িনেদ�শ সূচী
অথ�ায়ন/িফন�া�

আপনার ব�বসােক অেথ�র চলাচেলর মাধ�েম পুনরায় শ� আ�থ�ক িভি�র ওপর দঁ াড় করান,
কায�করী মূলধন এবং ব�বসােয়র মেডেলর পিরবত� ন।
লকডাউন িপিরয়ড চলাকালীন ব�য় অব�াহত থাকেলও ব�বসা এবং িব�য়এর অভাব আপনার আয় ব�
কের িদেয়েছ। এ� আপনার ব�বসায় নগদ সংেকাচন ঘ�েয়েছ। আপনার ব�বসােয়র নগদ �বাহেক ি�িতশীল
করেত আপনার চলমান এবং পিরকি�ত ব�েয়র মূল�ায়নেক অ�ািধকার িদন। আপনার অিতির� কােজর
মূলধন দরকার িকনা এবং কীভােব আপিন এই জাতীয় সং�া�িল পিরচালনা করেত পােরন তা স�ান কর�ন।
আপনার ব�বসােয়র মেডল�েক ভিবষ�েতর জন� আরও বুি�দী� এবং লাভজনক করার জন� পয�ােলাচনা
কর�ন।

পটভূ িম
এমএসএমই�িল হল অথ�নীিত এবং সমােজর এক� েমর�দ�। উদাহরন-�র�প বলা যায়, এমএসএমই�িল
ভারতবেষ� ১২০ �কা�রও েবিশ েলােকর জন� কম�সং�ান সৃ�� কের। �মাট অভ��রীণ উৎপাদন িজিডিপর
৬.১% অবদান রােখ এবং পিরেষবাে�ে� িজিডিপর ২৪.৬%, �মাট উৎপািদত আউটপুেটর ৩৩.৪% �দান কের
থােক এবং র�ািন ৪৫% পয�� �যাগদান কের থােক। এ� ৬৫.০৩ িমিলয়ন �ু �-উেদ�াগ, ৩০০,০০০ �ু �
উেদ�াগ এবং ৫,০০০ মাঝাির উেদ�াগ �ারা অজ�ন করা হেয়েছ। তােদর অথ�ৈনিতক তাৎপয� থাকা সে�ও, এ�
িব�ৃতভােব �ীকৃ ত েয এমএসএমই�িল বৃহ�র িশে�র েথেক, উৎপাদন, উ�াবন, কােজর পিরেবশ, �যুি�
এবং উ�াবন, শি� এবং পিরেবশ, পিরচালনা ও আ�থ�ক ে�ে� দ�তা কম। এ� এমএসএমই�িলর সংকট
েথেক িপছেন িফের আসার �মতা �ু � কের। অেনক এমএসএমই নগদ �বােহর িভি�েত পিরচালনা কের
থােক, তু লনামূলকভােব কেয়ক� স�দ িনেয় মা�। যা ব�াংক ও অন�ান� আ�থ�ক �িত�ানেক (নন-ব�াংিকং
আ�থ�ক সং�াসহ) এমএসএমই িবভােগ সা�য়ী ঋণ বা অন�ান� আ�থ�ক পিরেষবা�িল �সািরত করার জন�
বাধাদান কের।

প�া
ইিতমেধ� ভারেত এমএসএমইেদর জন� িফনা� অন�তম বড় চ�ােল� এবং COVID-19 মহামারী� �র�র পর
েথেক এ� মারা�কভােব আরও খারাপ হেয় উেঠেছ। অেনক এমএসএমই লকডাউন এবং �মশ িনেষধা�ার
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�মশ উে�ালেনর পের এবং উ�তর অিন�য়তা এিগেয় যাওয়ার পেথ িনেজেক �াবক থাকার পেথ খুঁেজ
পান। বত� মােন বাজার উভয়ধরেনর যথা আপ��ম এবং ডাউন��ম সরবরাহ-েচইেন বাধা�িল বাধা�� হেয়
আেছ। এই ব�বসা�িলর উপর মারা�ক নগদ �বাহ রেয়েছ, পুেরা �ভাব�িল েকবল কেয়ক মােসর পেরই
�বাঝা যােব যা বত� মােন �বাঝা যাে� না।
আমরা জািন এখন অেথ�র �যাগান মুশিকল, তাই এই সমস�ােক অ�ািধকার েদওয়াও জর�ির।
তাৎ�িণকভােব �মবধ�মান প�িতেত ব�বসা বজায় রাখার জন� েয িবষয়�িলর সবেচেয় েবিশ �র��পূণ�
তা ব�য় করার িবষয়� িনি�ত কর�ন। এ� চার� প�িতেত স�ব হেত পাের। আপনার আেয়র গিত বাড়ান,
তাৎ�িণক নগদ �বােহর স�ট উপশম করেত একই সােথ ব�য় �াস কর�ন। এবং কায�করী মূলধেনর
ইনেজকশন (অথ� িবিনেয়াগ করা) বা ব�বসােয়র মেডল�র পিরবত� েনর মাধ�েম আপনার ব�বসােয়র আরও
অথ� িবিনেয়ােগর িবক��িলর িদেক নজর িদন। এই চার� এখােন িবশদভােব বণ�না করা হেয়েছ এবং আরও
পরামেশ�র জন� িফনা� েচকিল� সরবরাহ করা হেয়েছ।

