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সরবরাহ শৃ�ল/েচইন 

 

আপনার ব�বসার �েয়াজন সম� ইনপুট�িলেত সময়মেতা অ�াে�স িনি�ত করেত 

আপনার সরবরােহর েচইন�িল পুন�ন�ম�াণ কর�ন  

আপনার ব�বসােক েকবল স�ক সময়, মান এবং দাম পেয়�-এর �েয়াজনীয় ইনপুট িদেয়ই 

বঁাচেত পােরন। আপনার �িত��ত সরবরাহকারীেদর েথেক এ� এখন সমস�ার কারণ তারা 

এখনও ব�বসায় িফের আসেত পারেছন না বা জাতীয়/আ�জ� ািতক সীমাব�তার কারেণ 

তােদর সরবরাহ আপনার কােছ েপৗ�ছােত পারেছ না। িবক� ইনপুট এবং সরবরাহকারী এবং 

আপনার সং�ার নগদ �বােহর েবাঝা কমােত চুি��িল পয�ােলাচনা করেত আপনার 

সরবরােহর েচইন�িল মূল�ায়ন কর�ন এবং তােদর ফঁাদ েথেক মু� কর�ন। 

পটভূিম   

COVID-19 এর �াদ�ভ� াব এবং িবিধিনেষধ এবং লকডাউন এমএসএমই�িলেক �চুর চােপ 

েফেল িদেয়েছ। রাতারািত কঁাচামাল এবং অন�ান� ব�বসার উপকরণ�িল অজ� ন, কারখানা এবং 

�দাম পিরচালনা করা এবং �াহকেদর পণ� িবতরণ করা অস�ব হেয় পেড়েছ – অন� কথায় - 

পুেরা সরবরাহ েচইন�িল তাৎ�িণকভােব আলাদা হেয় েগেছ।  

 

এখন েযেহতু িবিধিনেষধ �ত�াহার করা হে�, তাই সরবরাহ েচইন�িল আবার ৈতির করা 

দরকার। সাধারনভােব, পণ� পুনর��ােরর চািহদা মান েচইনেক চালু করেব। তেব, দ�ব�ল 

অথ�ৈনিতক পিরি�িত এবং মহামারী ও সং�মেণর ব�ব�া�িলর িবকােশর উপর উ� 

অিন�য়তা ৈতির কেরেছ, তাই এ� অিবলে� বা�বািয়ত হেত পাের না। উৎপাদেনর এবং 

সরবরােহর েচইন�িলেক পেণ�র চািহদা পুনর��ান ৈতির এবং চালনা করেত পুনরায় চালু 

করেত হেব। 

 

সরবরাহ শৃ�েল ‘অ��মাইেজশন’ এর উপর কেয়ক দশক ব�াপী েফাকাস, যিদও ব�য় �াস 

হেয়েছ, ইনেভ�ির�িল �াস েপেয়েছ এবং উ� স�দ ব�বহােরর ফেল নূ�নতম বাফার এবং 
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নমনীয়তা েদখা িদেয়েছ। COVID-19 মহামারী �ারা �ব�ত�ত ধরেণর িবে�র জন� সরবরাহ 

েচইন�িল খুব দ�ব�ল হেয় পেড়িছল। 

 

স�েটর �ভাব িবেশষত �বােহর উপাদান�েত অনুভূত হেয়েছ, যা হল, সরবরাহ, সরবরাহকারী 

এবং সং�েহর চুি��িল একি�ত কের �ভািবত কের। এই�িলর �িত� সরবরাহ েচইন�িল 

পুন�ন�ম�ােণর জন� এ�� পেয়� অফার কের: (i) সা�াইস: সরবরাহ েচইেনর দ�শ�মানতা বৃি� এবং 

