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 বৃি�র পুনর��ীবন 

আরও ভালভােব এবং অিভনব উপােয় কাজ কের আপনার ব�বসায় বিৃ� িফিরেয় আনুন  

 েযেহতু আপিন এিগেয় চলার জন� নতুন র��ন ৈতির কের েফেলেছন, এবার নতুন সুেযাগ খঁুজ�ন 

এবার আপনার ব�বসােক পুনরায় উ�ীিবত করার েচ�ায় েলেগ প�ুন। আপনার বত� মান পণ��িল পঁুিজ 

কের নতুন বাজার েখঁাজবার েচ�া কর�ন বা এমন িকছু েখঁাজার েচ�া কর�ন েযখােন আপনার 

�িতভা/েযাগ�তা িবেশষ �াধান� পােব যা আপনার ব�বসার শি� বৃি� করেব। আপনার ব�বসার মেডেলর 

এক� িবক� েভেব রাখার েচ�া কর�ন যা েকািভড – ১৯ পরবত� দ�িনয়ােত আপনার ব�বসার বৃি�েক নয়া 

েমােড়র স�ান িদেত পাের। অথবা আপিন চাইেল আপনার �ডা� অফার এবং দ�তা ও তার �নমাণেক 

িনেয়ও এিগেয় েযেত পােরন। 

পটভূিম 

উৎপাদন, কম��মতা, সরবরাহকারী এবং �াহকেদর মেধ� থাকা িবিভ� সমস�ার সমাধান কের আপিন আপনার 

ব�বসা পুনরায় �র� করেত েপেরেছন। আপিন আপনার ব�বসার এক� িভি� �িত�া কেরেছন। আপিন এবার 

অেনক েবশী কের আপনার নজর সমস�া সমাধান েথেক সুেযাগ স�ােনর িদেক সরােত পারেবন। যার মেধ� অবশ�ই 

ির� েতা থাকেবই, তেব েসটা অবশ�ই িবচ�ণ ভােব িনেত হেব এবং যার মূলধন হেব আপনার িবেশষ� বা িবেশষ 

�ণাবলী। 

কম�দ�তা ব�বসােক সুেযাগ কের েদয় তার �াহকেদর কােছ মূল� জানােনার জন�। কম�দ�তা হল িন�দ�� �মতা 

এবং �ােনর এক� যুগলব�ী যা তার �িতেযাগীেদর েথেক তােক আলাদা কের। দ�তা হল �ণাবলী এবং 

ৈবিশে��র িকছু সংিম�ণ, যা েকানও সং�ােক তার বাজার িবভােগ সাফল� অজ� ন করেত সাহায� কের এবং 

উপাজ� ন ও �াহক স���র ে�ে� তা তার �িতেযাগীেদর ব�াপকভােব িপছেন েফেল েদয়। এই �িতেযািগতায় 

আসল পরী�া� হল �িতেযাগীেদর ব�বসািয়ক বৃি� বা িবকাশ। এ� িবিভ� ে�ে� হেত পাের, উদাহরণ�র�প: 

কা�ং এজ পণ��িলেত নতুন�; িনভ� রেযাগ�তা এবং �ণমান; ব�িত�মী �াহক পিরেষবা; এবং িন�দ�� কুলুি� 

বাজাের এবং কায�করী িবভাগ�িলেত �েয়াজনীয় নমনীয়তা। 

েয েকােনা ব�বসা তার অভ��রীণ শি� ও েয �মতা বা সামেথ� �াহকরা িবিনেয়াগ কের েস� িচি�ত কের তার 

মূল দ�তার িবকাশ করেত পাের। আপনার ব�বসার বা আপনার সং�া� �াকৃিতকভােব কী উ�ত কের তা 

িচি�ত করার উপর িনভ� র কের মূল দ�তার সফলতার সােথ সাফল� অজ� ন করা । েসখান েথেক এমনভােব 

দ�তার িবকাশ ঘটােত হেব যা আপনার �াহকেদর জন� �র��পূণ� অবদান রাখেব এবং আপনােক 

�িতেযাগীেদর েথেক আলাদা কের তুলেব। যিদ আপিন েকবল এক� নতুন ব�বসা �র� করেছন, বা নতুন পণ� 

