িনেদ�শ সূচী
পুনর��ার করার জন� পুনরায় �র� কর�ন

কম�কা�, �ম, সরবরাহ েচইন, এবং িব�য় িবষয়ক ব�পার �িলেত পিরবত� ন আনার জন�
আপনার ব�বসািয়ক কম�কা� পুনরায় �র� কর�ন।
আপিন অিনি�ত অব�ার মেধ�, পিরব�ত�ত প�িত এবং আংিশক ভােব পিরব�ত�ত কম�েদর সােথ
আপনার ব�বসা পুনরায় চালু করেবন। অতএব ব�বসা� আেগ েযমন অব�ায় িছল এ�েণ েসই
অব�ায় িফের আসার স�াবনা েনই। আপনার সরবরাহ েচন এবং �াহকেদর জন� অভ��রীণ ি�য়াকলাপ এবং কম�শি� - পাশাপািশ বাজার, সবিকছু র ে�ে�ই ধারাবািহক চ�ােল��িলর মধ� িদেয়
সমস�ার সমাধােনর জন� ��ত হন। আপনার দলেক যত তাড়াতািড় স�ব সেব�া�ম প�িতেত আপনার
ব�বসা� �াভািবক করার িবষেয় অবিহত কর�ন এবং কম��ম করার জন� কায�করভােব এবং ঘন ঘন
�যাগােযাগ রাখুন।

পটভূ িম
আপনার কম�ে���িল একবার COVID-19 এবং স�াব� সং�মণ েথেক িনরাপদ এবং িনয়�েণর জন�
��ত হেয় যাওয়ার পের, বত� মান সমেয় ব�বসা পুনরায় চালু করার এবং আপনার ব�বসা পুনর��ার
করার কথা িবেবচনা কর�ন। অভ��রীণ এবং বািহ�ক উভয় ব�বসািয়ক কারণ�িল পিরব�ত�ত হেয় েগেছ,
আপনার সম� ব�বসািয়ক �ি�য়া পুনরায় কাজ করার জন� পয�া� পিরমাণ সম�েয়র জন� ��ত
থাকু ন।
অভ��রীণভােব, আপনার কম� বািহনী িকছু পিরবত� ন েদখেত পােব এবং অিনি�ত অথ�ৈনিতক অব�া,
সং�মেণর ঝুঁিক, চাকির এবং আেয়র সুর�া স�েক� উি�� হেত পাের বেল আশা করা যায়। সামািজক
দ�র� েমেন চলা, উ�তর �া��িবিধ মানা এবং সীমাব� কােজর মেধ� ঘূণ�ায়মান পালা কের কাজ করা,
কম�েদর মেধ� �কৃ ত উে�গ সৃ�� করেত পাের। এই নতু ন �েয়াজনীয়তা�িলেত কম� �বাহ �িলেকও
পিরবত� ন কের যার জন� ৫এস সহ সু� উৎপাদন �ি�য়া অনুশীলেনর �েয়ােগর ে�ে� আরও
পিরবত� েনর �েয়াজন হেত পাের। রসেদর ে�ে� তৎপরতা এবং পির��তর উৎপাদন (আরইিসিপ) (২)
এর মাধ�েম উপকরণ, শি� এবং জেলর ব�বহার �াস এবং বজ��, �বাহ এবং িনগ�মনেক �াস করার
িবক��িল অনুস�ান কের িবক� সা�য় করার উপযু� সময় এ�।
বািহ�কভােব, আপনার ব�বসা, সরবরাহ শৃ�লার এক� অংশ এবং তাই আপনার পণ� এবং
পিরেষবািদ, আপনার ব�বসার �েয়াজনীয়তা েমটােত, �বাহ সরবরাহকারীেদর চািহদা বজায় রাখেত
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আপনার �াহকেদর উপর িনভ� র কের। সরবরাহকারী এবং �াহক উভয় পে�র কােছ, লক ডাউন,
অ�ীকৃ ত চািহদা বা এমনিক ব�বসািয়ক বে�র কারেণ সৃ� বাধা�িল ��। সমাধান�িল বত� মান এবং
স�বত নতু ন �াহক এবং সরবরাহকারীেদর সহেযািগতায় খুঁেজ েপেত হেব।