কঁাচামাল এবং সরবরােহর �াপ�তা িনি�ত করা; (ii) সা�ায়াস�: সরবরাহকারী ঝঁুিক 

ব�ব�াপনার এবং সহেযাগী স�েক� র সুিবধােথ� এবং �েয়াজনীয়তা পূরেণর জন� স�মতা 

সুরি�ত করা; (iii) লিজ��কস: িনভ� রেযাগ�, স�াব� এবং অথ�ৈনিতক পিরবহন এবং ে�ােরজ 

িবক��িল সুরি�ত করা; এবং (iv) �িকওরেম�: �িতি�য়াশীল সং�হ করার জন� �য় 

�মতা আপে�ড করা। 

 

প�া 

 

সরবরােহর েচইেনর দ�শ�মানতা বৃি�,  সরবরাহ সরবরােহর স�মতা,  সরবরাহকারী ঝঁুিক 

পিরচালনা করা,  সহেযাগী সরবরাহকারী স�েক� র িবকাশ করা,  সুরি�ত,  িনভ� রেযাগ� ও 

কায�কর পিরবহন িবক��িল িচি�ত করা এবং চটজলিদ এবং �িতি�য়াশীল সং�েহর 

�মতা িবকাশ করা। 

 

সা�াই েচইেন িতন� �ধান উপাদান রেয়েছ:  

1. আপ��ম: সরবরাহকারী পে�র সােথ িবেশষত কঁাচামাল, অংশ ও উপ-সমােবশ�িল 

এবং স�ক মােনর এবং অন�ান� সরবরােহর জন� স�ক সমেয় এবং স�ক অবতরণ-

ব�েয় �াপ�তার সােথ স��ক�ত। 

2. ই�ারনাল: উৎপাদন কভার কের এবং সং�হ, �ক এবং ওয়াক� -ইন-�ে�স ইনেভ�িরর 

মেতা িদক�িল িনেয় গ�ত। 
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3. ডাউন��ম: �দামজাত এবং আউটবাউ� রসদ সহ িবতরণ িনেয় কাজ কের। 

 

 

 
 

বত�মান স�ট সরবরাহ েচইেনর িতন� উপাদানেক মারা�কভােব �ভািবত কেরেছ। যিদও, 

আপ��ম উপাদান� িবেশষত �ভািবত হেয়েছ। �িত�ান ব� এবং �িগত অপােরশন�িলর 

মূল� শৃ�লার পাশাপািশ উেদ�াগ�িলেত �ভাব েফলেছ। ভারেত লকডাউন িবিধিনেষেধর 

�বত� েনর আেগও �র��পূণ� অংশ না পাওয়ায় কারেন ব� উেদ�াগেক ইিতমেধ� উৎপাদন 

কমােত হেয়িছল। মান শৃ�লার বরাবর �িত� কােজর জন� উপকরণ �া� এবং উৎপাদন 

পুনরায় �র� করেত লিজ��ক পিরেষবা�িল �ারা সম�থ�ত এক� ি�য়ামূলক আপ��ম 

সরবরাহ েচইেনর �েয়াজন। সুতরাং, এই মিডউেল সরবরাহ সরবরাহকারী, এবং সরবরাহেক 

�ভািবত কের এমন মূল িদক�িলেত েজার েদওয়া হেয়েছ। অভ��রীণ এবং ডাউন��ম 

উপাদান�িলেত ‘ি�য়াকলাপ’ এবং ‘িব�য়’ স��ক�ত িদক�িলর পিরপূরক মিডউল এর 

র�পদান করা হেয়েছ। 
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সরবরাহ েচইনেক পুনর��ােরর েকৗশল সমূহ 

 

আপনার �েয়াজনীয় সরবরাহ�িল কীভােব আপনার কােছ েপৗ�েছ যায় এবং েকান আ�থ�ক 

এবং অন�ান� িবেবচনার িবর�ে� থােক েসিদেক মেনািনেবশ কের আপিন সরবরাহ েচইন�িল 

পুন�ন�ম�াণ করেত পােরন। �িত� সরবরাহ েচইন পুন�ন�ম�ােণর মাধ�েম এক� এ�� পেয়� 

সরবরাহ কের:  