ৈতির করেছন, এ� িবেশষত �র��পূণ�। 

আপনার সং�া� েকান িবষেয় েবিশ ভাল তা খঁুেজ েবর করা তুলনামূলকভােব সহজ হওয়া উিচত। আপনার 

দল�িল েয দ�তার কারেণ আপনার সং�া বা �ম বাধা-িবপি� অিত�ম কের, বা যার জন� আপিন িনয়িমত 
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পুর�ার, �শংসা বা �ীকৃিত পান, েসই তািলকার শীেষ� েস�িল আপনার জানা উিচৎ। এছাড়াও আপনার সং�া 

িনয়িমত অিত�ম করেত পাের এমন িশে�র মানদ��িলর স�ান কর�ন। এরপের, �িতেযািগতা েথেক একেযােগ 

আপনােক আলাদা কের রাখার সময় �াহকেদর সুিবধা�িল সরাসির সরবরাহ কের এমন দ�তা স�ান কর�ন। 

মূল দ�তার স�ােন আপিন আপনার ব�বসা�র ভাল িদক িক তা িনি�ত করেবন। এর পের, আপিন 

ঐিতহ�গতভােব আরও িকছু কম�কাে�র মধ� িদেয় আপনার ব�বসার বৃি� করেবন যা যিদও িবেশষত এই সংকট 

সমেয় দ�ব�ল অথ�ৈনিতক এবং বৃি�র দ���ভি�র সােথ কেঠার �িতেযািগতার মুেখামুিখও হেত পাের। েকৗশলগত 

িবক� িহসােব, আপিন আরও ভাল কাজ কের বা অন� উে�েশ� কাজ কের বৃি� বাড়ােত পােরন - যা সংে�েপ 

সংহত এবং ৈবিচে�� যা এই মিডউল�েত ল��যু�। 

�েচ�া 

 

�থম �ি� বা �িত�াপক িহসােব, েয িবষয়�িল আপনােক আপনার �িতেযাগী েথেক আলাদা হওয়া �মতা 

অজ� ন করেত সাহায� করেব েস� থাকেত হেব আপনার ে�াডাে� (েযমন এর নকশা, না�িনকতা, কায�কািরতা, 

ৈবিশ��, িনভ� রেযাগ�তা, �ণমান, দাম ইত�ািদ) আপনার �যুি�েত (েযমন আয়ে�র দ�তা) সুিন�দ�� �যুি�র 

�েয়াগ িন�দ�� মা�া এবং আকার�িলেত, িন�দ�� উপকরেণর জন�, িন�দ�� উে�েশ� ইত�ািদর জন�) বা আপনার 

ব�বসায় (েযমন েকৗশল, ব�বসােয়র মেডল, পণ� এবং পিরেষবা িবভাগ ইত�ািদ)। এই িতন� দ�তার েডােমন�িলর 

�িত� বা এর সংিম�েনর মাধ�েম দ�ঢ় (আরও ভাল করা) এবং ৈবিচ��করণ আলাদা অ�াি�েকশেনর জন� করণ) 

করার সুেযাগ�িল অনুস�ান কের আপিন আপনার ব�বসা পুনর��ীিবত করেত পােরন। 

 

 

 

�যিু� 
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আপনার িনজ� �যুি�র আরও ভাল এবং অিভনব উপােয় ব�বহার কর�ন 

 

আমরা এখােন �যুি� শ�� িসে�ম, য�পািত, সর�াম, ইউ�িল�স, সর�ামািদ, িনয়�ণ ইত�ািদর সংি�� র�প 

িহসােব ব�বহার কির, যার সাহােয� আপিন আপনার পণ� এবং পিরেষবািদ ৈতির কেরন এবং সরবরাহ কেরন। এ� 

সাধারণত হাড� ওয়�ার এবং স�ওয়�ার এর সংিম�ণ এবং এেত অ�ভু� � থােক িসে�ম�েক চালনা করার সামথ�, 

দ�তা, পিরচালনা শি� এবং আপনার �াহকেদর কােছ �হণীয় পেণ�র উৎপাদন �মতা। 

 

দ�ঢ় উে�শ� এবং �যুি�গত দ�তার সােথ আপনার আরও ভাল কের কাজ করা, উদাঃ - উ�তর মােনর, িন� 

