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আেরাগ� পিরক�না 

পিরব�ত�ত �া��, সমাজ এবং ব�বসািয়ক পটভূিমেত আপনার ব�বসােয়র সেুযাগ�িলেক সং�ািয়ত কর�ন এবং এই 

সেুযাগ�িল �হেণর জন� কায�করী পিরক�না �হণ কর�ন 

লক ডাউন আপনার ব�বসােক অেনক িদক েথেক �ভািবত কেরেছ। উৎপাদন এবং িব�য় ধীরগিতেত চলেছ বা 

এমনিক ব� হেয় েগেছ। আপনার   পেণ�র চািহদা কেম েযেত পাের, আপনার  িজিনষ�িল একইভােব �েয়াজন  না 

হেত পাের, সরবরাহকারীরা আপনার �া�েণ েপৗ�ছেত  নাও পাের  এবং িকছু  �িমক ও  কম�রা হয়েতা চেল েগেছ। 

েকািভড-১৯ মহামারী কীভােব উৎপা�ত হেব এবং েকান  েকান িবিধিনেষধ ,�িতর�ার েকান উপায় �িল �েয়াগ 

করা অব�াহত রাখা হেব বা েকানটা ভিবষ�েত �েয়াজনীয় হেত পাের তা িনেয় অেনক অিন�য়তা রেয়েছ। এই 

পিরক�নায় এ� েদখােনার েচ�া হেয়েছ আপনার  মেতা কের যােত আপিন তৎ�ণাৎ ব�বসায় িফরেত পােরন 

এবং িকভােব নগদ �বাহ ৈতির করার স�াবনা েবিশ হয় েসই ব�বসািয়ক ি�য়াকলাপ�িলেত আপনার 

�েচ�া�িলর মধ◌্েয েফাকাস করেত পােরন। 

পটভূিম 

 

েকািভড -১৯ সং�মেণর িব�ার কিমেয় আনার জন� এবং সামািজক সু�াে��র  উপর এর �ভাব �াস করার জন�, 

সরকার �াথিমকভােব �মণ, সভা, এবং সামািজক কম�কাে�র উপর িনেষধা�া েঘাষণা কেরিছল, যা পের 

তৎকালীন েদশব�াপী লকডাউনেক অনুসরণ কের। ব�বসািয়ক ি�য়াকলাপ�িল হঠাৎ আকি�ক, অপিরকি�ত 

এবং অ�ত�ািশত অব�ােন এেস দঁািড়েয়িছল - এখন এ� সমােজর উপর এক� উ�তর সংঘাত সৃ�� কেরেছ এবং 

অভূতপবূ�ভােব অথ�নীিতেক �ভািবত কেরেছ। লক-ডাউন� অব�াহত থাকায়, ব�বসা পিরচালনার সং�ান�িলেত 

যা ��ত �াস েপেয়েছ, তা েহাল: কায�করী মূলধন; দ� কম�শি�; কম��েলর িব�ৃত সূচী এবং চািহদা। নগেদর 

িনয়িমত �বাহ �ারা পিরচািলত মাইে�া, �ু� ও মাঝাির উেদ�াগ�িল (MSME) অ��ল হেয় পের ও �িত�� হয়। 

এমএসএমই�িল যিদও কম�সং�ােন উৎপাদন এবং বৃি�র জন� �ীকৃত ইি�ন। 

এবার,  িবিধিনেষধ�িল ধীের ধীের উঠেল ব�বসা�িল হঠাৎ "সু�ইচ" করা যায় না। লকডাউন চলাকালীন 

জািতসংেঘর িশ� উ�য়ন সং�া (UNIDO) এমএসএমই (MSME) �া�ারেদর জিরপ কেরেছ, এসময় এমএসএমইরা 

তােদর ব�বসা(১) পুনরায় চালু করার জন� িন�িলিখত চ�ােল��িলর িবষেয় িরেপাট� কেরিছেলন। 

১. েকািভড -১৯ আমােদর িঘেরই  থাকেব এবং ব�বসার সম� ে�ে� উ�তর অিন�য়তা ৈতির করেব,   
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  িবেশষত, কম�ে�ে� কম�েদর এবং পদােথ�র চলােফরার মাধ�েম েকািভড-১৯ এর আরও িব�ৃিত বাড়ার স�াবনা। 

