদ�াগ েনওয়া 

অ�ভু��। 

সংকট কা�েয় ে�ে�, িতন� সুেযাগ ে�� িবেশষভােব �াসি�ক ("পুনর��ােরর 

পিরক�না" এর মিডউল�ও উে�খ �েয়াজনীয়) যথা: পুনরার� (উৎপাদেনর জন� 

��ত এবং �র�); পুনর��ার (পূব�বত� ব�বসায় িফের আসা এবং �েয়াজনীয় সরবরাহ 

েচন এবং �াহক স�ক�  পুন�ন�ম�াণ) এবং পুনর��ীবন (মূল ব�বসায় দ�তার �েয়ােগর 

িভি�েত নতুন সুেযাগ�িল িবকাশ করা)। পুনরারে�র ে���েত ব�বসায় অভ��রীণ 

সুেযাগ�িলেত মেনািনেবশ করা হয়, ব�বসায় বািহ�ক সুেযাগ�িলর সােথ অভ��রীণ 

িবষয় �িলেক পুনর��ীিবত করা হয়। �িত� সুেযােগর ে�ে�র জন� িবশদ পরামশ�  
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"কম�ে�� ��ত করা", "পুনর��ােরর জন� পুনরার� করা" এবং "বৃি�র জন� পুনর��ার 

করা"-র মিডউল�িলেত রেয়েছ।)  

পুনরারে�র জন� �েয়াজনীয় সং�ান এবং ইনপুট�িল - িবেশষত সরবরাহ, য�পািত ও 

জনশি� – যথা�ােন কায�কর, িনরাপদ এবং অনুগত রেয়েছ িকনা িবেবচনা কের িনন। 

এ�িল ব�তীত আপিন েকবল পিরচালনা করেত পারেবন না তাই নয়, সমানভােব আপিন 

স�াব� দ�ঘ�টনা এবং অসহেযািগতার জন� অ�েয়াজনীয় ঝঁুিক �হণ করেত পারেবন না। 

যা স�ব হেল সমাধােনর জন� ব�য়ব�ল এবং সময়সা�য়ী হেব। আপনার পয�া� 

সামািজক দ�র� বজায় রাখেত এবং / অথবা কম�ে�ে� িবভাজক ৈতির কের িন� �েরর 

কম�েদর সােথ পিরচালনা করেত স�ম হওয়ার জন� আপনার কােজর জায়গা�িল 

পুন�ব�ন�ােসর �েয়াজন, তারজন� ব�বসার সুেযাগ�িল স�ান কর�ন যা আপনার 

কম��বাহেক �বািহত কের, ফাইল, সর�াম, য�াংেশর হ�া�র কম কর�ন এবং �িত 

িশফেট কম�ে�ে� একজেনর েবিশ মানুেষর উপি�িত িনিষ� কর�ন।  কেঠার অনুশীলন 

কের এ�েলা অজ� ন কর�ন। 

পুনর��ার হ'ল ব�বসািয়ক ব�বধান�িল কম কের পুন�ন�ম�ােণর অনুশীলন যা সরবরাহ, 

িব�য়, সরবরাহ ও জনশি� ব�হত হওয়ার ফেল ঘেটেছ। আপনার ব�বসােয়র 

িদকিনেদ� শনা ৈতির করেত আবার য�পািতর ি�য়াকলাপ, জনশি�, সরবরাহ এবং 

িব�য় িবষেয় সাম�স� আনেত এবং সমস�ার সমাধান করেত অনুস�ান কর�ন। 

 

ব�বসািয়ক ে�ে� নতুন ব�ধ�ত অ�ল�িল শনা� এবং দখল করাই পুনর��ীবেনর 

ল��। আপনার মূল দ�তা, িবেশষত আপনার �যুি�, পণ� এবং ব�বসার মেডল এবং 

েকৗশল, �ারি�ক ে�� িহসােব ব�বহার কর�ন। নগদ �বাহ এবং অন�ান� ব�বসার 

সং�ান েযমন সমস�ার মেধ� রেয়েছ তােত, আপিন ইিতমেধ� েয ে�ে� ভাল তােত আরও 

উ�িত করেত এবং অন� পিরি�িতেত বা িবিভ� উে�েশ� আপিন যােত ভাল তা �েয়াগ 

করার িদেক মেনািনেবশ কর�ন। 
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ল�� ি�র করা 