�ত�াখ�ান, উ� দ�তা, িন� ইনপটু এবং ব�য়, কম ইনেভ�ির�িল বা উ�তর হার / উৎপাদন – এককথায় 

উ�মােনর উৎপাদন। "পুনর��ার করেত পুনরায় আর� কর�ন" এবং এেত কাি��ত সাফল� অজ� ন করা েযেত 

পাের: অিধকতর পিরক�না ও কম��বােহর ব�ব�াপনা উ�ত কের, তুষহীন উ�পাদন মাধ�েম; স�দ দ�তার 

মাধ�েম উপকরণ, রাসায়িনক, সহায়ক, �ালািন এবং জেলর ব�বহার দ�তার উ�িত; এবং �ি�য়া�িলর 

�য়ংি�য় িনয়�েণর মাধ�েম েডটা এবং িনয়�ণ�িলর আরও দ� ব�বহার করা। 

 

● উৎকৃ� িনম�ান (Lean Manufacturing)  গঠন হেয়েছ ৪� মূল �� িনেয়। যা হল, টানা, �বাহ, হার, ও ���হীন 

উৎপাদন।   

1. টানা (Pull) হল এমন একটা প�িত যােত ভিবষ�ৎ এর িদক েচেয় পুশ উৎপাদন না কের, চািহদার �ারা 

উৎপাদন িনণ�য় করা হয়। – এই প�িত অিতির� উৎপাদন ও কােজর মুলধেনর পিরমান কিমেয় েদয়; 

2. �বাহ (Flow) হল এমন প�িত যা কাজ করার �ি�য়ােক �াধান� েদয় (�গিত েক নয়) যা উৎপাদন �ি�য়া 

এর সরল বাধাহীন চলাচল েক েদখায়।  

3. হার (Takt) – এ� এক� জাম�ািন শ� যার অথ� ক�ন অথবা সময়িনধ�ারণ এবং এ� েদখায় উৎপাদেনর 

নািড় বা �দক� েক। েযমন েকানও আেসে�িল লাইন এর পূণ�চে�র সময়। এবার কা�মার এর চািহদা 

এর ওপর িনভ� র কের উৎপাদেনর হার িনধ�ারণ কর�ন।  

4. ���হীন উৎপাদন (Zero Defects) – েয েকানও সম�সার সমাধােনর মূল �� হল এ�.উৎপাদন শৃ�ল 

এ যত তাড়াতািড় পােরন ��� খুেজ বার কের তা বাদ িদন।যােত পরবত� ে�ে� �েব�র �নগত মান খারাপ 

না হয়। 

উপির� কাজ �িল আপনার উৎপাদন শৃ�েল নতুন নতুন প�িতর মাধ�েম �েয়াগ কর�ন। 

 

● িরেসাস� এিফিসেয়ি��  উৎপাদন �ি�য়া�িলেত উপকরণ (রাসায়িনক, সহািয়কা), শি� এবং জল ব�বহােরর 

দ�তা এবং বয়লার এবং বা� িসে�ম, জল এবং �বািহত িচিক�সা ইত�ািদর মেতা ইউ�িল� 

অপােরশন�িলর দ�তা উ�ত করার লে�� এ� িতন� ধরেনর উ�িত করেত পিরচািলত হয় :  

o ব� উৎপাদন: �িত টন ইনপটু উপকরেণর উৎপাদনশীল আউটপুেটর ইউিনট, উদাহরণ�র�প, ইট 

েস�ের, ব�ব�ত কঁাচামাল �িত টন ইেটর সংখ�া (কাদামা�);  
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o শি� উৎপাদন: ব�ব�ত ইউিনট �িত উ�পাদনশীল আউটপটু ইউিনট (উদাঃ েকডা��এইচ) 

উদাহরণ�র�প, গােম��স েস�ের, �িত েকিজডাহাট িবদ��ৎ �িত��িতেত েসলাই করা �-শােট�র সংখ�া;  

 

o জল উৎপাদন: জল খরচ �িত ইউিনট উ�পাদনশীল আউটপুট ইউিনট (উদাঃ েকএল বা এম 3), 

উদাহরণ�র�প, কাগজ েস�ের, েকিজ �িত েকিজ জল উ�পািদত �িত েকিজ।  

উ�াবন�িল মূলত �িত� �াসকারী �ধান �ি�য়া� িনয়িমত সনা�করণ এবং িবে�ষেণর মাধ�েম পাওয়া 