1. সা�াইস/সরবরাহ: কঁাচামাল, উপাদান এবং সহায়ক পদােথ�র �াপ�তা িনি�ত করার 

েকৗশল�িল।  

2. সা�ায়ার/সরবরাহকারী : সরবরাহকারীেদর �মতা এবং ঝঁুিক মূল�ায়ন এবং স�মতা 

সুর�ার েকৗশল। 

3. লিজ��ক: িনভ� রেযাগ� এবং অথ�ৈনিতক পিরবহন িবক��িল সুরি�ত করার 

েকৗশল�িল। 

4. �িকওরেম�: সরবরাহ, পণ� এবং লিজ��কাল এবং অন�ান� সরবরাহ েচইন পিরেষবা 

অজ� েনর েকৗশল�িল। 
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এই িবভাগ সরবরাহ েচইন-স��ক�ত সমাধান এবং মূল�ায়েনর জন� এ�� পেয়��িলেত েজার 

েদয়। িন�িলিখত িবভাগ�িল �িত�র অধীেন মূল িবিশ� িবেবচনার সংি��সার। এ�র 

সাধারণ ব�ব�া এবং প�িতর আরও এক� েসট সংল� েচকিলে�র পাশাপািশ এই 

মিডউল�র সােথর অিতির� েরফাের��িলেত পাওয়া যােব। 

 

সা�াইস/সরবরাহ 

 ‘সা�াই/সরবরাহ’ এর েকৗশল�িল মূলত কঁাচামাল, অংশ এবং অন�ান� ইনপুট�িলর �াপ�তা 

িনি�ত করা। 

িবেশষত: 

● সরবরােহর েচইেনর দ�শ�মানতা ব�ধ�ত করা - উপাদান�িল েকাথা েথেক আসেছ এবং 

এর সােথ স��ক�ত ঝঁুিক�িলর স�ূণ� িচ� পাওয়া। এই ধরেনর অনুশীলন 

সরবরাহকারী তািলকা, উৎপাদেনর ি�িত, অড� ার পূরেণর স�াবনা এবং এিগেয় 

থাকা স��ক�ত �র��পূণ� তথ� সরবরাহ কের। স�াব� সরবরােহর ঘাটিত অনুমান 

করা এবং েসই অনুযায়ী তা ��ত করা এ�র �র��পূণ� কাজ। 

● সুরি�ত সরবরােহর স�মতা - স�ক �ণমান এবং দাম পেয়ে�র পয�া� পিরমােণ 

উপকরণ (বা উপ উপাদান) �া� / উপল� রেয়েছ তা িনি�ত কের। 

 

আপিন পােরন: �ানা�র পয�ােয় স�াব� ব�বহােরর জন� আপনার বাফার তািলকা বা হােত 

থাকা �ক�িল আপেডট কর�ন; �ধান সরবরাহ�িলর ঝঁুিক শনা� কর�ন; উ�-মূল�বান পণ� 

এবং উপাজ� েনর ��ম�িলেত সমােলাচনামূলকভােব উৎস-যু� উপাদান�িল/উপকরণ�িল 

অব�ান িনণ�য় কর�ন; পিরকি�ত উৎপাদেনর ল��মা�ার জন� কঁাচামাল সুরি�ত কর�ন; 

অ�ায়ীভােব অনুপল� অংশ বা উপকরণ�িলর জন� �াক-অনুেমািদত িবক� ব�বহার কর�ন 

এবং; উপাদােনর ঘাটিত েমাকািবলায় পণ� পুনরায় নকশা বা উপাদান িবক��িল অনুস�ান 

কর�ন। 
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সা�ায়ার/সরবরাহকারী 

‘সরবরাহকারীেদর’ ে�ে� এ� মূলত সরবরাহকারীেদর ঝঁুিক িনধ�ারণ এবং তােদর স�মতা 

সুরি�ত করা। িবেশষত: 

● সরবরাহকারীর ঝঁুিক ব�ব�াপনা: �িত� সরবরাহকারী েথেক অপােরশন এবং 

িশপেমে�র িব� সৃ�� হেত পাের এবং এই জাতীয় সরবরাহকারীেদর উপর েথেক 

িনভ� রতা �াস করার উপায়�িল িবেবচনা কর�ন। 

● সরবরাহকারীেদর সােথ সহেযাগী স�েক� র িবকাশ: আপনােক �� হেত হেব এবং 

তােদর সােথ এমনভােব সহেযািগতা কর�ন যােত পর�র উপকােরর মাধ�েম কাজ�িল 

স�� হয়। 

 