এই পারদশ�তার ে�ে� তৎপর ও কায�কারী ল�� ি�র কর�ন  

● িন�দ��-িবশদ, অথ�যু� এবং অিভেযাগ�  

● পিরেময় – ল�� �িল েযন সাফেল�র পেথ পিরেময় হয়  

● লভ� - ল�� সমুহ েযন বা�িবক এবং স�বপর হয়, এবং তা পালন করার জন� 

অথ� েযন থােক  

● �াসি�ক – আপনার মলূ�েবাধ এবং দীঘ�েময়াদী িবষয়ব�র সে� েযন ে�ণীব� 

হয়  

● সময় আব� – ল�� পূরেণর েযন সময়সীমা থােক  

ল���িল, এমনিক �াট� ল���িলও সাধারণত - �ায়শই অ��ন�িহত - অনুমােনর উপর 

িভি� কের আজেকর �বণতা�িল আগামী এবং ভিবষ�েতর বা�বতােক সং�ািয়ত 

করেব যা সুিবধাজনক। তেব এ� ব�বসায় এবং বাজার সং�া� জ�লতা সৃ�� কের এবং 

এর মেধ� অিবি�� পিরবত�ন�িলর িবচার কের না। আপনার ব�বসােক স�েটর বাইের 

িনেয় েযেত এবং ভিবষ�েতর বাধা�িল এড়ােত আপনার ল���িল সাফল� বা ব�থ�তায় 

গিতশীলতা উেপ�া করার পিরবেত�  আপনার তৎপর ল���িলর �েয়াজন হেত পাের। 

িন�িলিখত িবষয় �িল িবেবচনা কর�নঃ 

● িন�দ��– ল�� িনধ�ারেণর ে�ে� আপিন েয অনুমান�িল কেরেছন েস�িল 

অ�ভু�� কর�ন, এবং এমন িবধান ৈতির কর�ন (স�াব� সূচক�িল সহ) যা 

পিরব�ত�ত ব�বসািয়ক পিরেবেশর দ���েত মধ�বত� সংেশাধেনর �েয়াজনেক উ��ু 

করেব; 

● পিরেময় – উভয় ফলাফেলর জন� িনয়িমত পিরমাপেযাগ� সূচক�িলর এক� 

ভারসাম� তািলকা রাখার েচ�া কর�ন (সাধারণ ভােব যা কী পারফরম�া� সূচক 

িহসােব পিরিচত) পাশাপািশ ইনপুট�িল তািলকাব� কর�ন। (পছ�সই ফলাফল 

অজ� েনর জন� আপনার দল / সং�া কতৃ�ক গৃহীত পদে�প); 
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● লভ� – ল�� িনধ�ারেণর অংশ িহসােব িবেবচনা কর�ন েয বািহ�ক এবং অভ��রীণ 

ইেভ��িল আপনার ল��� িনধ�ািরত ল�� অজ� েনর �মতায় িবি�ত করেত 

পাের িকনা বুেঝ িনন। এবং এই স�াব� বাধা�িল �শিমত করেত বা পিরচালনা 

করেত িবধান এবং সং�ান�িল অ�ভু�� কর�ন;  