যায় – েবিশ মা�ায় - দ�তা সুেযােগর জন� উপকরণ, শি� এবং / অথবা জেলর। 

● �য়ংি�য় িনয়�ণ�িল কি�উটার পিরচালনার জন� ে�া�ােমবল লিজকাল িনয়�ণ (িপএলিস) �িত�ার 

উপর িভি� কের. য��িল েস�র এবং িনয়�ণ�িলেত সি�ত থােক িপএলিসেক েমিশেনর অপােরশন 

পিরচালনা করেত, পূব� িনধ�ািরত ে�া�াম অনসুরণ কের, উদাহরণ�র�প েট�টাইল �েসিসংেয় এক� ডাইং 

চে�র স�াদেনর জন� বা ব�ােচর রাসায়িনক সংে�ষণ চুি��র জন�।   

িবিবধকরণ ◌ঃ যখন আপনার �যুি�� অন� উে�েশ� ব�বহার করা হয় তখন িবিবধকরণ ঘেট। পাথ�ক�� 

�ি�য়াজাত উপাদান�িলেত, জ�ািমিতক আকৃিত এবং আকার�িল অজ� ন করেত হেব, এছারাও অজ� ন করেত 

হেব এমন ফাংশন�িল বা অন�থায় হেত পাের. সাধারণত, এ� আপনার সং�ােক িবিভ� ভ�ালু েচইেন সরবরাহ 

করা �র� করেব। এক� ৈতির েপাশাক কারখানা ��িচং ব�াগ বা েফস মা��িলেত ৈবিচ� আনেত পাের এবং 

ব�ােগর জন� বা ব�ি�গত সুর�ামূলক সর�ােমর জন� ভ�ালু েচইেন সরবরাহকারী হেয় উঠেত পাের। েমাটরগািড় 

উপাদান�িলর 3িড ি���ংেয়র জন� উ�ত �েকৗশল ইউিনট�িল সাইেকল বা িচিকৎসা িডভাইেসর 3িড ি���ং 

অংশ�িলর জন� ৈবিচ�� আনেত পাের। মূল িশ� খাত এবং / অথবা মান েচইেনর বাইের এ জাতীয় পা��য় 

িবিবধকরণ এ�ার�াইেজর িন�দ�� �যুি� দ�তার িভি�েত গেড় েতালা হয়.  

পণ� 

আপনার �ব��েক (ও েমাড়ক) উ�ত কর�ন এবং তােত  অিভনব� আননু  

আপিন আপনার ব�াবসা বাড়ােত পােরন �ধুমা� আপনার ে�াডা�স ও প�ােকিজং এর ওপর মেনােযাগ িদেয়। 

আপনার কা�মারই আপনার ে�াডা� এর মূল িবচারক, যারা িবচার করেব আপনার পিরব�ত�ত �ডা�� েকমন, 

এবং তারা এ�েক ের�ং েদেব েয এ� দরকাির িকনা, কাম� অথবা পিরহায� িকনা (ই এন িড এ)। তাই আপনার মূল 

ল�� হওয়া উিচত আপনার ে�াডা��েক “স�া” নয় “ভােলা” বানােনা। �াহেকর সুিবধার কথা মাথায় েরেখ স�ার 

�ব� িদেয় আপনার ে�াডা�� বানােবন না – খুব সু�র হােত েবানা িসে�র কাপর ও ভােলা দাম পােব না যিদ তা 

বাজােরর এেকবাের স�া �া��েক মুেড় িবি� করা হয়। ব�ধ�ত ে�াডা� িবি�র কথা মাথায় েরেখ আপনার উৎপাদন 

চালান, ব�ধ�ত উৎপাদন খরেচর কখা ভাবার সময় নয় এখন। �াহেকর অিভ�তার কথা মাথায় েরেখ আপিন নানা 

ধরেনর েছােটাখাট পিরবত� ন আে�ই পােরন। 
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যিদ আপিন সরাসির �াহক েক পিরেষবা িদেয় থােকন তাহেল ে�াডাে�র িডজাইিনং ও খঁু�না� পিরবত� ন করা 

আপনার হােতই রইেছ। অেনক এম এস এম ই সরাসির �াহকেদর সােথ েযাগােযাগ কের না, তারা �ধুমা� 