এ�িল এড়ােত,আরও িবিধিনেষধ ৈতির হেত পাের এবং স�াব� লকডাউেন আবার িফের েযেত পাের। 

 

২. বাজােরর অব�া খুব সংকটপণূ� এবং নগদ �বােহ অত�� বাধা বত� মােন। এ� সৃ� হেয়েছ মূলত 

এমএসএমই�িলর  পণ��িলর চািহদা স��ক�ত চূড়া� অিন�য়তার কারেণ এবং কম বা অিবদ�মান ব�বসািয়ক 

আেয়র ফেল।  এিদেক  �ম, শি�, ভাড়া, এবং অন�ান� ব�বসািয়ক ইনপুট�িলর জন� ব�য় করেতই হে�। 

 

3. জনশি�র  �িতব�কতা আেছ, এমএসএমই �িলেত েদখা যাে� েয তােদর কম�েদর �াক েকািভড-১৯  

  অব�ার ৩০ েথেক ৭০% েলােকরা তােদর শহের িফের েগেছ কম��েলর অিন�য়তার কারেণ এবং লকডাউেনর  

  কারেণ আেয়র �িত হওয়ায়। কম�েদর সময়মত  িফের আসা (বা সমেয় িফের আসা) বা নতুন কম� অজ� েনর জন� 

েবাঝােনা  চ�ােল� হেব এবং কম�েদর পিরবত� েনর ফেল উৎপাদনশীলতা,  

  �ণমান এবং ���র হােরর উপর,  আ�থ�ক উে�েগর ওপর েনিতবাচক �ভাব েফলেব বেল আশা করা হে�। 

 

4. য�পািত ও কঁাচামাল�িলর �ক, কায�-�গিত এবং স�ূণ� পণ� �াস েপেয়েছ। এমএসএমই�িলেক 

অপিরেশািধত   কঁাচামাল র�ণােব�ণ ও পিরেষবা এবং ি�ন-আউট ন� �ক�িল �হণ করা দরকার। অপােরশন 

পুনরায় �র� করার আেগ এক� উে�খেযাগ� ব�েয় এবং লকডাউেনর সময় সাইট�েত আটকা পড়া �ক�িলেত 

স�বত নতুন  কের েলেবিলং এর স�াবনা  রেয়েছ। 

 

5. মূল�বৃি� ছাড়াই �েয়াজনীয় ইনপুট�িলর সমেয়ািচত সরবরাহ িনি�ত করা িচ�ার িবষয়। িবেশষত   

   

েযসব এমএসএমই�িল অন�ান� রােজ�র িবেশষািয়ত অংশ�িলর উপর বা আ�জ� ািতক�ের আবিশ�ক  ভােব 

িনভ� রশীল, এই সংকেট, সরবরােহর ে�ে� তােদর দ�ব�লতার িবষয়�েত উে�গ �কাশ পাে�। 

 

প�িত 

 

কম�ে�ে� েকািভড-১৯ এর িব�ার েরাধ করার জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর কারেণ লক-ডাউেনর আেগ ব�বসা 

েয অব�ায় িছল �ক েসখােনই এখন �র� করা স�ব নয়। উ� অিন�য়তার কারেণ এেকবাের সম� ব�বসািয়ক 

ি�য়াকলাপ পুনরায় চালু করার েচ�া করা ভাল ব�বসার বুি�েত েবাধগম� হেব না। িবেবচনা কের 
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● েসই ব�বসার ি�য়াকলাপ�িল িদেয় �র� কর�ন যা এ সময় কায�কর- এ�িল সাধারণত এমন পণ� এবং 

পিরেষবািদ হেব যা আপনার ে�তা আরও খারাপ অথ�ৈনিতক পিরি�িতর পেরও , �েয়াজনীয় বা কমপে� 

নূনৃতম িবেবচনা করেব; 

● এমনিক েসই ব�বসািয়ক ি�য়াকলাপ�িল ব� কের েদওয়া যায় যা স�বত অ�য়জনীয় হেয় উেঠেছ বেল 

