িনেদ�শ সূচী
ভিবষ�েতর �মাণ
এিগেয় িচ�া কর�ন এবং অিনি�ত ও �িতকূ ল সমেয়র মেধ� অিবি��তার জন� আপনার ব�বসা ৈতির কর�ন। COVID19
মহামারীর গিত এবং ে�ল িবি�ত হেয় পেড়েছ এবং তাই �লাকজন এবং পণ� চলাচেল িনেষধা�া িছল। ফল�র�প এই সংকট
িশিখেয়েছ েয পিরবত� ন ও অিন�য়তা আজেকর চ�ােল� এবং আগামীকােলর �াভািবক হেয় যােব। আপনার
পিরক�না�েক স�েটর িবর�ে� পিরণত কর�ন এবং সামেনর পিরক�নার মাধ�েম এবং ব�বসােয়র ধারাবািহকতার জন�
িসে�ম ৈতির কের ��ত উ�িত লাভ কর�ন।

পটভূ িম
আপিন েযমন আপনার ব�বসা পুনর��ার করেত সেচ� হে�ন এবং বৃি�র সুেযাগ�িল িনেয় কাজ �র� কেরেছন,
তােত কের আপনার ব�বসা� ��ােকর িদেক �ক িফের আসেব। COVID-19 মহামারী এবং লকডাউন ব�ব�া�িল
িশিখেয়েছ েয অ�গিত এবং ব�বসােয়র সাফল�েক ��য় েদওয়া যায় না। নতু ন েরােগর স�াব� িব�ংসী �াে��র
�ভাব স�েক� আেগ �ান থাকা সে�ও এমএসএমই সহ বড় বড় সং�া�িল িবি�ত হেয়িছল। COVID-19
ভিবষ�েতর ��িতর ে�ে� �র�তর ঘাটিত�িলেক আেলাকপাত কেরেছ - যিদও �ভাব�িল কখনই পূেব� �ত�ািশত
এবং ��িতর জন� ��ত না হেত পাের, উ�ত দ�রদ��� এবং আকি�ক পিরক�না� �াথিমক �িতি�য়া এবং
�া��, সমাজ এবং অথ�নীিতেত েনিতবাচক �ভাব�িলেক কিমেয় িদেত সহায়তা করেত পাের।

এ� ভিবষ�েতর ��িত অিনি�ত সমেয় সফল হবার, ��ত ব�বসায় এবং সামািজক ে��াপেট পিরবত� েনর এবং
বািহ�ক বাধা�িল েথেক ব�বসায় পুনর��াের সফল হওয়ার দ�তা স�েক� কথা বেল। ব�াহত হওয়ার পের খুব কম
সমেয়র মেধ� আপনােক িবে�র আেগ, পণ� ও পিরেষবািদ িবি� করার মেতা ব�বসা পিরচালনায় িফিরেয় আনার
জন� ধারাবািহকতা সাধারণত �ধান ল�� িহসােব িবেবচনা করা হয়। আইিস� সং�া িহসােব আপিন আপনার
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সাভ� ার�িলেত এক� হ�াক বা েডটােস�াের ৈবদ��িতন শট�কােটর পের যত তাড়াতািড় স�ব �ােয়�েদর সুর�ায়
আপস না কের পিরেষবা িদেত চাইেবন।

যিদও ধারাবািহকতার ধারণা� কম উপযু� এবং অপয�া�, যখন বাধা েকবলমা� আপনার ব�বসায়েকই
�ভািবত কেরিন বরং সমাজ এবং অথ�নীিতর বৃহ�র অংেশও �ভাব েফেলেছ। েযমন �ংসা�ক COVID-19
মহামারী হেয় উেঠেছ। কেঠার এবং কম কেঠার লকডাউন ব�ব�া এবং সরবরাহ শৃ�ল এবং বাজার�িলেক ব�াহত
কের মহামারী �র� হওয়ার পর েথেকই সামািজক ও অথ�ৈনিতক জীবন ইিতমেধ� আলাদা। অথ�নীিত এবং
সমাজ�িল আবার ‘সাধারণ’ হেয় ি�িতশীল হেয় েগেল এ� আবার আলাদা হওয়ার স�াবনা রেয়েছ। অতএব
�াক-মহামারীেত িফের আসার েচ�া করা, স�ট-পূব� পিরি�িত েকবল অবা�ব এবং এ� সীিমত সং�ার সাহােয�
পুনর��ার সব�ািধককরেণ কায�ক র হেব না।
ব�বসােয়র ধারাবািহকতা পিরক�না এইভােব েক�ীয়, তবুও অপয�া�। আমরা সকেলই আগাম সতক� তা এবং এই
ভিবষ�েতর, নতু ন সাধারণ েদখেত েকমন হেত পাের তার িকছু টা সুেযাগ েথেক উপকৃ ত হওয়ার পে� দঁ ািড়েয়িছ।
ভিবষ�েতর বড় বড় ভিবষ��াণী ও তাৎপয�পণ
ূ � ধারণা বা অ�দ���� এবং ভিবষ�েতর ব�বসা, বাজার এবং পিরচালনা
স��ক�ত এক� দ���ভি�র সােথ এ� আরও ভাল �বাঝার মাধ�েম স�ব।