প�া সমুহ

এিগেয় যাওয়ার এক� উপায় িনেচর িচে� িচি�ত করা হেয়েছ। আপনার িনভ� রশীল উৎপাদন, কম�শি�,
�াহক এবং সরবরাহকারীেদর উপর দ��� িনব� কের আপনার ব�বসা পুনর��ার কর�ন।
�কানও �মা�য় েনই, চার� িদকই আ�ঃসংযু� প�িতেত সমাধান করা দরকার। পুনর��ার
পিরক�নার সময় আপিন েয পুনর��ার ল�� এবং সময়সীমা িনধ�ারণ কেরেছন েসিদেক মনঃসংেযাগ
িনেয় কাজ কর�ন। পুনর��ার পিরক�না, ল���িল এবং অজ�ন স�েক� �েত�কেক অবিহত এবং
�মতািয়ত রাখুন এবং এ�িল উ�ূত হওয়ার সােথ সােথ সমস�া�িল সমাধােনর জন� সহেযািগতা এবং
দলব� ভােব কাজ করা েক উৎসািহত করেত থাকু ন।
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�ম

মূল ব�বসািয়ক �ি�য়া এবং কম�কাে�র জন� উৎপাদন�ম দল পুন�ন�মা� ণ কর�ন
�কািভড-১৯ মহামারী এবং লকডাউন �কৃ তপে� একসােথ কাজ করার �হণেযাগ� অভ�াস�
পিরব�ত�ত কেরেছ - ব�ি�গতভােব এবং পাশাপািশ সমােজর সব��- �ুল, েকনাকাটা, �মণ,
সামািজকীকরণ �ভৃ িত ে�ে�।
তদ�পির, হাত �ধায়ার �া��িবিধ এবং কািশর আচরেণর জন� �হণেযাগ� মান�িল শ� কের তু েলেছ।
�ভাবতই, আপনার কম� সহ �েত�েক সং�ািমত বা ক�ািরয়াের পিরণত হেত না চাওয়ার িবষেয়
িনরাপদ িকনা তা িনেয় উি�� ও অিনি�ত রেয়েছ।
নতু ন মান �হেণর জন� মািলক, পিরচালক, �যুি� কম� এবং ত�াবধায়কগণেক নতু ন দ�র� এবং
�া��িবিধ মানােক পির�ারভােব সংযু� করেত হেব এবং এ�িল সব�দা পালন করার ে�ে� দ��া�মূলক
েনতৃ � িদেত হেব।
আপিন কম�েদর পুনগ�ঠন করার সময়, িন�িলিখত িবষয়�িলর িবেবচনা কর�ন:
● পুনরায় চালু করার জন�, এবং আপনার ব�বসার পুনর��ােরর জন� আপনার কতজন কম�
এবং / অথবা �কাদােরর �েয়াজন?
● আপনার �িমকেদর চালনা করার জন� আপনার িক স�ক �যাগ�তা এবং দ�তা রেয়েছ?
● আপনার িক স�ক অিভ�তা রেয়েছ?
● কীভােব আপনার �িমকেদরেক আরও ভাল কের এবং অন�রকম ভােব কাজ করার জন� উ�ু�
করেবন?