এ� অজ� ন করেত, িবেবচনা কর�ন: Tier-1/টায়ার-১ সরবরাহকারীেদর ঝঁুিক এবং �মতা 

মূল�ায়ন কর�ন; বা�ব-সমেয় সরবরাহকারী েডটা অ�াে�স কর�ন; Tier-2/টায়ার ২ এবং Tier-

3/টায়ার ৩ সরবরাহকারীেদর জন� �মতা এবং িবতরেণর ি�িত সুরি�ত কের ৈতির কর�ন; 

সরবরাহ িকংবা বলা ভােলা েগৗণ সরবরাহকারীেদর িবক� উৎস�িল শনা� এবং সি�য় 

কর�ন; সরবরাহ ও চািহদার ভারসাম� র�ার জন� সমােলাচক সরবরাহকারীেদর সােথ কাজ 

কর�ন, লিজ��ক িনভ� র সরবরাহ িভি�ক খরচ এবং বাফার �ক; সরবরােহর ঘাটিত ঘটেল 

দায় েবাঝার জন� মূল সরবরাহকারীেদর সােথ চুি��িল পয�ােলাচনা কর�ন; এবং তাট�িণক 

�েয়াজনীয়তা েমটােত অন�ান� উেদ�ােগর সােথ সাম�ীর িবিনময় (উপাদান িবিনময়, সাধারণ 

তািলকা ভাগ করা ইত�ািদ) অে�ষণ কর�ন। 

 

লিজ��ক: 

‘লিজ��কস’ এর ি�য়া�িল িনভ� রেযাগ� এবং অথ�ৈনিতক অভ��রীণ এবং আউটবাউ� 

পিরবহন এবং িবতরণেক সুরি�ত কর�ন। আপনার পূেব� ব�ব�ত পিরবহেণর ��া�াড�  
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প�িত�িলেত পুন�ব�েবচনা করা �েয়াজন এবং বত�মােন উপল� পিরবহেণর স�মতা মাপার 

�েয়াজন। সাধারণ পিরবহেনর েমাড�িল উপলভ� নাও হেত পাের, অিতির� বাজার চািহদার 

কারেণ এ� ব�য়ব�ল হেয় উঠেত পাের, অথবা �� পিরমােণ পিরবহেণর জন� কায�কর হেত 

নাও পাের। অন� পিরি�িতেত, উেদ�াগ�িলেক, ঐিতহ�বাহী েহািলং / ে�ইট সা�ভ�েসর পিরবেত�  

কুিরয়ার পিরেষবািদর মেতা িবক�, ��ত পিরবহন প�িত�িল িবেবচনা করা �েয়াজন।   

 

লিজ��কাল চ�ােল��িল সহজ করার জন� িবচার কর�ন: সরবরােহর র�ট এবং পিরবহন 

িবক��িল মূল�ায়ন কর�ন এবং বত�মান স�াব�তা িনধ�ারণ কর�ন (উপলভ�তা, ব�য়, 

অনুমিত); ইনবাউ� লিজ��ক িবক��িল এবং আউটবাউ� লিজ��ক িবক��িল এবং 

সুরি�ত �মতা মূল�ায়ন কর�ন; স�ব হেল ��ত পিরবহন িবক��িল অনুস�ান কর�ন;  

শহর/রাজ�-িন�দ�� আেরািপত সীমাব�তার িবষেয় আপেডট রাখুন যা পিরবহন এবং 

িবতরণেক �ভািবত করেব; িবক� সরবরাহ এবং পিরবহন পিরি�িতেত ��ত মেডল ৈতির 

কর�ন (েযমন এক� হাব / ব�েরর পুনরায় রাউ�ং) এবং; অন�ান� এ�ার�াইেজর সােথ 

িরেসাস�-েশয়ািরং এ�ে�ার কর�ন(েকােনা অব�ব�ত পিরবহন ব�ব�ােক ঋণ েনওয়া). 