�িগত হেয় েগেছ , এর িপছেন িকছু কারণ আেছ, উদাহরণ�র�প, সামািজক দ�রে�র �েয়াজনীয়তা�িল পূরণ 

করেত অ�মতা, ে�তােদর চািহদা এবং আচরেণ পিরবত� ন, অথ�ৈনিতক ম�া ইত�ািদ। 

● নতুন ব�বসািয়ক ি�য়াকলাপ�িলেত েসই েচ�া কর�ন যা আপনার �েবর চািহদা বািড়েয় েতােল। এমন এক� 

ভাল পণ� বা পিরেষবা �দােনর জন� যা আপনার মূল দ�তা িন�দ�� কের ,েযমন এমন এক� েপাশাক 

��তকারক সং�া যারা েপাশােকর পিরবেত�  মুেখাশ েসলাই করা �র� কেরেছন। যারা গাড়ী এবং সাইেকেলর 

অংশ�িল ��ত কের তারা িবক� িহেসেব েভ��েলটর�িল ৈতির করেছ েকািভড-১৯ এর েরাগীেদর যে�র 

জন�। 

 

আপনার বত� মান ব�বসার ি�য়াকলাপ এবং সংরি�ত স�েদর উপর বত� মােনর �ভাব�িল এবং ভিবষ�েতর 

স�াব� পিরি�িত�িলর পয�ােলাচনা কের আপনার েফরার পেথর পিরক�না কর�ন। িন�িলিখত পিরক�না�িল 

মূল উপাদান�িলেক েদখায়। আপিন মূল ব�বসার ে���িলেক েঢেক িদেয় সামিয়ক সীমাব� উে�শ��িল সহ 

এক� পুনর��ার পিরক�না ৈতির কর�ন েযমন: িব�য়; উৎপাদন ; জনশি�; সরবরাহ শৃ�ল এবং অথ�ায়ন। 

আপিন আপনার সবেচেয় �র��পূণ� ব�বসািয়ক স�দ েথেক �র� করেছন, িবেশষত: আপনার পণ� এবং েয 

বাজার�িলেত আপিন এ�িল িবি� কেরন; আপনার কােছ থাকা সুিবধা�েলা (কারখানা, �দাম, িবতরণ, মজ�ত 

ইত�ািদ) এবং সং�হীত/�ক (সরবরাহ, স�ূণ� পণ�, েয পেণ�র কাজ চলেছ); আপনার কম��েল কম�েদর দ�তা 

এবং ব�বসা পিরচালনার জন� উপল� অথ�ায়ন। েকািভড-১৯ মহামারী এবং েদশব�াপী লকডাউন ইিতমেধ� কী 

কেরেছ (বত� মান �ভাব�িল) এবং এ� কীভােব সমেয়র সােথ িবব�ত�ত হেত পাের তা ভিবষ�েতর পিরি�িত, এর 

সমাধান সু� কীভােব আিব�ার করার েচ�া করেছন আর তার �েত�ক�র জন� আপিন যা েচ�া করার তাই েচ�া 

করেছন, েকািভড-১৯ ছিড়েয় যাওয়ার ে�ে� আরও ভাল এবং খারাপ উভয় �বণতা ধের িনেত হেব এবং 

যাতায়ােতর সীমাব�তার �েয়াজনীয়তার কথা মাথায় রাখেতই হেব। �া� তথ� ,আপনােক আপনার ব�বসােয়র 

পুনঃসূচনা, পনুর��ােরর জন� আপনার ি�য়াকলাপ�িলেক অ�ািধকার িদেত সহায়তা করেব। 

  

 

 

https://www.sundayguardianlive.com/news/getting-msmes-back-business-perspectives-indian-manufacturing-clusters
https://www.sundayguardianlive.com/news/getting-msmes-back-business-perspectives-indian-manufacturing-clusters


  িনেদ� শ সচূী 

 
Plan for Recovery, version 29 May 2020  
(১) এমএসএমইগুলিকে ব্যবসায় ফিরিয়ে আনা: ভারতীয় উত্পাদন ক্লাস্টারগুলির দৃষ্টিভঙ্গি, রবিবার গার্ডিয়ান, ২০ 