আপনার আেয়র গিত বাড়ান
আ�জ�ািতক ও জাতীয় সীমাব�তা এবং লকডাউন েয �কানও সং�ার আেয়র উপর বড় �ভাব েফেলেছ, যথা,
পণ� ও পিরেষবা িব�য় েথেক উপাজ�ন এবং নগদ �বােহর �াি��িল আরও কম হেয় পেড়েছ। একই সােথ
এমএসএমই�িলর �াহেকরা, যারা নগদ �বাহ সংকেটর সােথ লড়াই করেছন তােদর কাছ েথেক েপেমে�র না
পাওয়ার সমস�ার মুেখামুিখ হেত পাের। সুতরাং এমএসএমইেদর জর�ির িভি�েত নগদ �বােহর পূব�াভাস
েনওয়া উিচত েয কীভােব সং�া আগামী মাস�িলেত �েক থাকেত স�ম হেব।
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আপনার কােছ কত টাকা আেছ? এমএসএমই ব�বসায়�িল সাধারণত মােস অপােরশন হয়, ভিবষ�েতর জন�
সামান� িকছু িরজাভ� থােক। এই [COVID এর মেতা] ব�াঘােতর অথ� হ'ল সবিকছু পুনরায় আর� করা
এ� স�বত েবিশরভাগ এমএসএমই�িলর ে�ে�ই হয়, িবেশষত যারা উৎপাদেনর ইউিনট�িল নগদ অেথ�র
কম মজ�দ বা অি�র / �মৗসুমী নগদ �বােহর সােথ থােক। খুব কম এমএসএমই�িলর উদাহরণ রেয়েছ যা সব�দা
নগদ �বােহ েবঁেচ থােক এবং ঋণমু� থাকেত পাের, এবং পরবত� কেয়ক মােসর জন� কম�েদর েবতন �দান
স�েক� আ�িব�াসী। অেনেক যিদও িবেশষত দ�ব�ল এবং ইিতমেধ�ই স�ােহর এমনিক কেয়ক মােসরও েবিশ
�ব� িব�য় েথেক আয় হািরেয় েফেলেছন এবং মহামারী ও জাতীয় এবং আ�জ�ািতক নীিত স��ক�ত
�িতি�য়া�িলর িবকােশর িবষেয় অিন�য়তার সােথ পুনঃসূচনা ও পুনর��ােরর সময়কােল সীিমত আগত
নগেদর স�ান করেছন।
এমএসএমই পুনরায় অপােরশন�িল চালুর
িবশদ বণ�না েথেক উপকৃ ত হেব মািসক নগদ
�বাহ পূবা� ভােসর িববৃিত( 1)
িবদ�মান বা স�াব� নগদ �বাহ সমস�া
যাচাই করেত এবং আগামী মাস�িলেত
অথ� �কে�র জন� নগদ �বােহর পূব�াভাস
��ত করা ভাল অনুশীলন হেয় উঠেব।
�কান

