অর্ায়ন
থ
আপনার ব্যব্সাকে অকর্রথ আগমন ও ননগমন
থ পদ্ধনি এর মাধ্যযকম
পুনরায় শক্ত আনর্ে
থ নিনির ওপর দাাঁড় েরান, োর্েরী
থ
মূলধ্যন এব্ং
ব্যব্সাকয়র মকেল।
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িারকি এমএসএম আড়াআনড়
• MSME-রা অর্নীনি
থ
ও
সমাকের মূল স্তম্ভ
• েমরি
থ
• ১২০ নমনলয়ন

• ব্যাব্সা এর সংখ্যা
• ৬৫.০৩ নমনলয়ন মাইকরা,
৩৩০,০০০ ছ াক া এব্ং ৫,০০০
মাঝানর

• অর্নীনি
থ
•
•
•
•

উৎপাদন ছেকে GDP-র ৬.১ %
পনরকেব্া ছেকে GDP-র ২৪.৬ %
উৎপানদি পকযযর ৩৩.৪ %
রপ্তাননর ৪৫ %

• সংকট উদ্ভাসসত হয়েয়ে:
সরবরাহ নেটওোকক
বযাহত
কাাঁচামায়ের বযে-বৃদ্ধি
দ্রবয ও পসরয়েবার চাসহদা
হ্রাস
বযবসার ক্ষসত
ঋণ এর চযায়েঞ্জ বা
কমসত
সীমাহীে নবকারত্ব

www.b3cmsme.org

শ্রসমক এর অসিপ্রোে
2

অর্ায়ন
থ
আপনার ব্যব্সাকে অকর্রথ আগমন ও ননগমন
থ পদ্ধনি এর
মাধ্যযকম পুনরায় শক্ত আনর্ে
থ নিনির ওপর দাাঁড় েরান,
োর্েরী
থ
মূলধ্যন এব্ং ব্যব্সাকয়র মকেল।

পুেরাে
অথােে
ক

েগদ-প্রবাহ
পূবািাস
ক
এবং পসরচােো

www.b3cmsme.org

আসথক
ক
েক্ষয
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িারকির এসএমই নিনাকের অব্স্থা:
সবসেয়োগকারী এবং নেকয়হাল্ডাররা এসএমই বন্ধ হওোর দরুে সচসিত
ছপ্রাোক্ট
ছপা থ কিানলও
উপর প্রিাব্
অর্ব্া / এব্ং
পুকরা ব্যব্সা
অর্ব্া / এব্ং
পুকরা ছসক্টর

ছোম্পাননর
আনর্ে
থ
স্বাকস্থযর উপর
নগদ চকরর
নব্লকের
প্রিাব্

সংস্থার ঋয
ধ্যারকযর
েমিার
উপর প্রিাব্

উৎপাদকনর
ওপর সাপ্লাইছচন ব্যাহি
হওয়ার
প্রিাি

এসএমইগুসে ইসতময়যয মুয়িামুসি:
o আনর্ে
থ ছর্াগান ইনিমকধ্যযই সমসযায়

o ব্যাংে, এননব্এিনস এব্ং মাইকরানিনাে এখ্নও সহে পদ্ধনিকি অর্ ছথ র্াগাকনর প্রস্তাব্
ছদয়নন
o COVID-19 োয লাইন-অি-ছরনেক এ-ছরক ে সংস্থাগুনলকে ছব্নশ উপোর েরকি
পাকর
www.b3cmsme.org
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পুনরুদ্ধাকরর েনয পদকেপ :
আপনার ব্যব্সায় পুনরুদ্ধাকরর েনয
ছচেনলস্ট

আয় এর ব্ৃদ্ধদ্ধ এব্ং/অর্ব্া
গনিব্ৃদ্ধদ্ধ

ব্যয়-হ্রাস এব্ং/অর্ব্া ব্যয় এর
গনিকরাধ্য

অনিনরক্ত োকের মূলধ্যনএর
সুনব্ধ্যা
আপনার ব্যব্সাকয়র মকেকলর
পুনঃনব্কব্চনা

✔ আপনার েি াো আক ?
✔ পুনরায় ছখ্ালার েনয েি খ্রচ হকব্?
✔ আপনার ব্যব্সাকয়র িাি্েনযে