 

�িকওরেম�: 

‘�িকউরেম�’ এর ে�ে�র পা�ােনা িস�া� �িল আপনার �য়�মতা এবং ব�বসার অব�ার 

পিরবত� েনর ে�ে� সাবলীল এবং �িতি�য়াশীল িহসােব উ�ীত করেব। সরবরাহ েচইেনর 

সীমাব�তা�িল, অভ��রীণ ি�য়াকলাপ�িলেক �ভািবত কের, সব�দা উপলভ� 

উপকরণ/উপাদান�িলর উৎপাদেনর ল��মা�া পূরেণর জন� পয�া� হওয়া উিচত। আপনার 

�িকওরেম� ে�ে� িনি�ত করা উিচত েয স�ক উপকরণ�িল স�ক সমেয় এবং কম ব�েয় 

পাওয়া যায়। 

 

 

এ�েত আরও পদে�প �হেণর �েয়াজন হেত পাের: বত�মান এ�েপাজার (ওয়াক�  ইন �ে�স 

(ডা��আইিপ) বাফার, �ানিজেটর ইনেভ�ির িবেবচনা কের পিরক�না সং�হ); আেগ েথেক �ব� 
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সং�হ কের রাখেত হেব এবং ��কালীন সমেয়র কঁাচামাল সং�হ করেত হেব; সংকট-স��ক�ত 

অভাব পূরণ কের ইনেভ�ির আপেডট করার পিরক�নার প�ারািমটার�িলেত পুনরায় সং�হ 

করেত হেব। উ�-মূল�বান পণ� এবং রাজ� ��ম�িলেত সং�হেক সরবরােহর িভি�েত 

অ�ািধকার িদন; এবং কঁাচা এবং �ত�� উপাদােনর ঘাটিতর ে�ে� উৎপািদত হওয়া 

পণ��িলর অ�ািধকার অ�ভু� � কের �িকওরেম� ম�ানয়ুাল আপেডট কর�ন। 

 

 

 

�স-কা�ং প�া 

 

এই অপােরশন েকৗশল�িল িন�দ�� সরবরাহ েচইন চ�ােল��িল েমাকািবলায় ব�বহািরক 

গাইেড� েদয়। এ�িল �স-কা�ং েকৗশল�িল েথেক উপকৃত হয় যা সা�াই েচইেন ব�াহত 

হওয়ার সাংগঠিনক �িতি�য়া �মতার উ�িত কের থােক। এ�িল হল: 

❒ মান শৃ�লা মূল�ায়ন: সম� ঝঁুিকর কারণ�িল েয�িল আপনার ব�য় এবং আপনার 

পিরেষবােক �ভািবত করেত পাের তা কমান, এছাড়াও �ত�ািশত সংকট িনরসেন সি�য় 

পদে�প িনন। 

❒ ঘটনা িবন�াস পিরক�না: ব�ধ�ত ঝঁুিক ব�ব�াপনার অনুশীলন�িল িবকাশ ও 

�েয়াগকরণ কর�ন; ি�- এম�ভ অ�াকশন ��ান; স�ক হেল বািণজ� বে�র িস�া� 

�হণ এবং লাভজনক �ান িনব�াচন কর�ন 

❒ এ� - টু - এ� সা�াই েচইন পিরচালনা:  মেডল এবং চািহদা পূব�াভাস করার �মতা; 

সরবরােহর েচইন�িল িনি�ত করা চািহদা এবং �ত�াশা�িল েমাকািবলা করেত পাের;  

পুনঃসংেশাধন �ি�য়া�িল িনি�ত করা। 

❒ �যুি� পেদা�িত ঘটােনা, আইিস� এবং আনািল��: কম�চারীরা এেক অপেরর সােথ 

সহেযািগতা করেত পারেব েসভােব নতুন কের িডজাইন করা, �াহক এবং সা�াইয়াস�; 
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�াউড অিফস এবং িজেরা টাচ মেডল; স�াব� ওেয়ব-িভি�ক জািলয়ািতমূলক ি�য়া / 

আইেটম�িলর জন� ��তেযমন িফিশং, ম�ালওয়ার, ইত�ািদ. 