● আপনার কম�ে�ে�র �িমকরা িক যেথ� নমনীয় িবিভ� পিরি�িতেত �িতি�য়া জানােনার
জন�?
িবিভ� কারেণ, আপনার সং�ায় এর আেগ যারা কাজ কেরেছন তারা হয়ত আপনার সােথ কাজ করেত
িফের আসেত চান না। একই সােথ, �াথিমকভােব কম উৎপাদন এবং কম��েল পিরবত� েনর কারেণ
আপনার কম�েদর �েয়াজনীয়তা পিরব�ত�ত হেব। সামি�কভােব, স�বত আপিন আপনার সং�ায়
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উপল� �ম এবং �কৃ ত �েমর �েয়াজনীয়তার মেধ� িকছু টা অিমেলর মুেখামুিখ হেবন - দ� নয় এমন
দ� ৈদিনক �মজীবী েথেক �র� কের কািরগির এবং / অথবা পিরচালনামূলক পিজশন পয�� সকল
�েরর কম�শি�র সংখ�া এবং �যাগ�তার িবষেয়। কম�েদর ঘাটিতর ে�ে�, আপনােক �ানীয় অ�ল
েথেক িনেয়াগ করেত হেব এবং ইি�িনয়ািরং কেলজ এবং / অথবা িশ� �িশ�ণ ইন���উট�িলর
মেতা �ানীয় �িশ�ণ �িত�ান�িলর সােথ একি�ত হেয় দল ৈতির করেত হেব। এ�িল ব�তীত, বািড
িসে�েমর মাধ�েম নতু ন কম�েদর িমলােনার কথা িবেবচনা কর�ন। এই উ� অিন�য়তা পিরি�িতর
মেধ�, আপনার আরও েবিশ নমনীয় প�িতেত, উৎপাদনশীলভােব কােজ লাগােনা েযেত পাের এমন
কম�শি��িলর স�ান করেত হেব।
��া�াড� অপাের�ং প�িত (এসওিপ) িন�দ�� ভূ িমকা এবং অব�ান�িল �বাঝার জন� �েয়াজনীয়
ি�য়াকলাপ এবং িনয়�ণ�িল ধােপ ধােপ সরবরাহ কের। যখন তােদর কেঠারভােব �েয়াগ করা হয়
এবং িনয়িমতভােব পয�েব�ণ কের �িতেবদন করা হয় তখন তােদর উ�য়েন সময় এবং �েচ�া কম ব�য়
হয়।
কম�ে�ে�র সহেযািগতা �চাের মেনােযাগ িদন এবং সম� ব�বসািয়ক ে�ে� কায�কর এবং উৎপাদনশীল
দল ৈতির কর�ন। অনু�ািণত এবং উৎপাদনশীল দল�িল িব�াস ও পার�িরক ��ার উপর িভি� কের
কায�কর ি�মুখী েযাগােযােগর মাধ�েম কােজ স�ম হয়। তাই আপনার দল�িলেক আপনার ব�বসােয়র
পিরক�না এবং উে�গ স�েক� অবিহত করার জন� সময় িনন। আপনার কম�েদর উে�গেক িবেবচনা
কর�ন এবং কায�কর সমাধান�িল স�ােনর জন� তােদর উপর ন�� কর�ন। �যাগােযাগ এবং দলগত
কাজ ব�বসািয়ক ে�ে� আপনােক এিগেয় েযেত সাহায� করেব। সম� �েচ�ায় আপনােক �যাগােযাগ
এবং সহেযািগতা বজায় রাখেত হেব ৫-৬ ফু ট ৈদেঘ��র সামািজক দ�র� েমেন।

উৎপাদন
নতু ন চািহদা এবং �েয়াজনীয়তা �িল �বাঝার জন� নতু ন ধরেণর উৎপাদন প�িতর সে� অভ�� হন।
আপিন েযমন শপ ��ার এবং অন�ান� ব�বসািয়ক ে���িলেত �কািভড-১৯ এর আরও সং�মণ েরােধ
সব�া�ক বাধ�বাধকতা �বাধ করেছন, েতমিন এটাও মেন রাখেবন সম� কম�, �িমক, এবং অন�ান�
িবষয় �িল আর আেগর মেতা �াধীনভােব কায�কারী হেত পাের না। সুতরাং, কােজর জায়গা�িল এবং
চলাচেলর কিরেডার�িলেক সীমাব� এবং িচি�ত কর�ন এবং এমনিক িবভাজক ি�ন বা পদ�া িদেয়
বা�িবকভােব পৃথক কর�ন। এ� আপনার কায��বােহর দ� চলাচল এবং �ি�য়াজাতকরেণর কাজ
করেত পাের এবং ফল�র�প এবং �ণমানেক �ভািবত কের।
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একবার উৎপাদন �র� হেয় েগেল আপিন পুনরায় িজ�াসাবাদ েথেক উপকৃ ত হেত পােরন:

১। আমরা িক এমন িকছু েবর করেত পাির যা �েয়াজনীয় নয় বা সু� অপােরশেন বঁাধা েদয় উদাহরণ�র�প, এক� সর�াম, অিতির� অংশ, ��াপ?
২. আমরা িক কম উপকরণ, জল এবং শি� ব�য় কের আরও িকছু করেত পাির?
৩. ��াপ, ক�ন বা তরল বজ�� বা বায়ু িনগ�মন কম অপচয় কের পিরচালনা করেত পাির?
আপিন কম ব�বহার এবং অপচয় কম করার মাধ�েম উপকৃ ত হেবন যা উৎপাদনশীলতা পিরচালন,
িবেশষত ৫ এস এবং সং�ান দ�তা প�িত অনুসরণ কের অজ�ন করেত পােরন। (যা পির��তর
উৎপাদেনর প�িত িহসােবও পিরিচত)৫ এস প�িত স�দ দ�তা পিরপূরক, এ� মূলত উৎপাদন
�েচ�া (েমিশন এবংউৎপাদেনর সময়, কম��বাহ চলাচল ইত�ািদ) এবং বা�িবক ভােব এই �ি�য়া, নানা
ইনপুট েযমন িবেশষত উপকরণ, রাসায়িনক, শি� এবং জেলর ব�বহারেক �াস করার উপর দ��� িনব�
েরেখ সং�ার দ�তা িনব� কের।
৫এস (5S) প�িতর �হণঃ
৫এস (5S) হল এক� পঁাচ-পদে�প িব�ানস�ত প�িত যা কম�ে�� দ�তা ৈতির এবং বজায় রাখেত
সাহায� কের:
১.বাছাই কর�ন: কম�ে�ে� েকবল �েয়াজনীয় িজিনস রাখুন;
২. অড� ার ি�র কর�ন: কায�করী কম��বােহর �চােরর জন� পণ��িল সাজান;
৩. সম� িকছু পির�� রাখুন : কােজর ে���িল পির�ার রাখুন যােত সাধারণ অব�া েথেক
িবচু �িত�িল সহেজই িচি�ত করা যায়;
৪. �িমতকরণ: ধারাবািহকভােব সংগ�ত কম�ে�ে�র জন� মান িনধ�ারণ কর�ন; এবং
৫. েটকসই: আরও ধারাবািহক উ�িতর জন� মান বজায় রাখা এবং পয�ােলাচনা কর�ন।
�র�র সময় আপিন স�বত ি�তীয় এবং চতু থ� প�িতর েথেক সবেচেয় েবিশ উপকৃ ত হেবন - অড� ার
ি�র কর�ন এবং �নমান িনধ�ারণ কর�ন। �র�র সময় আপিন স�বত ি�তীয় এবং চতু থ� প�িতর েথেক
সবেচেয় েবিশ উপকৃ ত হেবন - কম�ে�ে� অড� ার ি�র এবং �নমান িনধ�ারণ কর�ন।
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িনধ�ািরত কাজ�র জন� �েয়াজনীয় িজিনস�িল েযন সহেজই পাওয়া যায়, স�াব� কেঠার সমস�া�িল
এড়ােত যা কায��বাহেক ধীর কের েদয় এবং পিরচালকেক �া� করেত পাের এবং ফল��িতেত