ধরণ/ অিভগমন
আপিন ভিবষ�েত সা�য়ী বাধা েথেক �িতি�য়া জানােত এবং আরও কায�ক রভােব পুনর��ার করেত স�ম হেয়
আপনার ব�বসােক সুরি�ত করার মাধ�ম ভিবষ�েতর ��িত উ�ত কর�ন। এ� ব�থ�তা �াস কের এবং ব�বসােয়র
পারফরম�াে�র উপর সামান� �ভাব েফেল যিদ িকছু ভু ল হেয় যায়। এ� �াহক, সরবরাহকারী, সরকার, স�দায়
এবং অন�ান� ে�কেহা�ারেদরও আ�াস েদয় েয আপনার সং�ার ভােলা িসে�ম এবং �ি�য়া রেয়েছ।
সমােলাচনামূলক সমস�া�িল এবং দ�বল
� তার ে���িলর �েয়াজনীয় িবে�ষণ আপনােক উ�ত কম��মতা এবং
ি�িত�াপকতার িদেক পিরচািলত কের আপনার ব�বসােয়র আরও ভাল ধারণা েদেব।
আপিন ��িত, অ�দ���� এবং দ���ভি�র ে�ে� ভিবষ�েতর ��িত স�েক� ভাবেত পােরন। ��িত িবজেনস
ক��িনউ� ��ােনর/ ব�বসার ধারাবািহকতা পিরক�নার মাধ�েম দ� ও কায�কর পিরক�নাযু� প�িতেত
�িতি�য়া জানােত এবং পুনর��ার করার �মতা িনেয় উে�গ �কাশ কের। অ�দ���� আপনার ব�ি�গত
ব�ােরািমটার - বাজার এবং সমােজ কী ঘটেছ এবং স�বত অিবরত �বণতা এবং উ�ীপনাজিনত িবক� এবং
িবচু �িত�িল কী ঘটেছ েস স�েক� আপনার ব�াখ�া, যা পিরি�িত এবং েকৗশল�িলেত ধরা েযেত পাের। দ���
স��ক�ত হে� - আপনার ব�বসােয়র িবিভ� িবকােশর জন� �েয়াজনীয়তা�িল কী হেত পাের এবং কীভােব
আপিন েস�িল অজ�ন করেত পােরন? সংে�েপ, স�াব� নতু ন �াভািবেকর এক� দ�শ�, আগামীকাল এবং আগামী
মাস এবং বছর�িলেত।
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অ�দ����
ৈতির থাকা

দ�রদ���
ভিবষ�েত

ৈতির থাকা

ৈতির/পিরকি�ত থাকা
ব�বসায় ধারাবািহকতা পিরক�না: কী করেত হেব তা জানুন
এক� ভালভােব ��ত এবং পয�া� পিরমােণ পুনঃসূি�ত হওয়া, আপ-টু -েডট িবজেনস ক��িনউ� ��ান (িবিসিপ) ��িতর
জন� েসরা সূচক। িন�িলিখত িচ� িবিসিপ িবকােশর জন� এক� ওভারিভউ সরবরাহ কের