ব�বসািয়ক

ি�য়াকলাপ�িল

আপনার নগদ মজ�দেক �ভািবত করেব তা
বুঝেত নগদ �বােহর পূব�াভাস ৩ মাস, ৬মাস এবং ১২-মােসর জন� করা উিচত। এ�
আপনােক ব�বসােয়র মূল িস�া� িনেত
সহায়তা করেব।
সুতরাং এক� িবিবধ প�িতেত কায��ম পুনরায় �র� করার জন� আপনার নগদ �বােহর অব�া �বাঝাটা
অিত �েয়াজনীয়। ব�বসােয়র জন� উপল� নগেদর অব�ান �বাঝার জন� ও আপনার ব�বসািয়ক
ি�য়াকলাপ পুনরায় �র� করার জন� এবং ব�য় পিরক�না করার জন� এ� ��ত �হণেযাগ� �ক �হেণর
আ�ান জানায়। এর অথ� হ'ল �হণেযাগ� �কেক নগেদ র�পা�র করা এবং িবল পিরেশাধ কের সুর�া
িনি�ত করা। নগদ-িব�য় চ��িলেত অ�সর হওয়া নগদ �বাহেক িনি�ত করেব এবং িব�য় চ��িল
সংি�� েযখােন, েসখােন �াহকেদর �িত আপনার ব�বসােয়র �ফাকাস� আরও বুি�মান িস�া� হেব।

1

Monthly Cashflow Forecast Statement - Template available in Annexure 1
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এমএসএমই�িল তােদর ি�য়াকলাপ� সাম�স� করেত পাের যােত তােদর স�ূণ� উৎেসর কমপে� ৫%
'নগদ' বা 'নগদ আইেটেমর কাছাকািছ' আকাের বজায় রাখেত পাের
নগদ-�বাহ িবে�ষণ আপনােক েকবলমা� আপনার আয়, ব�য় এবং ঋণ েলনেদেনর মূল�ায়ন করেত
সহায়তা করেব না, এছাড়াও অপােরশন েথেক নগদ �বাহ গণনা করার সময় আপিন নগদহীন �ব� এবং
পিরেষবা�িলও মূল�ায়ন করেত পারেবন এর েথেক। অপােরশনাল �েয়াজনীয়তার �বাঝার সােথ সােথ,
আপিন েবেছ িনেত পােরন নগদ সংর�ণ এবং উৎপাদেনর আপনার ব�বসােয়র মূল িদক�িলর িনয়�ণ। এ�
আপনােক �কা�ািনর িলকু ইিড� বা তরলতা এবং কায��ম মূলধেনর �েয়াজনীয়তার িবষেয় �র��পূণ�
িস�া� িনেত স�ম করেব।

আপনার ব�য়�িল কমান
নগদ �বাহ পূব�াভাস আপনার সং�ার ব�য় খিতেয় েদখার জন� েরফাের� পেয়�ও িহেসেবও কাজ কের।
�কা�ািনর পূব�িনধ�ািরত আেয়র জন� পিরকি�ত ব�য় �াস করা বুি�মােনর কাজ। মজ�ির, েবতন, ভাড়া এবং
ইউ�িল��িল (অন�ান�) েযমন ি�র ব�য় িহেসেব িনয়িমত িবরিতেত �দান করেত হয়। অ� সমেয়র জন� এই
ব�েয়র িকছু অংশ �াস করা বা িপিছেয় েদওয়া স�ব, তেব এক বা দ�ই মােসর েবিশ তা হেব না। তেব,
পিরবত� নশীল ব�য় (িব�াপন�িল, েপশাদার পিরেষবা�িল ইত�ািদ) �কা�ািনর ব�ালা� িশেটর উ�িতর
জন� বািতল করা েযেত পাের, যােত আপনার মূল ব�বসািয়ক ি�য়াকলাপ আবার �র� করা যায়।
ভাল ব�বসােয়র অনুশীলেন ব�য়েক
অ�ািধকার েদওয়ার �েয়াজন এমন
মূল ব�বসািয়ক ি�য়াকলাপ�িল
িচি�ত

করেত

সমস�া-িভি�ক

িবে�ষণ করা উিচত।
আমরা িনেচ এর সােথ �যাগ কেরিছ
এক�

এ�েপ�

ব�বসািয়ক

ম�া���,

িস�া��িলর

মূল
ব�য়

সং�া� �ভাব পরী�া করার জন�।
ম�া���� অপাের�ং ব�েয়র জন�
ব�বসােয়র পরািমিত�িল খুেজ বার
কের।

এই

তহিবেলর

দািব�িল

উপল� নগদ �বােহর িবপরীেত
মূল�ায়ন করা েযেত পাের।
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আবার নতু ন কের ব�াবসা খুলেত আপনার কত খরচ হেব? এমএসএমই�িলর িফনা� অিফসাররা িনি�ত