����িল দ�� হেত পাের।
এ�েত সাধারণ িজিনস�িলর অপসারণ জিড়ত যার ফেল িনয়িমতভােব মূল কম��বাহেক ধীের ধীের
কমােনার �েয়াজন হয় না। �িত� কাজ স�াদেনর জন� �িত��ত সেব�া�ম উপায় এবং �া�
ৈবিশ���িল ��া�াড� অপাের�ং প�িতেত নিথভু � করা হয় - যিদ ধারাবািহকভােব মান� করা হয়
তেব, এসওিপ�িল আপনার ব�বসােক সব�িন� �েয়াজনীয় �েচ�া সহ সেব�া�ম স�াব� ফলাফল
(উৎপাদনশীলতা, �ণমান ইত�ািদ) �দান করেব (�ম, সময়, য�পািত, সর�ামািদ ইত�ািদ) - যা িজেনার
��� - িজেরা এেফ� বা েজডইিড ি�েমর সরকারী উেদ�ােগর মাধ�েম �চািরত।
(েদখুন: https://zed.org.in/).
কঁ াচামাল ব�বহার িভি�ক দ�তা
িরেসাস� দ�তা কম বা�িবক ইনপুট, িবেশষত উপকরণ, রাসায়িনক, সহািয়কা, শি� এবং জেলর ইনপুট
িদেয় আরও কাজ করার লে��র �িত ইি�ত েদয়।
এ� ব�য় �াস কের েকননা আপনােক এই ইনপুট�িল সং�হ করেত হেব এবং পিরেবেশর উপর �ভাব
�াস করেত হেব। আপনার িনি�� বজ��, দ�ের েফলুন এবং যােত কম বজ�� উৎপাদন হয় তা েখয়াল
রাখুন। উ�ত পির�ার �যুি� ব�বহােরর সহজ উৎপাদন ব�ব�া েথেক �র� কের একািধক উপােয় রসদ
িবষয়ক দ�তা অজ�ন করা যায়।
আপনার ি�য়াকলাপ পুনরায় আর� করার সময়, আপিন িবেশষ প�িতগতভােব উপকার েপেত
পােরন:
আেলা, পাখা, ট�াপ কল, �মাটর, শীতাতপ য�, কনেভয়ার েব�, পা� ইত�ািদ যিদ সি�য় ভােব ব�বহার
না করা হয়, তেব সুইচ ব� রাখুন।
উৎপািদত �ব�, উপকরণ, েতল, বা�, জল, চাপযু� বাতাস �ভৃ িতর ে�ে� যিদ অভ��রীণ �কান ���
েথেক থােক তেব তা িচি�ত কর�ন এবং সারাই কর�ন।
�কান বািতল �ব�, অিতির� �ব�, য�াংশ, স�বনাময় �ব�সমুহ আলাদা কের রাখুন, এবং পুরনায়
ব�বহার কর�ন।
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আেলা, নেজল, �মাটর, পা� �ভৃ িত যিদ েভেঙ িগেয় থােক তেব তা এমন পিরপূরক িদেয় পিরবত� ন
কর�ন যা শি�, জল, রাসায়িনক �ব� ইত�ািদর ব�াবহােরর ে�ে� অেনক েবিশ কায�কর হেত পাের।