এপ্রিল ২০২০, https://www.sundayguardianlive.com/news/getting-msmes-back-business-perspectives-

indian-manufacturing-clusters 

 4 

 

 

                   

পন� ও বাজারসমহু 

 

আপনার ব�বসা, আপনার �ধান ে�তা এবং আপনার পেণ�র অ�ব�বহারকারীেদর িদেয় �র� কর�ন। 

● এই সংকট কীভােব আপনার ে�তােদর আ�হ ও পণ� এবং পিরেষবািদর জন� বাজােরর চািহদােক 

�ভািবত কেরেছ? আপনার মূল ে�তােদর এবং চূড়া� �াহকেদর চািহদা� েবাঝার জন� স�াব� �িত� 

পদে�প:  আপনার পণ� তােদর কােছ কতটা �র��পণূ�? আপিন ই এন িড এ পরী�া িনেত পােরন - জর�রী 

, �েয়াজনীয়,  আকাি�ত বা অ�য়জনীয়।  

�াহেকর দ���েকাণ েথেক, আপনার পণ� জর�রী, যার অথ� তারা এ�িল ছাড়া চলেত পােরন না? বা এ� 

দরকারী, এ� িন�দ�� িকছু কাজ করার জন� �েয়াজনীয়? বা েকবল আকাি�ত পছ� মেতা েকেনন, এক� 

েসৗ�েয�র েবাধ যু� থােক অথবা পণ◌্য� না েকনাও যায়, ে�তা িকনেত েমােটও আ�হী নয়। লক-ডাউন 

�র� হওয়ার পের িক এই চািহদার মােনর ইিতমেধ� েকান পিরব�ত�ত হেয়েছ বা ভিবষ�েতর িবিভ� 

পিরি�িতেত এ� আরও পিরবত� ন হেত পাের? েয মুেখাশ�িল মানুষ আজ িকনেছন, েস� ই এন িড এ এগ 

ধােপ এিগেয় িগেয় �েয়াজনীয় েথেক জর�রী হেয় েগেছ । অন� উদাহরণ িহসােব, যা�ী পিরবহনকারী 

   

 পণ� ও বাজার  

 সুিবধা ও মজ�ত  

 জনগণ  

 আ�থ�ক সং�ান  

পুনর��ােরর পিরক�না 

বত� মান 

�ভাব 

ভিবষ�েতর 

পিরি�িত 

(COVID-

এরিব�ার , 

চলাচেলরউপ

র িনেষধা�া, 

ভারেত এবং 

িব�ব�াপী) 

সময় িনধ�ািরত উে�শ��িল 

সহপুনর��ার পিরক�না 

িব�য় 

উৎপাদন 

েলাকবল 

সরবরাহ  
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যানবাহন ধাপ েনেম আকাি�ত েথেক এিড়েয় চলার েযাগ◌্য হেয় উেঠেছ (আয় কমার সােথ সােথ িবলাস 

পেণ�র িবি� কেম েগেছ) এবং একই সমেয় অন�ান� �াহকেদর জন� হয়েতা েস�িল অ�েয়াজনীয় েথেক 

�েয়াজনীয় হেয়েছ ( যারা যা�ী পিরবহনকারী ও গািড় বুক কের যাতায়াত করেতন তারা ভাইরাস 

সং�মেণর ভেয় ব�ি�গত গািড়েত যাে�ন)। 

 

● �িত� �াহক আপনার ব�বসায় কতটা মূল� িনেয় আেস? িব�য় বা টান�ওভােরর দ���ভি�র পাশাপািশ 

লাভজনকতা বা িব�েয়র মা�জ�েনর দ���েকাণ েথেক আপনার মূল �াহকেদর িদেক নজর েদওয়া উিচত। 

কাছাকািছ বা মধ�-েময়াদী ভিবষ�েত ঐিতহািসক িব�য় মান�িলেক পুনর��ার করা েযেত পাের? 

 

আপনার �াহকরা কতটা িব�াসেযাগ�? েযেহতু এখন এ� ইিতমেধ�ই এক� অত�� অি�র এবং অিনি�ত সময়, 

তাই আপিন মেন রাখেবন, আপনার সবেচেয় িব�� �াহকেদর সােথ কাজ করার েসরা সময় এ�। �াহেকর িক 

ভাল েপেম� েরকড�  রেয়েছ? আপনার �াহেকর ব�বসােয়র স�াবনা স�েক�  আপনার দ���ভি� িক - িতিন িক 

সংকট� কাটােত স�ম হেবন? 