উৎপাদনই কের থােক। যিদ আপিন আপনার উৎপাদন করেছন অন� ব�াবসার কঁাচামাল সরবরােহর জন� তখনও 

আপিন এই প�িত অনুসরন করেত পােরন ভিবষ�েৎর কথা েভেব অথবা দীঘ�সময়েয়র অংশীদািরর কথা েভেব। 

একি�করন (Consolidation) কর�ণ যিদ তা আপনার ে�াডাে�র উ�িত ঘটায় েতা, �াহকেদর কথা মাথায় েরেখ 

আপনার ে�াডা� এর উ�িতসাধন কর�ন। আপনার ে�াডা� এর উ�িতসাধন এর এক� অন�তম িদক হল এর 

না�িনকতার উ�িতসাধন(ে�াডা�� েকমন েদখেত, বা ে�াডা��র �াহেকর কােছ েকমনভােব �হণেযাগ� হেয় 

উঠেছ), ে�াডা��র কােজর িদক�িল (ে�াডা�� আর িক িক ভােব কাজ করেত পাের) এবং �নগত মান ও 

ভরসােযাগ�তা, এবং কায��মতা(ে�াডা�� সমেয়র সােথ েকমন কাজ করেব)। এ�িলর মেধ� না�িনকতা িদকটাই 

�ধান হেয় উঠেব, যিদও িববরণ এবং কার�িশে�র িদেক আরও মেনােযাগ িদেয় সাধারণত না�িনকতা উ�ত হয়. 

এছারাও কায�কািরতার িদক েথেক, ৈবিশ���িলর সেব�া�ম িম�েণর স�ান কর�ন.এক� িনম�াতার দ���েকাণ েথেক, 

ৈবিশ���িল যু� করা সহজ হেত পাের, তবুও �াহক সহেজই মূল কায��িল ব�বহােরর পেথ অিতির� ৈবিশ���িল 

েপেয় িবর� হেয় উঠেত পােরন। পারফরম�াে�র ে�ে�, কীভােব উ�ত পারফরম�া� �দ�শ�ত বা গ�ারা��যু� হেত 

পাের তা েদখুন।   

িবিবধকরণ - পণ��িলর ে�ে� িবিবধকরণ হ'ল িবিভ� পণ��িলেত �সািরত ল��। উ�াবনী পণ� ধারণা�িলেত 

েপৗ�ছােনার এক� ভাল উপায় হ'ল পেণ�র উপাদান এবং কায�কািরতা�িলেত মেনািনেবশ করা (একীকরণ প�িতর 

জন� উপের ব�ণ�ত �াহেকর িদেক মেনািনেবশ করেবন না). পণ�� একবার তার উপাদান এবং স��ক�ত 

ফাংশন�িল েথেক িবি�� হেয় েগেল, নতুন উপাদান ৈতিরর জন� এই উপাদান�িলেক িনেয় আসা হয় এবং 

একসােথ রাখা হয় �াথিমকভােব অনুমানমূলক, পেণ�র ধারণা – এই ফল�র�প পণ� ধারণা�িল পয�ােলাচনা করা 

েযেত পাের এবং স�াব� �াহক মােনর মূল�ায়ন করা েযেত পাের এবং সেব�াপির শারীিরক ও পরী�ামূলকভােব 

উ�ত হয়। এ� এমনিক সংখ�াসূচক অপােরশন�িলর সােথ ি�� করা যায় 

1. সংেযাজেন এক� নতুন উপাদান বা ৈবিশ�� যু� হয়। ভাল উদাহরণ হ'ল এক� েমাবাইল েফােন ক�ােমরা যু� 

করা, যার ফল�র�প �াট� েফান. ি�নেটক েডােমেন ইি�য়ান সাগর িডেফ� ইি�িনয়ািরং তার েনিভেগশন 

িসে�ম�েক ভূপৃে�র জল েথেক �া��ক অপসারেণর জন� এক� ভাসমান ি�েন যু� কেরেছ এবং এর ফেল 

পৃে�র জেলর জন� �িনয়ি�ত �া��ক সং�াহক ে�ান ৈতির কেরেছ।  

2. �াস েকানও পণ� েথেক এক� আপাতভােব �েয়াজনীয় উপাদান সিরেয় েদয় এবং কায�কািরতা ধের রাখেত 