সরবরাহ
সরবরাহ েচইেনর সমস�া �িল সমাধান কের �যাগান বৃি�র জন� েযাগানদাতােদর িবষেয় আরও িবশেদ
জানুন
আপনার ব�বসার �েয়াজনীয় ইনপুট�িল - উপকরণ, উপাদান, সহািয়কা, সর�াম ইত�ািদ - যথাযথ
�ণমান এবং ধারাবািহকতার সােথ �ত�াশােযাগ� এবং �হণেযাগ� মূল� েকে� সমােলাচনামূলকভােব
িনভ� র কের। এক� সরবরাহ হািরেয় যাওয়া আপনার ি�য়াকলাপ থািমেয় িদেত পাের। সরবরাহর ে�ে�
সরবরাহকারী এবং সরবরাহকারী অংশীদারেদর এক� ওেয়ব জিড়ত। এই সরবরাহকারী অংশীদারেদর
�েত�েকর লক ডাউন েথেক িনজ� িন�দ�� �ভাব থাকেব এবং তাই এক� িন�দ�� পুনর��ার যা�া করেত
হেব। সম� সরবরাহকারীেদর অবশ� আপনার ব�বসা পুনরায় �র� করার জন� সমি�ত প�িতেত
পুনরায় চালু করেত হেব।
আপনার সরবরাহ�িল যথা�ােন �াপন করেত িকছু বাধার স�ুখীন হওয়ার জন� ��ত থাকু ন। িকছু
সরবরাহকারী েদউিলয়া হেয় যাওয়া, ব�ধ�ত লক ডাউন বা কম�, উপকরণ এবং কায�করী মূলধেনর
ঘাটিতর কারেণ আর চালােত পারেব না।
অেন�রা চলমান থাকেত পাের, তবুও মূল�বৃি� বা েডিলভাির এবং অথ� �দােনর শত� ািদ পিরবত� ন করেত
পাের। বা আপনার সরবরাহকারী উপল� থাকেত পাের, তেব ভাড়ার জন� িবেশষভােব আ�ঃরা��য় বা
� ােত
আ�জ�ািতক, �দামজাতকরণ এবং ফেরায়া�ড�ংেয়র ে�ে� বাধার কারেণ আপনার কােছ েপৗছ
স�ম হেব না। পয�া� পিরমােণ সরবরােহর অভােব আপনার ব�বসার কায�িনব�াহী অভাব েদখা িদেত
পাের।
দ�ভ�াগ��েম আপনার সরবরােহর েচইনেক সমস�ামু� করেত �কােনা এক� এমন ে�� েনই যা সম�
সমাদান করেত স�ম। আপনার সরবরাহকারীেদর সােথ �যাগােযাগ কের িনধ�ারণ কর�ন তারা কীভােব
সংকট �ারা �ভািবত হেয়েছ। যিদ তারা আপনােক সরবরাহ করার ে�ে� িফের আসার জন� �কানও
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ঘাটিত অনুভব কের, তা খুঁেজ েবর করার সােথ সােথ েয �কানও ে�ে� তাড়াতািড় কাজ �র� করা
বুি�মােনর কাজ।
আপিন েকবল তােদর(সরবরাহকারী) ব�বসািয়ক সংেযাগ�িলর সােথ বা িবেশষ কের সরবরাহ ে�ে�
সামান� পিরবত� নেক সংযু� কের তােদর সাহায� করেত স�ম হেত পােরন। ি�তীয় িবক� িহসােব, িবক�
সরবরাহকারীেদর সােথ কাজ করার িবেবচনা কর�ন, িবেশষত সমােলাচনামূলক সরবরােহর জন�
(েযমন দ�জ� �ারা ৈতির উপাদান) বা দ�রবত� সরবরাহকারীেদর সরবরােহর ে�ে� এই উেদ�াগ িনন।
িবক� সরবরাহকারীেদর অে�ষণ করার সময়, িনেজর এলাকা েথেক �র� কর�ন বা অন�ান�
সরবরাহকারীেদর সােথ কাজ কর�ন যােদর একই রকেমর দ�তা আেছ। �কানও নতু ন সরবরাহকারী
িদেয় নতু ন কের �র� করার েচেয় �কানও িবদ�মান সরবরাহকারী েথেক নতু ন কঁ াচামাল েকনা সহজ হেত
পাের।
আপিন িক �িতেবশী িশ��িল েথেক আগত সরবরােহর পিরবহন করেত পােরন, বা আপিন িবিভ�
লিজ��কাল চ�ােনল�িল সমি�ত করেত পােরন? যিদ আপনার িনেজর নগদ �বােহর অব�ােন ভােলা
থােক তেব আপনার সরবরাহকারীেদর সােথ আেলাচনা কর�ন। আপনার সরবরাহকারীেদর আপনার
যতটা �েয়াজন ততটাই তােদর আপনার �েয়াজন এবং স�বত তারা অথ� �দােনর শত� ািদর
পিরবত� নেক সাম�স� করেত পাের যা আপনার নগদ �বাহেক সমথ�ন করেব। িবিভ� সরবরাহ কের। এ�
েকবল সাফেল�র েচ�া �র� করা সাহসী হেত পাের। সুতরাং েবিশরভাগ ব�বসা, এমনিক
এমএসএমই�িল সরবরাহকারীেদর এক� বৃহত দেলর েথেক সরবরাহ সং�হ কের। আপনার ব�বসা�
আবার চালু করেত এই ে�ে� আপনার িনেজর অ�ািধকার িবেবচনা কর�ন।
আপনার সাধারণ সরবরাহ�িলর মেধ�, যা �েয়াজনীয় তা িদেয় �র� কর�ন, তারপের �েয়াজনীয়�িল
িনেয় এিগেয় যান। তারপের েকবল �েয়াজনীয় সরবরাহ�িল িবেবচনা কর�ন। এই পয�ােয় এড়ােত পারা
যায় এমন �কানও িবষেয় আপনার সময় ন� করেবন না। পয�ােলাচনা কর�ন, আপনার পিরব�ত�ত
ব�বসার �সে�, যা আেগ আপিন �েয়াজনীয় বেল মেন কেরিছেলন, এখনও তা িক সত�ই �েয়াজনীয়
নািক �েয়াজনীয়তা বদেল েগেছ?