করেছন েয মূলধন ব�েয়র মেতা ব�য় দীঘ�ািয়ত সমেয়র তরলতা সুরি�ত করার জন� কমােনা হেয়েছ
সরকার উদাহরণ�র�প, ঋণ সহায়তা, মজ�ির ভতু� িক, কর মুলতু িব, ইউ�িল� মুল� �দােনর উপর �িগতকরণ
এবং এমএসএমই�িলেক স�বত অন�ান� আ�থ�ক বা আ�থ�ক �াণ স��ক�ত পুনর��ার প�ােকজ�িলর দান
করার কথা �ঘাষণা করেছ। এই অনুদান�িল পাওয়ার প�িত�িল এখনও পির�ার নয়, �েয়াজনীয় আ�থ�ক
বাধ�বাধকতা�িল বহন করেত পারার জন� ব�য় কমান ও ব�বসািয়ক মুলধেনর িদেক িবেশষ নজর িদন।
মূলধেনর ব�য়-�াস সং�া�িল েবঁেচ থাকার জন� সবেচেয় �র��পূণ� িস�া� হেত পাের। ব�বসােয়র পুনর��ার
করার জন�, কােজর মূলধেনর �াস করার সময় �েদয় অথ� এবং পুেরাপুির মূল�ায়েনর জন� তািলকা পরী�া
করার �েয়াজন আেছ। তাৎ�িণক িবিনেয়ােগর পিরক�না �িগত করেত হেব, এবং সং�ার অদ�র ভিবষ�েতর
িকছু িবিনেয়ােগর পিরক�না বাদ েদওয়া েযেত পাের। এে�ে�, েচকিলে� "ব�য় িপিছেয় েদওয়া েযেত পাের"
এবং "ব�বসািয়ক ি�য়াকলাপ পুনরায় �র� করার জন� বােজ�ং" কায�কর হেব। এই ব�য়�িল ব�য়েযাগ�
িকনা তা মূল�ায়ন করেত েচকিলে� "এ�েপ� ম�া���" েথেক িনণ�য় করা যায়।
ব�বসায় পণ� বা পিরেষবার জন� �াহকেদর িবিলংেয়র িদেক মেনািনেবশ কের ��ত সমা� পণ�-ইনেভ�ির
খািল করার েচ�া করেত পােরন। এ� ব�বসািয়ক পুনর��াের সহায়তা করেত নগদ �বাহ ৈতির করেব। তেব,
B2B পণ� বা পিরেষবািদ যারা সরবরাহ কেরন তােদর চািহদা-সরবরােহর পিরি�িতেত মূল�ায়ন করা দরকার
- আপনার �াহকরা এখনও �াবক? েদশজ�েড় রসদ পিরি�িত িবপয��, অন�িদেক সরবরাহকারী /
িবে�তারাও লকডাউন েথেক েবিরেয় আসেছন। সুতরাং, বািতলকরণ, �াস বা �িগতকরেণর জন� পণ� এবং
�ি�য়া�িলেক অ�ািধকার েদওয়া সং�ার ব�ালা�িশটেক বজায় রাখেত পাের।
সীিমত নগদ �বােহর সােথ ব�বসা পুনরায় �র� করা এমএসএমই�িলেক অ�ব�ত� সমেয় েকা�ািনেক �িকেয় রাখেত
�েয়াজনীয় েচির-িপক ব�বসািয়ক ি�য়াকলােপ(cherry-pick business) বাধ� করেত পাের। যিদও এ�িল যখন
এক� �ছাট ব�ধ�ত মূেল�র সােথ আসেত পাের (উদাহরণ�র�প অিতির� �া��িবিধ বা স�ািনটাইেজশন �েয়াজনীয়তা
বা পিরবহন ব�য় বৃি�র কারেণ) িকছু আগত নগদ �বাহ সুরি�ত করেত এ� এখনও মূল�বান হেত পাের। সামি�কভােব,
�যুি�িবদ এবং মজ�রসহ �েয়াজনীয় সং�ান�িলর জন� মূল�ায়ন এবং বােজট করা দরকার। তেবই আপিন িনরাপদ
কােজর পিরেবেশ কম�েদর �ত�াবত� ন করেত এবং পুনন�বীকরেণর কােজর জন� ব�য়� অনুমান করেত পােরন।
এমএসএমই�িলর উিচত মূল �যুি�গত কম� এবং অত�� দ� কম�েদর কােজ বহাল রাখা, এরা ব�বসােয়র পুনঃসূচনা
এবং পুনর��ােরর জন� �েয়াজনীয়। এ� সং�ার কম�েদর িফের আসা বাড়ােত এবং হতাশা এড়ােত এবং পিরক�না
�েণাদনা করার আ�ান জানােব।

এ�েপ� ম�া���
ব�েয়র আইেটম

ব�েয়র জন� িস�াে�র মানদ�

দাম
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(আরও আইেটেমর জন�

কম

ফাইনা� েচকিল�

মাঝা

েবিশ

েনই

ির

েদখুন)

�িমক

-

�েয়াজনীয় কম�শি��িলর
পিরমাণ (মজ�িরযু�,
েবতনেভাগী)

সুরি�ত কােজর অব�া

-

েবতেনর জন� তহিবল উপল�?