পণ� পিরেবশ েথেক িকছু ‘ধার কের’ েনয়। উদাহরণ একদম বা�ােদর জন� এক� েছােটা েচয়ার যা েটিবেল 

িনেজেক সংযু� কের। ছােড়র অেনক�িল অ�াি�েকশন রেয়েছ, উদাহরণ�র�প, এনা�জ� েডােমেন েযখােন গরম 

জল ব�ব�ার উপাদান� িহট এ�েচ�ার �ারা অপসারণ করা েযেত পাের যা বজ� � তাপেক ক�াপচার কের, 

উদাহরণ�র�প, এক� সংে�পক বা শীতাতপিনয়�ণ ইউিনট। 
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3. েবিশ কাজ যু� িকছু আলাদা পিরপূরক ফাংশন সহ পণ��েত একই উপাদান�র একািধক অ�ভু� � থােক। 

এক�  উদাহরণ হ'ল ডাবল ে�ড েশভার, েযখােন �থম ে�ড চুল েকেট েফেল এবং এ� িকছুটা েটেন িনেয় যায়, 

ি�তীয় ে�ড� আরও েকেট েফলেত, উ�তর েশেভর ফলাফল অজ� েনর জন�.  

4. িবভাগ এক� পূব�বত� উপাদানেক দ�� (বা আরও) উপাদান�িলেত িবভ� কের যা একে� পূব�বত� উপাদান�র 

ি�য়া সরবরাহ কের। ে�ায়ার কাড� েবাড�  বাে�র সাহােয� তরল (উদাঃ রাসায়িনক) প�ােকিজংেয়র জন� এক� 

বৃ�াকার বালিত �িত�াপন করেত পাের (অচলতা সরবরাহ এবং প�ােলট উপর প�ািকং ঘন� উ�ত) িভতের 

এক� পাতলা �া��েকর ব�াগ সহ (তরল তােক রাখার জন�)। পিরবহন ব�য় এবং �দামজােতর জায়গা�িলেত 

স�য় উদয় হয়, েযখােন স�াব� দ�িষত �া��েকর বেজ� �র পিরমাণ �াস েপেয়েছ (েকবল ব�াগ, ভারী বালিত নয়) 

এবং কাড� েবাড�  পুেরাপুির পুনব��বহারেযাগ�। 

 

ব�বসা 

আপনার ব�বসা� আরও ভাল এবং / অথবা অন�ভােব করা 

আপনার ব�বসােয়র �ি�য়া�িলর জন� সং�ানসমূেহর সম� িদক�িল (েলাক, উপকরণ, তথ�, অথ�): সং�হ, 

িব�য়, পিরচালনা, িবতরণ, �শাসন ইত�ািদর জন� “ছাতা ব�বসােয়র” (umbrella business) শ� িহসােব এখােন 

ব�ব�ত হয়: �ায়শই এ� পিরচালকেদর একমা� েডােমন িহসােব িবেবিচত হয় , তবুও �মবধ�মান এমএসএমই�িল 

তােদর দল�িলর অবদােনর েথেক ব�বসা� পিরচালনার জন� সুিবধা পাে�। 

একীকরণ: ব�বসােয়র মূল দ�তার ে�ে�র জন�, একীকরেণ ব�বসােয়র �ি�য়া�িল উ�ত করা জিড়ত। কেয়ক� 

সূচনা পেয়� রেয়েছ: 

● �াইভ এবং অনুশীলন উেদ�া�া: ব�বসায় পিরচালনার পিরপরূক, উেদ�া�া অিনি�ত সমেয় আপনার 

ব�বসায়েক এিগেয় েনওয়া এবং গণনার ঝঁুিক �হণ সহ নতুন ব�বসােয়র সুেযাগ�িল স�ান এবং অজ� েনর িদেক 

মেনািনেবশ কের। �বণতা অনসুরণ করা এবং অেন�রা কী কেরেছ তা অনিুলিপ করা েথেক িবরত থাকুন, বরং 

একজন উেদ�া�া িহসােব িনয়িমতভােব ব�বসােয়র সুেযাগ�িল অে�ষণ এবং অনুসরণ কের সামেন এিগেয় 