ঝুাঁনেগুনল মূলযায়ন েরুন
✔ ছলান মুলযায়ন ও চুদ্ধক্ত
✔ ৬-৯ মাকসর েনয অকর্রথ আগমন ননযয়থ
েরা
✔ আসথক
ক েক্ষযসমূহ এর পুেগঠে
ক এবং

পূবািাস
ক
ননযয়থ েরা

www.b3cmsme.org
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েীিাকব্ লেোউকনর পকর ব্যব্সাট কে
ব্াাঁচাকব্ন।
অকর্রথ
স্বল্পকময়াদী
িরলিা
মূলযায়ন
েরুন

আপনার োক এখ্ন
েি নগদ আক ?
আপনার
ছলান-দািা
ছদর সাকর্
ের্া ব্লুন

আপোর
েগদ
প্রবাহ
বাড়াে

আপোর
বযে হ্রাস
করুে
ছলায সহ অনযানয
প্রকদয় মুলিু নব্
েরুন

নিু ন ছরনে এর ব্যব্স্তা?
চালান /
প্রানপ্তগুনল
ত্বরানিি
েরুন

ব্যাকলে শী
ছ েসই ব্ানান

আপনার
সম্ভাব্য সুকর্াগ
গুনল ছে খ্ুকে
ছদখ্ুন
নগদ এর েনয
ব্যব্সানয়ে
দ্ধরয়ােলাপগু
নলকে
অগ্রানধ্যোর নদন

পকরর েকয়ে মাকসর
েনয ছোনও েযাকপক্স
নয়

শুধ্যুমাে
দ্ধরট েযাছব্িন
ল
খ্ােনা
অকপক্স

খ্ানল
নব্দযমান
িানলো

আপনার
পাওনাদার এব্ং
ঋযদািাকদর
সাকর্ ের্া ব্লুন

পনরব্িথনশীল
ব্যয় হ্রাস ব্া
ব্ানিল েরুন

ননধ্যানরি
থ
ব্যকয়র
ননধ্যারয
থ

www.b3cmsme.org
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6 - 12 মাকসর েনয নগদ প্রব্াকহর পূব্ািাস:
থ
• ব্যব্সা পুনরায় চালু েরার েনয নগদ
প্রব্াকহর দরোর?
• ছোর্ায় ব্যয় েকম ছর্কি পাকর?

✔ পুনরায় শুরু েরার েনয ব্যব্সাইনয়ে
দ্ধরয়ােলাপ নচনিি েরুন
✔ নগদ নব্রয় চর-এ মকনাকর্াগ নদন
✔ ছরনে লাইন অকিেয েরুন
✔ আপনন নে আপনার ঝুাঁনে প্রনিস্থাপন
েরকি পাকরন?
✔ উচ্চ সুকদর হাকর ঋয ননকি ইচ্ছুে?
✔ োমানি নহসাকব্ নে সম্পদ ছলিাকরে
রাখ্া র্ায়?
✔ ছোর্া ছর্কে িহনব্ল সংগ্রহ েরা ছর্কি
পাকর?
✔ েীিাকব্ োর্েরী
থ
মূলধ্যন ব্ানড়কয় িু লব্?

www.b3cmsme.org
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আপনার ব্যব্সানয়ে মকেলট র সংকশাধ্যন
নিু ন উদ্ভাব্ন হ্রাস
েরুন

✔দীর্কময়াকদ
থ
বব্নচেযময় এব্ং দ্রাব্ে
র্ােুন

রেযাকব্েয প্রদ্ধরয়ার
উন্ননিসাধ্যন

✔নিু ন ব্যব্সাকয়র মকেল
✔সংকশানধ্যি উকেশযগুনল-সহ
প্রকয়ােনীয় দীর্ থপূব্ািাস
থ
✔িনব্েযৎ এর ের্া মার্ায় রাখ্কব্ন

েম ব্যয়

উদাহরণ:

েমীকদর স্বাস্থয ও
ননরাপিা
দে এব্ং ছ েসই
উৎপাদন

আপোর উৎপাদয়ের অয়টায়মশে করুে।

মানব্ ও ব্স্তু সম্পকদর
োর্ের
থ
ব্যব্হার
োর্ের
থ
গ্রাহে সম্পেথ

www.b3cmsme.org
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