-

কত মাস?

-

িনরাপদ দ�র�, �িতর�ামূলক
সর�াম, কম�শি� যাতায়ােতর
জন� িবিনেয়াগ

কঁ াচামাল/ ইনেভ�ির

-

পয�া� ইনেভ�ির / অিতির�

উৎপাদন

-

অপাের�ং ব�য়, র�ণােব�ণ,
�যুি�িবদেদর ভাড়া েনওয়ার
খরচ?

সা�াই-েচইন

-

িবে�তারা এখনও উপল�?
নতু ন সা�াই েচইন?

সহজলভ� ঋণ?

-

জামানত িভি�ক?

-

সুেদর হার?

�ভাগকারী

-

B2B �াহকরা এখনও আেছ?

লিজ��ক/ পিরবহণ

-

অ�ল�িল ( শহর / �াম)

পিরেবশক / িরেটইলারস

এখনও COVID িবিধিনেষেধর
অধীেন

র�ািন (যিদ থােক)

অন�ান�

নতু ন ওয়া�ক�ং ক�ািপটােলর �াি�
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কায�করী মূলধন অ�াে�েসর স�াব� সুিবধাসমূহ
অেনক সং�ার িবেশষত �াট�-আপস এবং এমএসএমই�িলর ি�র �হাি�ং নাও থাকেত পাের যা ঋণ
েনওয়ার জন� জামানত িহসােব ব�বহার করা েযেত পাের। সুতরাং আপনার ক�াশে�া ে�টেম��িলেক
শি�শালী কর�ন যা আপনার এমএসএমইর উপাজ�ন স�মতা�েক ৈবধ করার জন� �র��পূণ� �মাণ
সরবরাহ করেব। ভারেতর ব�াংক�িল এমএসএমই�িলেক ঋণ েদওয়ার জন� ইিতমেধ� নগদ �বাহেক �হণ
কেরেছ (এমএসএমই�িলেত নগদ �বাহ-িভি�ক ঋণ েবিশ �চিলত)
আপনার িবিনেয়াগকারী এবং অন�ান� ে�কেহা�ারেদর সােথ �যাগােযাগ কর�ন
এখন ঋণ স�েটর �িতি�য়া িহসােব, ভারেত সরকারী-েস�র ব�াংক�িল তােদর িবদ�মান �ােয়�েদর জন�
জর�ির লাইন খুেলেছ। সুতরাং এমএসএমইর এখন কাজ, তােদর িবদ�মান ফাইনা� অংশীদারেদর (ব�াংক,
ননব�াি�ং িফনা� সং�া�িল, ইকু �ই� সরবরাহকারী এবং অন�ান�) ��ত জিড়ত হওয়া িনি�ত করা, যােত
তােদর উপল� ঋণ এখনও কায�কর হয় িকনা েসটা েদখার। িবিনেয়াগকারীরা বত� মােনর ঝুঁিকর িবষেয়
তী�ভােব সতক� তেব তােদর ঋণ খারাপ না হয় তা িনি�ত করেত আপনােক সহায়তা করেত আ�হী হেত
হেব। এর অথ� এ� আপনােক েদখেত হেব েয িবিনেয়াগকারী বা ঋণদানকারীর �ােথ� আপনার ব�বসা�
িনরাপদ এবং �াবক থােক। এই ে�ে� নগদ �বােহর অনুমান�িল কায�কর হেব। সুতরাং, আপনার অংশীদার,
�াহক, ঋণদাতা, ব�াংক, েবসরকারী িবিনেয়াগকারী, ট�া� কতৃ� প� বা সরকারেক আপ-টু -েডট আ�থ�ক
িববরণী, চালান, অথ� �দােনর �াি� এবং অন�ান� নিথপ� এবং �মাণ �ারা �যাগােযাগ করা অত��
�র��পূণ�।