সং�া
• �র��পূণ�
কাজ

• আেরাগ� কম�
সময়

�াপন
• �র��পূণ�

�র� করার
নূন�তম

�েয়াজন

ঝুঁিকর পিরমাণ
• ব�বসায় �ভাব
ও ঝুঁিকর
পিরমাপ

পিরক�না

• র�া ও

উপশম

• ঘটনার উ�র
• ধারাবািহকতা
ও পুনর��ার

সরবরাহ
• অথ�ায়ন
• তথ� ও

িসে�ম

• জনগণ ও

কােজর ধরণ

আপনার সমােলাচনামূলক বা মূল ি�য়াকলাপ�িলর সময়সীমাব� (পুনর��ার) উে�শ��িল হ'ল �ারি�ক পেয়�। �কান
সমেয়র মেধ� আপিন িক চান েয �কানও বাধািবে�র পের আপনার ব�বসা আবার ব�বসােয় িফের আসেব? এক ঘ�া, এক
স�াহ বা এক মাস, এবং স�ূণ� বা আংিশক �ের। এর পের আপিন আপনার ব�বসােয়র দ�ব�লতা�িলেত নজর বাড়ান - �কান
বািহ�ক এবং অভ��রীণ কারণ বা ঘটনা�িল আপনার ব�বসােয়র �াভািবক গিত ব�াহত করেত পাের এবং ��েময়াদী বা
দীঘ�কালীন সমেয় আপনার ব�বসােয়র পারফরম�াে� তােদর স�াব� �ভাব কী হেব। তারপের আপিন িতন� েকৗশেল
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পদে�প�িল শনা� করেত পােরন: সুর�া এবং �শমন (�কানও বাধার আেগ স�াবনা এবং স�াব� �ভাব �াস করার
লে��); ঘটনার �িতি�য়া (তার �ভাব�িলেক অেকেজা এবং �াস করার জন� অিবলে� পদে�েপর লে��); এবং
ধারাবািহকতা এবং পুনর��ার (ব�াঘােতর পের ব�বসােয়র দ� ও ��ত গিতেত িফের আসার ল��)। একবার পদে�প�িল
বানােনা হেয় েগেল আপনার �েয়াজনীয় িবধান�িল করা দরকার - এক� আ�থ�ক বাফার, ��া�াড� অপাের�ং প�িত,

কম�েদর �িশ�ণ, সমােলাচনামূলক েডটা ব�াক আপ, েরিসিপ এবং িডজাইন ইত�ািদ
আপনার িবিসিপ িবকাশ, র�ণােব�ণ ও আপেডট করার প�িত�িল আপনার ব�বসািয়ক ধারাবািহকতা পিরচালনা
িসে�মেক অ�ভু� � কের। আ�জ�ািতককরেণর জন� আ�জ�ািতক সং�া এক� ম�ােনজেম� িসে�েমর ��া�াড� ৈতির
কেরেছ - আইএসও 22301 This এই ��া�াড� � আপনার ব�বসােয়র ধারাবািহকতা পিরচালন ব�ব�ােক পূরণ করেত হেব
এমন �েয়াজনীয়তা সরবরাহ কের। এ�িল স��ক�ত: অপােরশনাল �স�; েনতৃ �; পিরক�না; সমথ�ন; অপােরশন;
কম�দ�তা যাচাই; এবং উ�িত। শংসাপ� �া� হয়, হয় একা দঁ ািড়েয় থাকু ন, বা অন�ান� পিরচালনা িসে�েমর মান�িলর সােথ
একে� েযমন আই এস ও ৯০০১ এবং আই এস ও ১৪০০১ ( যথা�েম �ণমান এবং পিরেবশগত পিরচালনার জন�)।
আপনার িবেবচনা করা উিচত �কান অিতির� মান শংসাপ�� আপনার ব�বসায় কী ��াব িদে� - কী শংসাপ�
আপনােক আপনার ে�কেহা�ারেদর কাছ েথেক আ�া অজ�েন সহায়তা করেত পাের? এবং �ােয়�েদর কাছ েথেক আেদশ
বা ব�াংক বা িবিনেয়াগকারীেদর তহিবেল ব�বহার করেত িদেত পাের?
আপনার ব�বসার ধারাবািহকতা পিরচালনার মান যিদও শংসাপে�র উপর িনভ� র কের না। েকে�র অংশ� হ'ল িবিসিপ আরও িব�ৃত এবং আরও ভালভােব িবিসিপেক িরেসাস� করা হয়, আপিন আরও ভাল ��ত হন এবং আপনার ব�বসােয়র
সব�িন� স�াব� েনিতবাচক �ভােবর সােথ েযন আপিন �কানও বাধােক আরও সহ� করেত পােরন। �কানও বাধার �র�তর
সমেয় িবিসিপেক বা�বায়েনর জন� আপিন েয িবধান এবং সং�ান�িল েরেখিছেলন েস�িল কােজ লাগান।