এককথায় েকানও স�ক বা ভুল উ�র েনই, তবুও এই ���িলর অে�ষণ আপনার ব�বসােক পুনরায় চালু এবং 

পুন�ন�ম�ােণর জন� অ�ািধকােরর এক� স�ক অনুভূিতর জ� েদেব। আপনার �াথিমক মলূ�ায়েনর এক�  সম�� 

করেত আপিন এরকম িকছু িবষয় যা আপাত �র��পণূ� নয় তােদর ব�বহার বা সাম�স� িবধান করেত পােরন। 

সােথ েচকিলে� কেয়ক� ��ত ঘুের দঁাড়ােনার পরামশ� রেয়েছ এবং আরও িবশেদ িবষয়� �াহকেদর জন� িবেশষ 

মিডউেল পাওয়া যােব।  

   

আপনার মলু 

পণ� 

েশষ ব�বহারকারীেদর 

�র���দান (ENDA) 

আপনার ব�বসােয়র মলূ� আপনার ব�বসােয়র মলূ� 

আেগ এখন  ভিবষ�েত েলনেদন লাভেযাগ�তা েপেম� স�বনা 

                

                

                

                

E = Essential, N = Needed, D = Desirable and A = Avoidable 
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সিুবধা ও মজ�তসমহু 

 

এর পের,  সুিবেধ এবং মজ�ত সাম�ীেত মেনােযাগ িদন। আপিন যখন িনেজর ব�বসা� পুনরায় চালু করেবন তখন 

আপিন সবেচেয় সহেজ কী করেত পােরন? 

 ব�বসা পিরচালনা করার জন�, আপনােক িনি�ত করেত হেব েয সর�াম�িল ভাল অব�ায় রেয়েছ। লক ডাউেনর 

সময়কােল অেকেজা অব�ায় েথেক, ধুেলা এবং মিরচা জেম েযেত পাের এবং জলবাহী বা ৈতলা�  ফুেটা�িল �কট 

হেত পাের। তদিতির�, কম�ে�ে� েকািভড-১৯ এর আরও সং�মণ েরাধ করেত আপনার সতক� তা অবল�ন 

করেত হেব। সেব�াপির, এর জন� এ� �েয়াজন েয সম� কম�রা আপনার ব�বসাে�ে� থাকাকালীন সম� সমেয় 

৫-৬ ফুট পয�া� সামািজক দ�র� বজায় রাখেত স�ম। তদিতির�, আপনার আেশপােশ �েবশ করেত িদেত 

আপনার স�াব� সং�ািমত েলাকেদর বাধা েদওয়া উিচত। আপনার সুিবধা�িল মলূ�ায়েনর জন� আপিন 

অ�চিলত েকান উপােয় এই সাম�স� িবধান করার িবষয়� িবেবচনা করেত পােরন।  

ব�বসায় / 

কারখানার 

ে�� 

সর�াম এবং সর�াম িক 

কায�কর এবং যথাযথ 

র�ণােব�ণ করা হয়? 

কম�ে���িল িক সামািজক 

দ�র� বজায় রাখেত 

সিুবধাজনক? 

 

পণ� এবং েলােকর অ�াে�স 

কেঠারভােব িনয়�ণ করা 

হয়? 

 

অব�া �েয়াজনীয় 

উেদ�াগ 

অব�া �েয়াজনীয় 

উেদ�াগ 

অব�া �েয়াজনীয় 

উেদ�াগ 

              

              

              

              

              

 

সুিবধা�িল থাকেব িকনা েসটা আপনার সুিবধার উপকরণ এবং �ক�িলর ি�িতর সােথ ঘিন�ভােব জিড়ত। 

কােজর সাইেট আপনার কী আেছ, কী পিরমােণ আেছ এবং তার আ�থ�ক মূল� কী? এ� আগত পণ��িলর �গিত 