● �াসি�ক – মধ� েথেক দীঘ�েময়াদী ব�বসািয়ক লে�� অবদােনর কথা িবেবচনা 

কের, ব�বসােয়র ধারাবািহকতা, িব�য়, �িতেযািগতা, উ�াবন ইত�ািদ িহসােব 

ঐিতহ�বাহী পারফরম�াে�র ে���িল অ�ভু�� করার িবষয়� িনি�ত কর�ন।  

● সময় আব�– আপনার ল�� পূরেণর জন� বা�েবর সময়সীমা িনধ�ারেণ আপিন 

আপনার সং�া, মূল� েচইন, বাজার এবং স�দায়�িলেত কলুিষত িবক� 

উ�য়ন�িল িবেবচনা করেছন িকনা তা িনি�ত কর�ন। 

িবেবিচত ঝঁুিক �হণ 

এই দ�তা ঝঁুিক �হণ স�েক� ।এে�ে� আপনােক িবক��িলর মূল�ায়ন এবং সব�ািধক 

স�াব� ঝঁুিক গণনা করেত হেব। তারপের আপিন ঝঁুিক কমােত িক ধরেণর পদে�প �হণ 

কেরেছন, যােত আপনােক �হণেযাগ� এবং কম অবিশ�াংেশর ঝঁুিকর সােথ 

�িত��িতব� এবং লাভজনক ব�বসােয়র সুেযােগর সুেযাগ িনেত স�ম কের তুলেত পাের 

তা িবেবচনা করেত হেব। 

ঝঁুিক ব�ব�াপনাই মূলত উ� ঝঁুিক এড়ােনা (িবেশষত উ� স�াবনা এবং উ� �ভাব 

সহকাের) এর মেধ� ভারসাম� বজায় রাখার �মতা হ'ল, যিদও এখনও ব�বসার 

সুেযাগ�িল কম ঝঁুিক বহন কের (িবেশষত যারা কম স�াবনা এবং / বা কম �ভাব িনেয় 

থােক) ঝঁুিক�িল আপনার ব�বসার জন� িক ধরেণর িবপদ�িলর সােথ স��ক�ত তা বুেঝ 

িনন - েয েকানও ইেভ� যা েথেক আপনার ব�বসায় �িত বা ব�াহত হওয়ার স�াবনা 

রেয়েছ তা িবেবচনা কর�ন। িনি�ত কর�ন েয আপিন এই জাতীয় িবপদ�িলর পূণ� এবং 

িব�ৃত রসদ �হণ কেরেছন - ইিতহাস বলেছ েয বৃহ�ম ঝঁুিক�িল (এবং িবপয�য়�িল) েসই 

ঝঁুিকর ফেল হেয়েছ যা ��তই �ত�ািশত িছল না বা েছাট দ�ঘ�টনার চূড়া� বা অনু�েমর 

ফেল ঘেটিছল। একবার আপিন ঝঁুিকর েজাগান িনেল স�াব�তা এবং �ভাব�িলর উপের 
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িবেবচনা কর�ন। স�বনা িবপদ সংঘ�ত হওয়ার স�াবনা িনেয় কাজ কের, 

উদাহরণ�র�প: গত দশেক একবার, �িত স�ােহ একবার, বছের একবার, এরকম িকছু 

ঘেটিছল নািক যা এখনও হয়িন? এ� আপনার ব�বসার উপর �ভােবর সােথ িমিলত 

হেয়েছ। �� এটাই েয এই দ�ঘ�টনা �িল আপনােক েদউিলয়া কের েদেব? নািক এক বছেরর 

লােভর �িত করেব বা েকবল কেয়ক ঘ�া িব�য় �াস করেব? স�াবনা যত েবিশ এবং 

�ভাব যত েবিশ, সামি�ক ঝঁুিকর মূল�ও তত েবিশ।  

একবার আপিন আপনার ঝঁুিক�িল পুেরাপুির বুঝেত পারেল, আপনার উ� ঝঁুিক�িল 

পিরচালনা করেত আপিন েয ব�ব�া িনেত পােরন তার �িতফলন কর�ন।িবেবচনা কর�ন 

এটাই েয, নীিত, �িশ�ণ, �যুি�গত িবধান, অপাের�ং প�িত, �ারি�ক সতক� তা 

ইত�ািদ সহ �িতেরাধমলূক ি�য়া�িলর মাধ�েম আপিন কী ঝঁুিক �াস করেত পােরন? 

স�দ, �াহক এবং সরবরাহকারী েবস, জনবল এবং সরকার এবং স�দােয়র লাইেস� 

পিরচালনার ে�ে� আপনার ব�বসার �য়�িত কমােত যিদ েকানও বাধার সৃ�� হয় তেব 

কী করেত হেব তা েজেন এবং পিরক�নার মাধ�েম আপিন কীভােব ��িতর মাধ�েম 

�ভাব�িল �শিমত করেত পােরন তা বুেঝ িনন।  

িনয়মানুগ পিরক�না ও িবেবচনা 

আপিন েয সুেযাগ�িল িচি�ত কেরেছন এবং েয তৎপর ল�� িনধ�ারণ কেরেছন তা 

অজ� ন করার জন� এই দ�তা �র��পূণ�। এ� �েযাজ� সময়সীমা, সং�ান এবং দািয়� 

সহ নানান ে�ে� বৃহ�র কাজ�িলেক েছাট এবং পিরচালনােযাগ� িবভােগ ভাগ করার 

পিরক�না িনেয় �র� হয়। এর মেধ� রেয়েছ পিরক�নার িবর�ে� কম��মতা (আ�থ�ক 

ে�� সহ) পয�েব�ণ এবং মধ�বত� সংেশাধেনর জন� পিরক�না�িলর পুন�ব�েবচনা 

�ভৃিত। পিরক�না এবং পয�েব�ণ পূব�বত� উপাদান�িলেক কায�কর করার জন� 

একি�ত কের। িনয়িমত �ক� এবং ব�বসার পিরক�না এবং স�াদেনর সােথ এর 

অত�� িমল, তেব এক� উেদ�াগী এবং আরও �ত�ািশত লে��র সােথ আেস। 
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েযাগ�তার অনুস�ােনর সুেযােগর অধীেন আেলািচত িহসােব - সমা�রাল - পুনরার�, 