অ�দ����
অ�দ����: িক হেত পাের তা জানুন
অ�দ���� স�েক� দ�� মা�া রেয়েছ, যা ঘটেছ তা অবিহত করা এবং ভিবষ�েত কী ঘটেত পাের তা অনুধাবন করা।
অবিহত হওয়া: উেদ�াগী বা �কানও উেদ�াগ চালােনার দ�তার মেধ� �কানও িবকাশ স�েক� অবিহত এবং
অব�াহত রাখার ই�া অ�ভু� �। আজেকর িবে� আমােদর মেধ� েয েকউ এককভােব বুঝেত আ�হী হেত পাের
তার েচেয়ও েবিশ তথ� রেয়েছ। সাধারণ �ান আপনােক িনভ� রেযাগ� উৎস এবং আপনার ব�বসার �াসি�ক
উপাদান েথেক সত� েয তথ�� �ফাকাস করেত এবং নজর বাড়ােনার জন� িনেদ�শ েদয়। যাইেহাক, খুব সংকীেণ�
নজর করা অ�ত�ািশত িবকােশর ঝুঁিকেত আেস যা খুব দ�ের মেন হেত পাের, তবুও পেরা�ভােব বা দীঘ� সময় ধের
ঝুঁিক ৈতির করেত পাের বা আপনার ব�বসােয়র জন� এক� সুেযাগ উপ�াপন করেত পাের। তাই অবিহত করা
এক� ভারসাম�পূণ� কাজ, পুেরা িচ�� েপেত জ�ম ইন এবং জ�ম আউট করার মেধ�। িনি�ত হেয় িনন েয আপিন
তথ� এবং অনুস�ােনর জন� সময় এবং সং�ান িবিনেয়াগ কেরেছন এবং যা খুঁেজ েপেয়েছন এবং কী উপসংহাের
এেসেছন তা েরকড� কের রাখুন যােত আপিন আপনার ব�বসা� ৈতির করা অনুমান�িল যাচাই ও ৈবধ কের রাখেত
পােরন।
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�ত�ািশত: েযখােন অবিহত করা হে� তা সংঘ�ত ঘটনার ে�ে� েবিশরভাগ �িতি�য়াশীল, �ত�াশা করা সি�য়
এবং �ত�ািশত - �কান যুি�যু� উ�য়ন এবং কীভােব আপনার ব�বসােয়র স�াবনা এবং পিরচালনা স�েক� এই
�ভাব েফলেব। ভিবষ�তেক আমরা বত� মান বা তাৎ�িণক অতীেত পয�েব�ণ করা �কৃ ত বা অনুধাবিনত
ধারা�িলর ধারাবািহকতা িহসােব েদখা এক� সাধারণ অভ�াস। তেব বা�েব যিদও ভিবষ�েত বত� মান
�বণতা�িলর ধারাবািহকতা অিনি�ত। িবগত �বণতা�িলর ধারাবািহকতার েচেয় বড় পিরবত� ন এবং বাধা�িল
সমানভােব �াভািবক, যিদও কম অনুমানেযাগ�। �কৃ তপে�, ব�বসার ভিবষ�ৎ উ� মা�ার অিন�য়তার সােথ
িঘের রেয়েছ - অে�ষণ এবং বুঝেত পারা যায় যা ক�নােযাগ� হেত পাের, তবু তাৎ�িণকভােব স�ব নাও হেত
পাের, আপনার ব�বসায় এক ধাপ এিগেয় রাখেব।
পিরি�িত পিরক�না হল স�াব� ভিবষ�ৎ অে�ষেণর জন� এক� �িত��ত ব�বসািয়ক সর�াম। যাইেহাক,
পিরি�িত িবিভ� ব�ি�র কােছ িভ� িজিনস �বাঝায়। দ�শ�পট�িল পূব�াভােসর মেতা নয়, যা বত� মান এবং
ঐিতহািসক ধারাবািহকতার িভি�েত ভিবষ�েতর জন� অনুমান । ভিবষ�েতর পিরি�িত বত� মান �বণতা েথেক
�াসি�ক িবচু �িতর উপর িভি� কের। ভিবষ�েতর অ�দ���� সং�েহর জন� এক� সু-�িত��ত দ�েশ�র উপি�িত
উপি�ত �াইভারেদর িবে�ষণ এবং এর দ��েত জ�ম করার উপর িভি� কের। এরপের, এই দ�� পৃথক, তবুও
�শংসনীয়, �েত�ক�র জন� িবক� উপ�াপন করা হয়, সাধারণত এক� উ� এবং িন�তর �করণ (বা হঁ �া / না)।
দ�� চালেকর জন� দ�� েভিরেয়ে�র সংিম�ণ, চার� চতু ভু� েজর মানিচ� যা তখন �শংসনীয় পিরি�িত িহসােব
িবেবিচত হেত পাের, ম�াপ�িল িবকাশ ও ব�ণ�ত হেত পাের এবং তারপের ব�বসার অে�ষণ ফলাফল আপনার
ে��, সরবরাহ েচইন, অ�ল এবং স�দােয়র �িত� দ�েশ�র আওতায় কী কী �ভাব পড়েত পাের? আপনার
ব�বসােয়র ঝুঁিক এবং / বা উপলি��িল �শিমত করার জন� �কান পছ��িল রেয়েছ?