বত� মান ে�িডট সংেকাচেনর কারেণ আপিন �েদয় অথ� যথাসমেয় �দান করেত পারেবন না। সুতরাং
�িগতােদশ� আপনার ঋণদাতােদর কােছ জানােনা উিচত। ঋণদানকারী এমনিক আপনার ঋণ পুনগ�ঠন
করেত সহায়তা করেত পাের। সুতরাং, ে�কেহা�ারেদর আ�া েকনা এবং েটকসই বৃি�র জন� আেলাচনার
ফেল সং�া�িল খািনকটা আরাম লাভ করেত পাের। আপনার ব�বসােয়র িন�িলিখত ৪� মূল িদক�িল
স�েক� �েয়াজনীয় িবশদ িববরণ সহ আপেডট�িল সরবরাহ কের।
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আপনার এই েযাগােযাগ�িলেত ব�বসািয়ক ইউিনট�িলর ব�করণ এবং ফল�র�প পিরেষবা বািতলকরণ
(কম�চারী, �কাদার, সরবরাহকারী সহ) এর অবসান হওয়ার মেতা মূল িস�া��িলও জানােনা উিচত। িকছু
ব�বসােয়র জন�, এখন িকছু িবে�তােদর কাছ েথেক আরও ভাল শত� ািদ এবং দাম পাওয়ার েসরা সময় হেত
পাের।
কারা বা েক �াইেভট ইকু �ই� িদে�?
িবিনেয়াগকারীরা যথাযথ মূল�ায়েনর িনভ� র করার কারেণ তহিবল সং�েহর চ��িল সময় িনেত পাের।
িবিভ� বাধা�িল এবং যাতায়ােতর অসুিবধা�িলর কারেন িবিনেয়াগকারীরা নতু ন িবিনেয়ােগর িস�া�
েনওয়ার ে�ে� �িতি�য়া জানােত আরও সতক� এবং ধীর হেব। যাইেহাক, িবিনেয়াগকারীরা মূলধন রাউ�
এবং ফেলা-অন তহিবল �যাগ করার জন� উ�ু� থাকেতও পাের। নগদ �বােহর পূব�াভাস আপনােক
আপনার িবদ�মান িবিনেয়াগকারীেদর কােছ পরবত� ১২ মােসর জন� আপনার ব�বসািয়ক ি�য়াকলাপ
উপ�াপন করেত এবং ��ািবত ব�বসােয়র ধারাবািহকতা �কৗশল�িলর জন� তােদর আ�হ�িল আম�ণ
করেত সহায়তা করেত পাের। আপনার “বত� মান �াহক েবস এবং অপােরশনাল ব�বসািয়ক মিডউল�িল”
স�েক� অ�দ���� এবং আপেডট�িল িবিনেয়াগকারীেদর আ�া বজায় রাখার ে�ে� িস�া�মূলক ভূ িমকা
পালন করেব।
�াট�আপ�িলর জন� এখন “শঁােখর করােতর” অব�া, এই সময়� হেত পাের অথ�ৈনিতক অব�ার
পিরে�ি�েত আপনার ব�বসােক নতু ন দ���ভি� িদেয় েদখার জন�, যা িবিনেয়াগকারীেদর আ�হেক আকষ�ণ
করেব। নতু ন ব�বসার পিরেবেশ সািরব� হওয়ার জন� ব�বসা�েক পুনরায় েসট করেল িবিনেয়াগকারীেদর
আ�হও বাড়েত পাের। �বীণ িবেশষ�েদর পরামশ�দােন অফার করার জন� �াট�আপেদর আ�হী হওয়ায়
উিচত ও তােদর পরামশ� �হন করা উিচত।