যান. এছাড়াও আরও িবশেদ জানেত অে��নারিশপ/ Entrepreneurship মিডউল� েদখুন। 

● আরও ভাল পূব�াভােসর মাধ�েম সম� ব�বসািয়ক �ি�য়া�িলর পিরক�না এবং পয�েব�ণ উ�ত কর�ন: 

আপনার �াহকেদর সােথ েযাগােযাগ কর�ন, �িতেযাগী এবং সরবরাহকারীরা �াইভার এবং তােদর ব�বসােয়র 

ঝঁুিক বুঝেত পাের যােত আপিন কী করেত পােরন তা অনমুান করেত পােরন এবং েসই অনযুায়ী আপনার 

ব�বসােয়র পিরক�না করেত পােরন. সাড়া েদওয়ার অভ�াস� খুব ভােলা, আপিন যা �িতি�য়া জানােত 

পােরন তার �ত�াশার এক�েত পিরবত� ন কর�ন! 

● আপনার নগদ �বাহেক ফঁাদ েথেক েবর কর�ন এবং িনয়�ণ কর�ন: আ�থ�ক অথ� হ'ল �বাদ বাক� যা আপনার 

ব�বসােক �িকেয় রােখ, তাই নগদ �বােহর িদেক নজর রাখেবন। �াহকরা এবং সরবরাহকারীেদর সােথ 

বািণিজ�ক শত� ািদ এবং শত� ািদর সােথ কাজ কর�ন যা আপনার নগদ সং�ান�িল বাদ েদওয়ার পিরবেত�  
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সমথ�ন কের। ব�য়�িল যাচাই বাছাই কর�ন এবং অ�ািধকার িদন এবং এ� অজ� নকৃত উপাজ� েনর �সে� 

�াসি�ক িকনা তা িনয়িমত পয�ােলাচনা কর�ন.  

● আপনার ব�বসােয়র সহ-পিরচালনার জন� �মতািয়ত দল ৈতির কর�ন: কম�ে�ে� সহেযািগতা িনয়িমত তথ� 

ভাগ কের েনওয়া এবং েযাগােযােগর মাধ�েম এবং সকেলর �িত স�ান ও ময�াদা �দশ�ন েথেক উপকৃত হয়, যা 

একজেনর িশ�া বা দ�তা িন�ব�েশেষ  – আপনার ব�বসােয়র �িকেয় রাখার জন� সকেলর �েয়াজন পের! 

�মতা�া� দল�িল তােদর পিরচালনায় মেনােযােগর �েয়াজেনর অেনক আেগ তােদর মলূ িভি�েত অেনক 

চ�ােল� এবং সমস�া�িল সমাধান করেব।এইভােব, আপনার সময়� ব�বসােয়র িবকাশ এবং অ�সর হওয়ার 

জন� অ� অ� অ� সংখ�ক সমস�ার েচেয় ম�ু হেব। িবষয়� আরও িবশেদ জানেত 

ম�ানপাওয়ার/Manpower মিডউল� েদখুন। 

 

ৈবিচ�তা:  সম� ব�ধ�ত উ�িত এবং একীকরেণর সােথ আপিন এখনও আপনার ব�বসােয়র বৃি� উপল� 

সং�ান�িলেত আব� হেত পােরন.আপনার ব�বসােয়র মািলকানাধীন, পিরচািলত এবং ব�বসােয়র বৃি� অজ� ন 

এবং েটকসই করার জন� উৎস�েলা বাড়ােনার প�িত� পয�ােলাচনা ও পিরবত� েনর সময় আসেত পাের।আপনার 

ব�বসােয়র আইনী মািলক এবং এর সােথ পিরচািলত জিম, ভবন, েমিশন এবং �ক েক? আপনার ব�বসা 

পিরচালনার জন� আরও অথ� অ�াে�স করেত আপিন িক এই অংশ� পিরবত� ন করেত পােরন? মূলধন খািল 

করার জন� আপিন �া�ণ ভাড়া এবং িলেজর সর�াম িবেবচনা করেত পােরন। অথবা আপিন অংশীদার হেয় 

উঠেত পােরন, েয সং�ান িদেয় আপিন বাড়েত পােরন েস�িলেত অ�াে�েসর িবিনমেয় ব�বসােয়র অংশীদাির 

�ানা�র করেত পােরন – উদাহরণ�র�প, এক� ব�বসা বা িডলার েনটওয়াক�  বা মূলধন েযাগান? আপনার যিদ 