িব�য়
উৎপািদত পেণ�র চািহদা বৃি�র জন� ে�তােদর িবষেয় আরও িবষেদ জানুন
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ব�বসােয়র স�মতা িফিরেয় আনেত আপনােক েশষ পয�� আপনার পণ� এবং পিরেষবািদর জন�
�াহেকর চািহদা �েয়াজন। সরবরাহ েচইন এবং বাজার�িল লকডাউন এবং অন�ান� চলাচল
িনেষধা�া�িলর �ারা পুেরাপুির ব�হত হওয়ার সােথ সােথ অতীেত আপিন েয �ের ে�তা �ারা ব�ব�ত
হেয়িছেলন, েসই চািহদা বাড়ার স�াবনা েনই। সরবরাহকারী িহসােব, অনুমান কর�ন আপনার
�াহকেদর জন�ও িক পিরব�ত�ত হেয়েছ।
িবেশষত িবজেনস টু িবজেনস (B2B) িবভােগ, আপনার �াহকরা লকডাউেনর কারেণ বা তােদর কম�,
উপাদান, অথ�ায়ন বা অন� �কানও কারেণ ঘাটিতর কারেণ এখন আর পিরচালনার ে�ে� স�ম েনই।
আপনার িবদ�মান �াহকরা ছাড় বা েডিলভাির এবং �দােনর শত� াবলী, েযমন নগদ িব�েয়র পিরবেত�
ে�িডট িব�য় িহসােব �জার িদেত পাের।
এবং আপনার �াহেকর পে� ে�িডট কতটা উপযু� তা িবেবচনা কর�ন।আপিন িক এখনও আপনার
পণ� সরবরােহর জন� অথ� �দান করেত পােরন? আপনার �াহক আপনার পণ��িল েপেত চাইেত
পােরন, তেব আপিন েসখােন পণ� সরবরাহ, �দামজাতকরণ এবং িবতরেণ িবে�র স�ুখীন হেত পােরন।
�িত� িব�য় িকছু টা হেলও অনন� হেব তাই আপনার �াহকেদর সােথ �থেম সংেযাগ িনম�াণ করা
বুি�মােনর কাজ হেব - ব�ি�গতভােব আপনার বড় বা অ�া�র �ােয়ে�র সােথ বা স�বত বৃহ�র
�াহক েবস বা িডলার েনটওয়ােক� র সােথ �ফাকাস ��েপর মাধ�েম সংযু� হন।
আপনার �াহকরা িক পুনরায় ৈদনি�ন ি�য়াকলাপ �র� করেত এবং আপনার পণ� ও পিরেষবািদ
ব�বহার করেত ��ত, নািক ব�বসােত িফের আসার জন� তারা আপনার সমথ�ন েথেকই উপকৃ ত হেব?
এমনিক সংকট েথেক পুনর��ােরর সময়, অিতির� �াহকেদর জন� পয�েব�ণ চািলেয় যান।
আপিন িক আপনার ব�বসার জন� নতু ন �াহেকর মন জয় কের আপনার পণ��িলর কেয়ক�
পিরিমিত (উদা: প�ােকিজং আকার বা ফম�, মা�া ইত�ািদ) পিরবত� ন করেত পােরন? িবিভ� িব�য়
অব�ার মাধ�েম আপনার নগদ �বাহেক উ�ত করার জন� আপনার কােছ িক িবক� রেয়েছ? আপনার
�াহকেদর কােছ এই িবক��িল িনেয় আসুন। আপিন িক উ�ত িব�য় অব�ার জন� উে�ক করেত
পােরন এবং তােদর েবাঝােত পােরন উদা: নগদ িভি�েত?