❒ ি�িত�াপকতার উপর েফাকাস: সংকট েথেক েশখার সােথ সােথ, আরও ব�াপক 

ে��াআক�ভ মেডিলংেয়র িদেক অ�সর হওয়া; সা�াই েচইন এর আরও মা�া িনয়�ণ 

করা ; ি�িত�াপকতা ৈতির করেত সা�াই েচইেনর দীঘ��ায়ী পুনগ�ঠন। 

 

পিরক�না কর�ন সা�াই েচইেনর উ�িত 

 

আপিন বাজারবৃি�র �িতি�য়া িহসােব আপনার ব�বসােক িনয়িমতভােব উ�িত করেত এবং 

আপনার সরবরাহ েচইন�িলেক ফঁাদ মু� করেত অ�াকশন পিরক�না েথেক উপকৃত হেত 

পােরন। কােয়েজন এবং ব�বসািয়ক �ি�য়া পুনন�বীকরেণর অনুশীলন�িল ব�বহার কের এই 

জাতীয় কম� পিরক�না� িবকাশ ও �েয়াগ করা েযেত পাের এই আ�ঃ-স��ক�ত িব�ৃত 

পদে�প�িল অনুসরণ কের:  

⮚ সচল করা- িরেসাস� �ম একি�ত কর�ন, �িতি�য়া�িল পিরক�না কর�ন, সা�াই 

েচইেনর হ�ে�েপর জন� অপাের�ং িবিধ িনম�াণ কর�ন এবং পিরক�না�িলেক 

�ণয়ন কর�ন। 

⮚ অ�ািধকার- িবিভ� সরবরাহ েচইন উপাদান এবং পণ� / পিরেষবা�িলেত নতুন 

ঝঁুিক�িলেক অ�ািধকার িদন । 

⮚ িবে�ষণ- িবে�ষণ কর�ন পিরি�িত এবং মূল পদে�প�িলর জন� সংি�� 

ে�ােটাকল (উৎস, পিরক�না, ৈতির এবং িবতরণ)। 

⮚ সি�ত- সরবরাহকারী েচইন েনটওয়াক�  এবং উৎপািদত ে�ােটাকেলর সােথ তাল 

িমিলেয় পণ� �বাহেক সি�ত কর�ন। 

⮚ র�পায়ন- পিরক�না র�পায়ন কর�ন এবং মসৃণ অপােরশন জন� ফলাফল িনরী�ণ 

কর�ন। 
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এিগেয় থাকুন 

 

COVID-19 মহামারী এবং লকডাউন িবিধিনেষেধর ফেল বত�মান সংকট� অনন�, তেব এ� 

আপনার ব�বসােয়র সব�েশষ ব�াঘাত হওয়ার স�াবনা কম। অতএব, এই স�ট সরবরাহ েচইন 

এবং েনটওয়াক� �িলেক পুনরায় কনিফগার করার সুেযাগ েদয় যােত এ�িল িনি�ত করা যায় 

েয এ�িল ভিবষ�েতর বাধার জন� ি�িত�াপক এবং অিভেযাজ� �িতি�য়ার পিরক�না রেয়েছ 

যা বাধা েথেক েবিরেয় আসার জন� ��ত। 

এ� �র� করার জন� দরকারী: েকৗশলগত কায��ম এবং সরবরাহ েচইেনর েবাঝাপড়া আরও 

গভীর করা; বত�মান সরবরাহ েচইন�িলেক আরও শি�শালী করেত তার ‘উ�য়েনর ে���িল’ 

িচি�ত করা; সি�িলত কাজ এবং সামেনর পিরক�না�িলর জন� সমােলাচক সরবরাহকারী 

এবং মূল �াহকেদর সােথ আরও সহেযাগী স�ক�  িবকাশ করা। 