পুনর��ার এবং পুনর��ীবেনর সুেযাগ�িল - অনুসরণ কের আপিন তািলকা ৈতির 

করেবন। ল�� িনধ�ারণ এবং ঝঁুিক িনধ�ারণ করার পের, এ� িনয়িমত ও পিরকি�তভােব 

স�াদন করার উপযু� সময়। আপিন �কে�র পিরচালনা এবং মূল ি�য়া�িল 

পয�েব�ণ করেত এক� িভি� পিরক�না এবং ��ািকং িশট ব�বহার করেত পােরন। েনতৃ� 

বা�বায়ন কর�ন িক� মাইে�া-পিরচালনা করেবন না। পিরবেত�  বরা� সং�ান�িল 

িদেয় আপনার দল�িলেক সময়মেতা ি�য়াকলাপ স�� করার �মতা িদন। আপনার 

ব�বসা স�ক পেথ রেয়েছ তা িনধ�ারেণর জন� পয�েব�ণ চাল ুরাখনু এবং িনয়িমত 

অ�গিত এবং ফলাফল�িল পিরদশ�ন কর�ন।  

 

 

 

  চূড়া� িবেবচনা সমহূ 

উেদ�া�ারা উেদ�ােগ দ�তা অজ� ন কের, বা নতুন ব�বসার সুেযাগ�িল শনা� এবং 

উপলি� করার ে�ে� দ�তা অজ� ন কের। তারা ব�ব�াপকেদর পিরপূরক, যারা 

ব�বসােয়র িনধ�ািরত ল��, পিরক�না এবং কায� স�াদন সূচেকর িবপরীেত সং�ান�িল 

পিরচালনা, ব�বহার এবং পয�েব�েণ দ� হন। নতুন ব�বসা ৈতির বা স�সারেণর জন� 

সি�য়, উ�াবনী এবং ঝঁুিক �হেণর আচরণ (উেদ�া�ােদর সাধারণ ৈবিশ�) এবং 
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িবদ�মান ব�বসার সংর�েণর জন� এক� অেপ�ার দ���ভি� এবং ঝঁুিক িনবৃি�র 

আচরণ (পিরচালকেদর সাধারণ ৈবিশ�) মেধ� এক� সমােলাচনামূলক িবেরাধ রেয়েছ। 

এ� বারবার পয�েব�ণ করা হেয়েছ, েকািভড-১৯ েগম েচ�ার িহসােব আিবভূ� ত হওয়ার 

আেগই, ভারেতর এমএসএমই �িল, িবেশষত যারা ইিতমেধ� �িত��ত ি�য়াকলােপ 

পিরপ�, তারা আরও বৃি� পাে� না বেল ধরা হে�। এবং এর ফেল অথ�ৈনিতক ে�ল 

�িল অজ� েনর সুেযাগ তােদর হাতছাড়া হেয়েছ। এ� ব�বসািয়ক ে�ে�র িবিশ� 

ব�াি�েদর এবং িশে�ােদ�ােগর উেদ�া�া ি�য়াকলােপ িবিনেয়াগ করার, গণনার ঝঁুিকর 

জন� আশার সূচনা করেত পাের। েসে�ে� নতুন ব�বসার সুেযাগ�িলর স�ান এবং 

ব�বহার করার জন� সিত�কার �েয়াজেনর পরামশ� িদেত স�ম। 

উেদ�াগ এমএসএমই-র মািলক বা অপােরটর েদর মেধ� সীমাব� নয়। �কৃতপে�, অেনক 

এমএসএমই তােদর কম�শি� এবং দল�িলেক বৃি�র সুেযাগ�িল শনা� এবং উপলি� 

করার জন�, আরও উেদ�াগ এবং দািয়� �হেণর অনুমিত িদেয় উে�খেযাগ�ভােব লাভ 

করার পে� দঁািড়েয়েছ। তারা তােদর সরবরােহর েচইেনর পাশাপািশ উেদ�া�া এবং 

উেদ�া�া সং�ৃিতেক অনু�ািণত কেরও উপকৃত কেরেছ। 

 