এবং সমা� পণ��িলেত �েযাজ�। লকডাউন িক �দামজাত পণ��িলর অবনিতর ফল�র�প? উদাহরণ�র�প, 
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রাসায়িনক�িল সব ন� হেয় েযেত পারছ, সম� �েকর মেধ� ধূিলকণা এবং ময়লা জেম রেয়েছ, ই�দ�র এবং অন�ান� 

কীটপত� িকছু �ক ন� কেরেছ এবং ধাতব অংশ�িলেত মিরচা ধরা �র� কেরেছ। যিদ েকানও �িত হেয় থােক 

তেব তা িক আকাের হেয়েছ এবং �ক�িল এখনও একই বা িভ� উে�েশ� ব�বহার করা েযেত পাের িক? 

 

নীেচর সারিণ�, �ক �হন করেত এবং অ�ািধকার িদেত ব�বহার করা েযেত পাের,েদখেত হেব �েকর  �থেম েকান 

অংশ�িল ব�বহার করা উিচত এবং েকান� তার মূল উে�েশ� ব�বহার করা যােব না। কেয়ক� তাৎপয�পণূ� িবষয় 

আপনার এই সংযু� েচকিলে� অ�ভু� � রেয়েছ এবং মিডউল�েত আপনার সুিবধা�িল এবং মজ�ত সাম�ী�িল 

আপনার ব�বসার পুনঃসূচনার জন� ��ত িকনা তা  িববরণ সহ ��ত করেব। 

 

িক মজ�ত আেছ পিরমাণ আ�থ�ক মলূ� বত� মান অব�া 

অ�মু�খী পণ� 

        

        

কাজ চলেছ 

       

        

        

স�ণূ� পণ� 

        

        

        

ছঁাটাই অংশ 
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স�দায় 

 

আপনার ব�বসা চালােনার জন� আপনার �েয়াজন কম�র। সুতরাং আপনার �াক-লকডাউন অব�ার কম�রা 

কীভােব কাজ করেছন তা েদেখ িনন। কীভােব লক ডাউন তােদর জীবেন �ভাব েফেলেছ তা বুেঝ িনেত েচ�া কর�ন। 

তারা এবং তােদর পিরবার�িল িক �া��কর অব�ায় আেছ নািক তারা আপনার ব�বসােয়র সাি�েধ� েথেক সের 

েগেছ বা বািড় চেল েগেছ? তারা িক আপনার জন� কােজ িফরেত স�ম হেব? তােদর িফের আসার সুিবধােথ� আপিন 

িক িকছু করেত পােরন? 

আপনার �ত�ািশত �েয়াজনীয়তার সােথ িবিভ� িবভাগ জ�েড় আপনার স�াব� উপল� কম�েদর তুলনা কর�ন। 

অপােরশন পুনরায় �র� করার আেগই েকান পদ�িল অিবলে� �েয়াজনীয়? েকান� পুনরায় আর� করার জন� 

�েয়াজনীয় এবং ব�বসায় একবাের বাছাইেয়র পের কম�েদর পছ�সই �র� িক? 

আপিন কম� পিরি�িত মূল�ায়েনর েরফাের� িহসােব নীেচর ফম��াট� ব�বহার করেত পােরন। কেয়ক� �াথিমক 

পদে�েপর সােথ সংযু� েচকিল�� অ�ভু� � করা হেয়েছ এবং উৎপাদনশীল কম�েদর পুন�ন�ম�ােণর আরও িবশদ 

পদে�প�িল কম�শি� স��ক�ত সামিয়ক মিডউেল পাওয়া যােব। 

 

 

কম� / কম�শি� িবভাগ 

(উৎপাদন, �যিু�গত, 

িব�য়, �শাসন ইত�ািদ) 

েকািভেডর আেগ পিরক�না 

সংখ�া বত� মােন 

উপল� 

অপিরহায�  �েয়াজনীয় কাম� 
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আ�থ�ক সং�ান�িল 

 

সব�েশেষ এটাই বলার েয , আপনার আ�থ�ক অব�ােনর খবর িনন,  িনঃসে�েহ, লকডাউন� আপনার েকা�ািনর 

আ�থ�ক খােত কেতাটা �িত কেরেছ, এটা েতা �াভািবক েয উে�খেযাগ�ভােব �াস েপেয়েছ ব�বসািয়ক আয়। 