আপনার ব�বসার মেডল� পয�ােলাচনা কর�ন
দীঘ�েময়ােদ �াবেকর অব�ান
ব�য়�াস, এবং আপনার অভ��রীণ সং�ানসমূহ এবং তহিবলেক পুনগ��ত করা আপনােক বত� মােন উ�াল
বাজাের কাজ করেত পারার উপেযাগী কের তু লেত সহায়তা করেত পাের। তেব, লকডাউন-পরবত� যুেগ, পণ�
এবং পিরেষবা অফার�িল এখনও ৈবধ িকনা েকা�ািনেক িবে�ষণ করেত হেব। ব�বসােয়র �ফাকাস
পিরবত� ন জর�ির আেছ িকনা - েকবল আপনারই িকংবা পুেরা এমএসএমই েস�েরর পিরবত� ন জর�ির ?
আপিন অন�ান� এমএসএমইর সােথ �জাট গঠেনর কথা িবেবচনা করেত পােরন। এমএসএমই সং�া�িল নতু ন
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বাজােরর গিতশীলতার �িতি�য়া জানােত েনতৃ ে�র ভূ িমকা িনেত পাের এবং ব�বসার লে�� িস�াে�র
পিরবত� েনর জন� িভি� ��ত করেত পাের।
নতু ন ব�বসার মেডল
ব�বসা�িল এও �ীকৃ িত েদয় েয লকডাউেনর সময় আেরািপত অ�ািধকার�িলর কাজ ও ব�বসার
মেডল�িলর দীঘ��ায়ী �ভাব থাকেত পাের। ব�বসা�িল লকডাউন পরবত� অব�াহত ব�ধ�ত ঝুঁিক�িল
মূল�ায়ন করেত বাধ� হেব। উদাহরণ�র�প, েযসব িবরল উপাদান সীিমত �ভৗগিলক অব�ােনর উপর িনভ� র,
েসইসব উৎপাদন িশ�েক এখন অন� �কাথাও েদখেত বাধ� করা হেয়েছ বা দ�তার উ�িতর লে�� নতু ন
�যুি��িলেত পুন�ব�েবচনা করেত বাধ� করা হেয়েছ। এ� েদশীয় উ�াবন�িলেক চািলত করেত পাের এবং
স�াব�ভােব উপাদান ব�বহাের এক� নতু ন িশফট ৈতির করেত পাের।
আরও, এমএসএমই�িলর আচরেণর পিরবত� ন হেত পাের। ভারতীয় ই�া��েত যারা �বাসীেদর কম�ে�ে�র
উপর এখন িনভ� রশীল, বা এখন ছিড়েয় িছ�েয় রেয়েছ, তা েদেশর এমএসএমই�িলেক পুনর��াের �ভাব
েফলেব। িবলি�ত পুনর��ােরর সময় সমস�া�িলর সােথ িবিভ� অ�ব�ত�কালীন ব�ব�া �াপন করেত পােরন,
উদাহরণ�র�প, আপিন েয অ�েল �ম পাওয়া যায় েসখােন অপােরশন�িল �ানা�র করেত পােরন?
ব�বসােয়র এই িদক�িল বজায় থাকেত পাের এবং এই ব�ব�া�িলর ব�য় সাধ�তা ব�বসািয়ক ি�য়া
সং�ািয়ত করেব।
সংেশািধত উে�শ��িল সহ �েয়াজনীয় দীঘ�তর পূবা� ভাস
এক� এমএসএমইর উিচত এর অ�ব�ত�কালীন ি�য়াকলাপ�িলর আপ��ম এবং ডাউন��ম �ভাব�িল
মূল�ায়েনর পাশাপািশ এর লিজ��ক এবং সরবরাহ-েচইন পিরেষবার মূল�ায়ন করা উিচত। COVID-19 এর
আেগর মেতা অপােরশন করার আেগ সরবরাহকারী এবং অন�ান� িবে�তােদর পয�া� পিরমােণ পুনর��ার
হেয়েছ িকনা এবং চািহদা এখনও অব�াহত রেয়েছ িকনা তা িনি�ত করা বুি�মােনর কাজ হেব।
পরবত� ৯ - ১২ মাস, �ধুমা� আয়ব�েয়র মাধ�েম আপনার ব�বসা েটকসই করা যােব না। ি�য়াকলােপর
বাইের থাকা সর�াম�িল সে�াচেনর ফেল ফল পাওয়া যােব না। কারণ সং�া�িল ঝুঁিকর �বাঝা পুেরাপুির
সিরেয় েফলেব সরবরাহকারী বা �াহকেদর ওপর। সুতরাং, িবেশষ�রা মতামত েদন ব�বসার পুনর��ার
তাৎ�িণকভােব এক� এমএসএমইর পে� �র��পূণ�, �কানও সং�ার উিচত তার ি�য়াকলাপ এবং
ইনেভ�ির �র�িল ছািড়েয় এবং সরবরাহ শৃ�লার িবষেয় �ফাকাস করা উিচত।
ভিবষ�েতর জন� সুরি�ত ব�বসা