উ�তর অি�ম ব�য়�িল সহ এক� উ�তর পণ� থােক তেব মািলকানার ��কালীন খরচ হয়, আপিন পেণ�র েচেয় 

পণ��র পিরেষবা িব�য় িবেবচনা করেত পােরন – উদাহরণ�র�প, শি� সা�য়কাির এয়ার কি�শনার�িলর জন�। 

অথবা আপিন আপনার সরবরাহকারীেদর �ান এবং দ�তা অ�াে�স কের উপকৃত হেত পােরন? যিদ তাই, িবিভ� 

সং�হ শত�  িবেবচনা কর�ন – অেনক গািড় িনম�াতারা তােদর েপই� সরবরাহকারীেদর আসল সংখ�ার িভি�েত অথ� 

�দােনর জন� প�িত পিরবত� ন কেরেছ এবং তােদর েপই��ং লাইন�িল অনুকূলকরেণর জন� তােদর েপই� 

সরবরাহকারীর দ�তা েথেক উপকৃত হে�। েতমনই েছাট এবং মাঝাির উৎপাদনকারী এবং পিরেষবা সং�া�িলর 

সুিবধােথ� অনুর�প পারফরম�া�-িভি�ক �য় চুি� এখন িবিভ� অ�েল কায�কর হে�।  
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  কম�দ�তা েথেক ব�বসার স�ান 

আপিন েয িবষেয় ভাল তােত মেনািনেবশ কের আপনার �িতেযাগীেদর দ�ের সিরেয় আপনার ব�বসােয়র উ�িত 

িফিরেয় আনেত পােরন। তেব এ�িল ৈবিচ��ময় এবং িবি��ও হেত পাের। এ�িল পিরমাজ� ন এবং লালনপালেনর 

মাধ�েম আপিন উপকৃত হেবন, িবেশষত আপনার ৈতির পণ��িল, আপনার িনযু� �যুি� এবং ব�বসািয়ক 

�ি�য়া�িল সবাইেক একি�ত কের আয় এবং লাভ অজ� েনর জন�।  

 

আপিন কীভােব বৃি� এবং ৈবিচ�� আনেত চান তা ��ত এবং পিরক�না কর�ন। এ�র জন� আপনার সময়, 

�েচ�া এবং সং�ান �েয়াজন হেব - এবং এ�িল এমএসএমই�িলর জন� খুব কম। সুতরাং, েফাকাস! আপনার মূল 

ব�বসােয়র দ�তা এবং আপনার বত� মান এবং স�াব� ভিবষ�েতর �াহকেদর কােছ িনেয় আেস এমন মান�িল 

সং�ািয়ত ও সংেশাধন কের �র� কর�ন। একবার িনি�ত হেয় েগেল, মেনােযাগ েক�ীভূত করেত এবং 

�কৃতপে� আরও দ�তার লালন করেত, আপনার ব�বসােয়র মেধ� এ�িল েযাগােযাগ করার এবং ভাগ করার 

েচ�া কর�ন। বৃি�র সুেযাগ�িলর জন� পরবত� �াউট - আপিন ইিতমেধ� েয িবষেয় ভাল করেছন েস� আপিন 

িক আরও ভাল করেত পােরন িকনা জানুন? িকংবা আপিন আপনার দ�তা �েয়াগ কের িবিভ� অ�াি�েকশেনর 

মধ� িদেয় �েয়াগ কের আপিন িক আরও েবিশ উপকৃত হেত পােরন িকনা েস�ও েদখুন। আপনার সং�ােক যা 

সেব�া�ম পিরেষবা েদয় েস�েক অ�ািধকার িদন এবং জানেত েচ�া কর�ন আপনার িনেজর সামথ�� স�েক� । 

এরপের, আপনার িন�দ�� ল���িল িনধ�ারণ কর�ন এবং িবশদ িবকােশর পিরক�নায় িব�ািরত বণ�না কর�ন। 

�িত� পয�ােয় পয�েব�ণ এবং মধ�েময়াদী সংেশাধন এবং সাম�স� েরেখ আপনার ব�বসােক পুনর�ীিবত করার 

লে�� এক� েশখার েমােড সং�ানসমূহেক বরা� কর�ন এবং স�াদন কর�ন। 
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