অন�িদেক েবতন, ভাড়া, কর, ইউ�িল� ইত�ািদর ে�ে�ও িকছু িন�দ�� ব�য় অব�াহত থাকেছ, আর এর মেধ�ই 

আপনার ব�বসােক আবার পুেরােনা ছে� িফিরেয় আনেত হেব।তাই এখন িনয়�ণ করা দরকার নগদ �বােহর, ব�য় 

�ােসর, আেয়র বৃি�র বা গিত বািড়েয় অিতির� কম��ম মূলধনেক আকষ�ণ করার, এবং / অথবা ব�বসােয়র 

মেডল� সংেশাধন কের িস�া� েনওয়ার,তাই আেগ আপনার বত� মান আ�থ�ক অব�ান� �� কের িনি�ত 

কর�ন: 

● আপনার পাওনাদার কারা এবং আপনার সং�ার ঋণ�িল কত পিরমােণ পিরেশাধেযাগ�? 

● আপনার �হীতা কারা এবং আপনার সং�ায় তােদর কী পিরমাণ িবিনেয়াগ রেয়েছ? 

● আপনার কােছ কত নগদ আেছ এবং অন�ান� কায�করী মূলধন ই বা িক পাওয়া যায়? 

● সরকােরর উ�ীপক ব�ব�া�িল েথেক উপকার েপেত কী িবক� থাকেত পাের? 

 

কেয়ক� তাৎ�িনক িবকে�র সােথ সংযু� তািলকায় অ�ভু� � রেয়েছ  আপনার সং�ার জন� �া��কর আ�থ�ক 

িভি� পুনর��ার করার চািবকা�। আর এজন� আরও িবশদ পদে�পসমূহ, ‘অথ�ায়ন’ স��ক�ত টিপক�াল 

মিডউল�েত পাওয়া েযেত পাের। 

ব�বসােয়র পুনর��ার পিরক�নােত  েফরা 

 

এরপের আপিন পণ� এবং বাজার, সুিবধা এবং �ক, কম� এবং অেথ�র ে�ে� কী সাম�স� খঁুেজ েপেয়েছন তা তুলনা 

কর�ন এবং সংহত কর�ন। আপনার ব�বসােয়র জন� সুিন�দ�� পুনর��ার েকৗশল�িল ৈতির করেত এ�েক একি�ত 

কর�ন। সব�ািধক করণীয় এবং তাৎ�িণক ব�বসা এবং নগদ-�বাহ উৎপাদন করার স�াবনা� িদেয় �র� কর�ন। 

দ�ল�ভ অেথ�র অপচয় ব� করেত, ��েময়ােদ যা কায�করী বেল মেন হয় না, তা �িগত কর�ন। স�াব� নতুন 

ব�বসােয়র সুেযাগ েকাথায় দঁািড়েয় আেছ তা িচি�ত কর�ন। 
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এই পুনর��ার েকৗশল�িলর সাহােয� আপনার মূল ব�বসােয়র ে���িলেত িব�য়, উৎপাদন, কম�শি� এবং 

অেথ�র পুনর��ােরর ল��মা�ার জন� িকছু বা�বস�ত অনুমান কর�ন। �থম স�াহ এবং মােসর মেধ� িন�দ�� 

পারফরম�া� সূচক (েকিপআই) এবং পনুর��ােরর জন� এক� সময়সূিচ েসট কর�ন। সব�িল এক� সাধারণ 

ফম��ােট েনাট কর�ন যােত আপিন আপনার কম�দল�িলর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন এবং পয�ােলাচনা এবং 

সম�য় কের পুনরায় ঘুের দঁাড়ােত পােরন। 

 

পুনর���ােরর েকৗশল  

(িন�দ�� পণ�, কাজ, ে�তা 

ইত�ািদর সােপে� ) 

পুনর���ােরর ল�� সময়সারণী ল��  

বািনজ� ে�� KPI W

1 

W

2 

W

3 

W

4 

M

2 

M

3 

M

4 

M

5 

  1. িব�য়                   

  2. উৎপাদন                   

  3. েযাগান                   

  4. েলাকবল                   

  5. অথ�সং�ান                   
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