অেথ�র িডিজটালাইেজশন: ২০১৮ সােল, েদেশ �মাট এমএসএমই ঋেণর চািহদা েথেক �ায় ২৫ ল� �কা�
টাকা আনু�ািনক চ�ােনল�িলর মাধ�েম পূরণ করা হেয়িছল (��ািধকারীর নােম ঋণ েনওয়া), েযে�ে� �ায়
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২০ ল� �কা� টাকা অনানু�ািনক চ�ােনেলর মাধ�েম িফনা� করা হেয়িছল। এই অনানু�ািনক ঋণদাতারা
সুেদর হার�িল দািব কেরন যা আনু�ািনক বাজােরর েচেয় কমপে� ি��ণ। এমএসএমই ঋণ�হীতার
ে�িণব�করেণর উপর িভি� কের িডিজটালাইেজশন �ি�য়া এর মাধ�েম পুনরায় িফনাি�ংেক অ�ািধকার
িদেয় �ছাট এমএসএমই�িলেক ‘আনু�ািনককরণ’ করেত সহায়তা কের। এ� এক� জাতীয় সং�ার ঋেণর
ইিতহাস এবং িবিভ� সরকারী ি�ম এবং �াণ ব�ব�া �হেণর সুেযাগ�িলও উ�ত করেব।

�ি�য়া�িলর অেটােমশন: মহামারীর সােথ স��ক�ত অিন�য়তা�িল উৎপাদনশীলতার উ�িতর (কম
উ�পাদন ব�য়) �েয়াজনীয়তার িদেক মেনােযাগ এেনেছ এবং �িমেকর সংখ�া (সামািজক দ�র�) �াস করার
িদেকও। ব�বসা পুনরায় �র� করার সময়, িনরাপদ কম�ে�ে�র �ানেক অ�ািধকার িদেত হেব এবং অিভবাসী
�িমকেদর ধীের ধীের �ত�াবত� েনর মাধ�েম উৎপাদন চ�েক �ভািবত করা েযেত পাের। এই চ�ােল��িল
ই�ারেনট অফ িথংস (আইও�) এর ব�বহার সহ ভারেত িশে�র অেটােমশেনর জন� বাজারেক ��গার করেত
��ত। এ� সু�িত��ত েয অেটােমশন কঁ াচামাল, শি�, জল ইত�ািদ এবং িরেমাটিল িনয়ি�ত
ি�য়াকলাপ�িল (যা স�ূণ� �য়ংি�য়ভােব পিরচািলত হয়) সহ স�েদর আরও দ� ব�বহােরর সােথ
উৎপাদেন স�ম।
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সংযুি� ১: মািসক নগদ �বাহ িববরেণর েট�েলট
মািসক নগদ �বাহ িববরণ
ভারতীয় মু�ায়

Apr-

May-

Jun-

Jul-

Aug-

Sep-

Oct-

Nov-

Dec

20

20

20

20

20

20

20

20

2

0

0

0

0

0

0

0

0

�র�র নগদ
ব�াে� থাকা নগদ
িমউচু য়াল ফা� / িলকু ইড িবিনেয়াগ
�মাট �র�র নগদ
�ত�ািশত �বাহ:
নগদ িবি�
পাওনাদােরর েথেক পাওয়া অথ�
অন�ান� পাওনা (ট�া� িরটান� ইত�ািদ)
�ত�ািশত েপয়েম�স:

ব�য় িব�য় সােথ সংযু� অথ�
কাচামাল
�িমক খরচ
েবতন
উপেযািগতা (িবদ��ৎ, জল, গ�াস, গরম
জল)
ভারা

অন�ান� খরচ
িবমা
েটক / েডটা
িবপণন ব�য়
অন�ান� �শাসিনক ব�য়
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সরবরাহ (অিফস এবং অপােরশন)
েমরামত ও র�ণােব�ণ
িব�াপন
গািড়, িবতরণ এবং �মণ
অ�াকাউ��ং এবং আইনী
ভাড়া
েটিলেফান
েপশাদার চাজ�
িবমা
কর (িরেয়ল এে�ট ইত�ািদ)
সুদ
অন�ান� ব�য় (িন�দ��)

িবিধব� েপেম�স
িজ এস �
আয়কর
ঋণ পিরেশাধ
মূলধন ব�য় / স�দ �য়
�মাট েপেম�স

0

0

0

0

0

0

0

0

েশষ নগদ ব�ােল�

0

0

0

0

0

0

0

0

যিদ ব�ােলে�র সমাি� <0, ফাি�ংঃ
ইকু ই�
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ঋণ
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