এছাড়াও এক� পদে�েপ িফের েদখুন এবং চূ ড়া� (�ভা�া) পণ��িল িবেবচনা কর�ন যা আপনার সং�া
পণ� বা পিরেষবা�িলেত অবদান রােখ। িব�ব�াপী স�টজিনত পিরি�িত �মাকািবলায় �ভা�ার েয
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অনুভূিত বদেলেছ তা িক �শংসনীয়? আপিন আেগ �কান িবভােগ সরবরাহ করিছেলন - অপিরহায�,
�েয়াজনীয়, আকাি��ত নািক পিরহায�? এবং �কান �ভা�া িবভােগর জন� পেণ�র উৎপাদন
করিছেলন?
�কানও পিরবত� ন িক কলুিষত এবং আপনার ব�বসার অসুিবধা ঘটােত পাের? চূ ড়া� �াহকগেণর
পছ��িলেত আপিন আপনার পণ��িলেক উ�তর িদেক এিগেয় েযেত সহায়তা করেত পােরন এমন
স�াব� উপায়�িল িবেবচনা কর�ন - আপিন িক এখন দািব করেত পােরন েয আপনার পণ��িলর
আেগর েথেক এখন আরও েবিশ �েয়াজন?

সমস�ার সমাধান অনুশীলন
সংকটময় পিরি�িত�িল অিনি�ত এবং অিনেদ�শ�তার এক� উ�তর মা�া বহন কের। অতএব
ভিবষ�েত আপনার পুনরায় আরে�র িবষেয় পূব�াভাস েদওয়া এবং পিরক�না করা স�ব হেব না।
িমশন েমােড �র� করা এবং চ�ােল� ও সমস�া�িল উ�ূত হওয়ার সােথ সােথ িচি�তকরণ এবং ��ত

সমাধােনর জন� ��ত হওয়া অপিরহায�।

েযেহতু স�টজিনত পিরি�িতেত এ� হেত পাের তাই �থেম ��ািবত আপাত সমাধােনর িদেক সরাসির
ঝঁািপেয় পড়ার মেতা িবষেয়, সেব�া�ম পরামশ� এটাই েয, মূল কারণ�িলেক সে�াধন না করার ঝুঁিক �াস
করার জন� সমস�া সমাধােনর ে�ে� এক� প�িতর অনুসরণ করা উিচত। এবং �কৃ তপে� ধারাবািহক
উ�িত ও উ�াবনেক সমথ�ন করা উিচত ।

সমস�া সমাধােনর জন� এক� িনয়িমত প�িতেত চার� �যৗি�ক পদে�প জিড়তঃ
● �থেম আপনার ব�বসার উপর সমস�ার �ভাব�িলর তী�তা িবেবচনা কর�ন। তারপের এক�
সিব�ার মূল কারণ িবে�ষণ করার েচ�া কর�ন। - �কানও িবক� কারণ িবেবচনা না কের,
�ত�াখ�ান না করা পয�� সমস�া� এক� িবেশষ কারেণ ঘেটেছ বেল মেন করেবন না। । এ� পঁাচ
বার "েকন"(৫ টাইমশ হয়াই) �� িহসােব পিরিচত যা িদেয় সমস�ার িনরী�ণ করা েযেত পাের।
�থম বার েকন �� আপনােক আপাত বা পয�েবি�ত কারণ েদেব। উদাঃ এক� ���যু�
ভালভ। পরবত� ে�ে� পুনরাবৃ� িনির�েনর মেধ� িদেয় জানুন েকন ভালেভর ��� রেয়েছ,
এরপর আপিন আসল মূল কারেণ আসেত পােরন, উদাঃ মিরচা এবং ময়লা বা আপনার
�ি�য়া�র ব�াঘােতর কারেণ ভাে�র যাি�ক ব�থ�তা যার ফেল আপনার পেণ�র ঘন�
পিরব�ত�ত হেত পাের।
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● ি�তীয়ত, িবক� ব�াব�া িবচার িবেবচনা কর�ন। মূল উৎস� মাথায় েরেখ, মূল কারণ� িনমূ�ল
বা িনয়�ণ করার স�াব� উপায়�িল কী তা িবেবচনা কর�ন। �কানও ফলাফল অজ�েনর জন�
িবিভ� ধরেণর উপােয়র অে�ষণ কর�ন এবং তারপের মূল�ায়ন কর�ন সাফেল�র উ�তর
স�াবনা কী, এবং এর পিরবত� ন করার জন� কী �েয়াজন?
● তৃ তীয়, সব�ািধক উপযু� সমাধান� িনব�াচন কর�ন এবং স�াদন কর�ন। আপনার ব�বসার
ে�ে� সব�ািধক কম��ম এবং সা�য়ী মূেল�র কী তা িবেবচনা কর�ন। �কান ি�য়াকলাপ�িলর
�েয়াজন এবং কখন কী করা দরকার তা পিরক�না কর�ন।
● চতু থ�, সমাধােনর �ভাব পয�েব�ণ এবং পয�ােলাচনা কর�ন। িচি�ত সমস�া� িক পয�া�
পিরমােণ সমাধান হেয়েছ নািক সমাধান� আরও কায�কর করার দরকার আেছ তা িবেবচনা
কর�ন।
�িত� পদে�প িবেবচনা করা এবং ফলাফল পয�ােলাচনা করার জন� �হণ করা একা� �র�ে�র।
যিদও এ� এক� দীঘ� �ি�য়া মেন হেত পাের, �কৃ তপে� উপের ব�ণ�ত �ি�য়া� অেনক েবিশ
মানিসকতার উপর িনভ� রশীল এবং এ� এক� র��নমািফক �ি�য়া। �িতিদন �ছাট সমস�া�িলর জন�
এ� এক� দেলর সে� আেলাচনা কের ��ত সমাধান স�� করা যায়। বড় সমাধান এবং িবিনেয়াগ যিদ
জিড়ত থােক তেব েসে�ে� সমস�া সমাধােনর জন� আরও সময়, �েচ�া এবং িবষদ িবেবচনা �েয়াজন।
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