�কািভড-১৯ মহামারী দ�� মূল অনুমানেক ব�াহত কেরেছ যার উপর সমাজ এবং অথ�নীিত অ�গিত লাভ
কেরিছল, যথা: (নতু ন) সং�ামক েরােগর িব�ারেক এক� সীিমত অ�েল িনয়�ণ করা যায়; এবং েলােকরা দ�ের
চলােফরা করেত এবং অবােধ এক� হেত পাের। ভিবষ�েত �কািভড-১৯ অ�ভু� � পিরি�িত�িল অে�ষেণর �থম
�ি�েত আমরা উভয় বাধা উভয়ই বা সীিমত বা দীঘ�ািয়তভােব চািলেয় েযেত পাির, যার ফেল চার� সূচকীয়
পিরি�িত েদখা যায়, যা
সাধারণভােব ব�বসায় িফের যাওয়া; �ানীয়কৃ ত সমাজ; মানিবক সংকট; এবং জর�রী অথ�নীিত।
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�ানীয়কৃ ত
সমাজ

সাধারণভােব

ব�বসায় েফরা

জর�রী(সংযমী)
অথ�নীিত

মানিবক সংকট

দ�রদ���
দ�রদ���: িক জন� ল��
COVID-19 মহামারীর উ�ােনর পর েথেকই সমাজ, অথ�নীিত ও ব�বসায় ইিতমেধ� পিরব�ত�ত হেয়েছ,
উদাহরণ�র�প, সং�ামক �রাগ�িলর জন� সেচতনতা, উ�ত সাধারণ এবং �াস ��ােসর �া�� এবং সামািজক
দ�রে�র �ীকৃ িত িহসােব। COVID-19 েথেক পুন�ন�ম�ােণর েশষ পেয়�� অবশ�ই আবার আলাদা হেব - এক� নতু ন
� ােনার আগ পয�� এর স�ক অথ� কী তা আমরা জািন না।
সাধারণ। আমরা এ� �পৗছ

নতু ন� যিদও সম� ে�কেহা�ারেদর েথেক েবিশ �ত�াশার �ারা আকৃ িত পােব। িনরাপদ দ�র�, উ�ত �া��িবিধ
এবং পিরব�ত�ত অপাের�ং প�িতর মাধ�েম কম�ে�ে� সং�মণ �রাধ করার জন� ব�বসােয়র মািলকেদর যে�র
কত� ব�। েযেহতু �া�� সবার জন� সমােলাচনামূলকভােব �র�� েপেয়েছ, COVID-19 উে�গ�িল বৃহ�র েপশাগত
সুর�া এবং �াে��র জন� মান এবং িনয়মকানুনেক বািড়েয় তু লেত পাের। িব�ব�াপী মান েচইেনর আঁেটাসঁােটা
আ�ঃসংযু�তার কারেণ িবিভ� েদশ ও রােজ� কারখানা ব� হওয়ার �ভাব পড়ল। এ জাতীয় সরবরাহ েচইেনর
দ�ব�লতা�িল �াস করার জন�, েকউ আরও �ানীয় সরবরােহর েচইন�িলেত সরােনা এবং মূল� সরবরােহর ে�ে�
জ�ল সরবরাহকারী িবক� সরবরাহকারী এবং সরবরােহর ে�ে� অিতির� অথ� সরবরােহর স�াবনা েদখােত
পাের। জাতীয় বা আ�িলক পয�ােয় �িনভ� রতার িদেক এিগেয় যাওয়াও �শংসনীয়। অসামান� পিরমােণ সরকারী
তহিবল সমােজ �ত�াবত� েনর �ত�াশা এবং ৈবি�ক বা িব�ব�াপী েটকসই উ�য়েনর লে��র িদেক অ�গিতর সােথ
পুনর��ার এবং উ�ীপনার জন� �িত��িতব�। আপনােক �িত��িত �দশ�ন এবং অ�গিত েদখােত হেব, েকবল
লােভর ে�ে� নয়, বরং ভাল কাজ, শি� এবং পিরেবশ ইত�ািদর ে�ে�ও।
�যুি� এক� ভূ িমকা পালন করেব। কেয়ক� �যুি� যা আগামী সমেয় ��াকশন অজ�ন করেত পাের: হ'ল ইবািণজ� এবং �রােবা�� িবতরণ; �যাগােযাগিবহীন অথ� �দান; দ�রবত� কাজ; দ�র িশ�ন; েটিলেহলথ এবং
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অনলাইন িবেনাদন। নীিতমালা স�ম করা, ব�বসািয়ক মেডল এবং অপােরশনাল প�িত�িল ব�বসা এবং
বািণেজ�র �িত� �কাণায় পিরব�ত�ত হওয়ার স�াবনা রেয়েছ।
আপিন আপনার ব�বসােয়র জন� এক� নতু ন সাধারণ অে�ষণ এবং পিরমাজ�ন করেত চাইেত পােরন। আপনার
পণ� এবং পিরেষবা িক হেত পাের? কার কােছ আপিন িবি� করেত পােরন? আপনার অপােরশন�িল েকমন
েদখাে�? আপনার সরবরােহর েচইন কীভােব �াপন করা েযেত পাের? দ�তা এবং বৃি�র জন� আপিন কীভােব
�লাক এবং অন�ান� সং�ান�িল পিরচালনা করেত পােরন? আপিন েয স�দায়�িলেত পিরচালনা করেছন তােদর
সােথ আপনার স�ক� কী হেব?

আজেকর আগািমকাল
ভিবষ�েতর ��িত স�েক� কথা বলা সুদ�র�সারী বেল মেন হয় এবং আ�হ সং�হ কের না এবং �াপ� �ফাকাস কের না।
যিদও ভিবষ�েত আমােদর �দারেগাড়ায় এ� মেন রাখেবন: গতকােলর ভিবষ�ত আজ �র� হেয়িছল এবং আজেকর ভিবষ�ৎ
আগামীকাল েথেক �র� হেব।
COVID-19 মহামারীর ��াবাল ে�ল এবং উ� গিত এবং এ�র িব�ারেক ধীর করার জন� �েয়াজনীয় কেঠার পদে�প�িল
সরকার, সমাজ এবং ব�বসােক অবাক কের তু েলেছ এবং িব� �া�� ব�ব�া, অথ�নীিত এবং বািণেজ�র দ�ব�লতা�িল তু েল
ধেরেছ। এ� এেকবাের অনু�ারক েয �ুজ-িনয়�ণ েমােড গািড় চালােনা ব�বসা এক� ঝুঁিকপূণ� িবষয়। ভিবষ�েতর ��িতর
িদেক সময়, �েচ�া এবং অথ�ায়েনর িবিনেয়াগ সু��, এবং িনঃসে�েহ ব�বসা পিরচালনার ে�ে� ভিবষ�েতর �াভািবক অংশ
হেয় উঠেব।
COVID-19 সংকট �র� হেয়িছল অভূ তপূব� ভােব, তেব অ�ত�ািশত সং�ামক �রাগ নয় পরবত� সংকট সব�দা েকােণ থাকেব
এবং জলবায়ু পিরবত� ন, জেলর ঘাটিত, নাগিরক অশাি� বা �াকৃ িতক দ�েয�াগ - এর িবিভ� উৎস থাকেত পাের।
�িত� ব�বসা ��েময়াদী মুনাফা এবং আপনার ব�বসােয়র দীঘ�েময়াদী মূল� পিরচালনার জন� চ�ােলে�র মুেখামুিখ হয়, যা
পেরর িদেক �মাগত ঝুঁিকর মেধ� রেয় ব�বসােক বেড়া ধরেনর ব�াহত হওয়ার কারেণ উে�খেযাগ�ভােব �ত�াখ�ান করা।
ভিবষ�েত পা বাড়ােনার ঝুঁিক�িল িনর�পণ কের এবং কী কী ঘটেত পাের তা অনুধাবন করার মাধ�েম, আপনার ব�বসা
কীভােব েদখা েযেত পাের ও তার িব�ৃত �বাঝার জন� এবং আপনার ব�বসােয়র ে�ে� িবে�র জন� ��ত থাকার মাধ�েম

ব�বসািয়ক �ান অজ�ন কের ।
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