ভবিষ্যতের প্রমাণ
বিন্তা করুন, সামতনর পবরকল্পনা করুন এিং আপনার িযিসার
অবনশ্চিে ও প্রবেকূল সমত়ের মতযয যারািাবিকো তেবর করুন

In partnership with

www.b3cmsme.org
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ভবিষ্যতের প্রমাণ

অন্তদৃ ষ্টি

দর
ূ দৃষ্টি
ভবিষ্যৎ,
নেু ন সাযারণ

পবরবিবে ও
পবরকল্পনা

ভবিষ্যতে
তেবর
থাকা

তেবর
থাকা
িযিসা
িালনা
পবরকল্পনা

ভবিষ্যতের প্রস্তুবে িলতে অবনশ্চিে, দ্রুে পবরিেৃনশীল িযিসা়ে এিং সামাশ্চিক
প্রপ্রক্ষাপতে সফল িও়োর এিং িযিসা়ে িযাঘাে প্রথতক বফতর আসার সক্ষমো
প্রিাঝা়ে
www.b3cmsme.org
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িযিসার যারািাবিকো
• িযিসার যারািাবিকো িল, প্রকানও
সংঘতষ্রৃ সম়ে পূিবনয
ৃ াবরে
ৃ
ক্ষমোতে
গ্রিণত াগ্য সম়েসীমার মতযয পণয ও
পবরতষ্িাবদ সরিরাতির িনয একষ্টে
সংিার সক্ষমো

• ভাঙ্গন

• ঘেনাষ্টে, প্রেযাবশে িা অপ্রেযাবশে
প্রিাক না প্রকন, প্রকানও সংিার লক্ষয
অনু া়েী পণয এিং পবরতষ্িাগুবলর
প্রেযাবশে বিেরণ প্রথতক অপবরকবল্পে,
প্রনবেিািক বিিুযবে ঘো়ে

ISO 22301

• কা করভাতি
ৃ
িাযাগুবলর প্রবেশ্চি়ো
িানান এিং পুনরুদ্ধার করুন
• িয়ে হ্রাস এিং িযিসাত়ের
কমক্ষমোর
ৃ
উপর কম প্রভাি বকছু
ভুল িও়ো উবিে
• ক্লাত়েন্ট, সরিরািকারী, বন়েন্ত্রক
এিং অনযানয প্রেকতিাল্ডারতদর
আশ্বাস প্র প্রবেষ্ঠাতনর িযিসাত়ের
যারািাবিকোর িনয ভাতলা বসতেম
এিং প্রশ্চি়ো রত়েতছ
• উন্নে িযিসার কমক্ষমো
ৃ
এিং
সাংগ্ঠবনক বিবেিাপকো
• িষ্টেল সমসযা এিং দুিলোর
ৃ
প্রক্ষত্রগুবলর বিতেষ্তণর মাযযতম
িযিসা আরও ভাল প্রিাঝা

www.b3cmsme.org
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Business Continuity Plan

সংজ্ঞা

•আগুরুত্বপূণ ক
ৃ াি
প্ররাগ্য কম ৃসম়ে

িাপন

•গুরুত্বপূণ শু
ৃ রু
করার নূনযেম
প্রত়োিন

ঝুুঁ বকর পবরমাণ

•িযিসা়ে প্রভাি ও
ঝুুঁ বকর পবরমাপ

www.b3cmsme.org

পবরকল্পনা

•রক্ষা ও উপশম
•ঘেনার উত্তর
•যারািাবিকো ও
পুনরুদ্ধার

সরিরাি

•অথা়েন
ৃ
•েথয ও বসতেম
•িনগ্ণ ও কাতির
যরণ
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িযিসা যারািাবিকো মযাতনিতমন্ট বসতেম (BCMS/বি বস এম এস)
অপাতরশন

পবরকল্পনা

সংিার প্রসঙ্গ
সংিার প্রসতঙ্গ
প্রিাঝা
আগ্রিী পক্ষগুবলর
প্রত়োিন এিং
প্রেযাশা প্রিাঝা
বিবসএমএতসর
সুত াগ্ বনযারণ
ৃ
করুন
বিবসএমএস প্রবেষ্ঠা

প্রনেৃত্ব
প্রনেৃত্ব এিং
প্রবেশ্রুবেিদ্ধ
• নীবে
ভূ বমকা, দাব়েত্ব
এিং কেৃপ
ৃ ক্ষ

ঝু ুঁ বক এিং
সুত াগ্গুবলতক
সতবাযন করার
পদতক্ষপ

িযিসার
যারািাবিকো
লক্ষয
• বিবসএমএতস
পবরকল্পনার
পবরিেৃন

অপাতরশনাল
পবরকল্পনা এিং বন়েন্ত্রণ

সমথনৃ
• সম্পদ
• দক্ষো

• সতিেনো
• কবমউবনতকশন
নবথভুক্ত েথয

িযিসাব়েক প্রভাি
বিতেষ্ণ এিং ঝুুঁ বক
মূলযা়েন

িযিসাত়ের
যারািাবিকো প্রকৌশল
এিং সমাযান
িযিসাত়ের
যারািাবিকো
পবরকল্পনা এিং পদ্ধবে

কমদক্ষো
ৃ
ািাই

উন্ন়েন

• প তিক্ষণ,
ৃ
পবরমাপ,
বিতেষ্ণ এিং
মূলযা়েন
••অভযন্তরীণ
বনরীক্ষা
•িযিিাপনা
প াতলািনা
ৃ

•সঙ্গবেিীন এিং
সংতশাযনমূলক
পদতক্ষপ
•িমাগ্ে উন্নবে

অনুশীলন প্রপ্রাগ্রাম
িযিসাত়ের
যারািাবিকোর মূলযা়েন

ISO 22301
www.b3cmsme.org
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অন্তদৃ ষ্টি
• অিবিে িতে িতি

• দ্রুে পবরিবেৃে প্রসতঙ্গ েথয এিং পবরসংখ্যান
প তিক্ষণ
ৃ
ও িযাখ্যা করুন
• পূিানু
ৃ মান

• িাযাগ্রস্ত পবরিেৃতনর প্রক্ষতত্র ইতভতন্টর
প্রশংসনী়ে প্রকাসষ্টে
ৃ িুঝুন এিং প্রস্তুে করুন

পবরবিবে উন্নবের পদ্ধবে
মূল লক্ষয সম্পবকৃে বিষ়্ে, প্রশ্ন, প্রাসবঙ্গক সম়েসূিী,
অেীতের ঘেনািলীর প াতলািনা
ৃ
এিং বিকল্প বিষ্ত়ের
িযাখ্যা
সমসযা এিং
িাবলকা শশ্চক্তর গুরুের অবনশ্চিে
বিশ্বাসত াগ্য
োর
সমাযান
বিষ্ত়ের
শনাক্তকরণ
পবরবিবে গ্তে
বনত়ে
িযাখ্যা
শনাক্তকরণ
প্রোলা

• ভবিষ্যতের অেীে যারাগুবলর যারািাবিকো
বিসাতি প্রদখ্া অভযাসগ্ে
• প্রিণোগুবলতে উচ্চমাত্রার অবনি়েো া
বিকল্প পবরবিবে বনত়ে েদন্ত করতে পাতর া
িযািে ড্রাইভারতদর অযীতন প্রশংসনী়ে
উন্ন়েনগুবল বিস্তাবরেভাতি িণনা
ৃ কতর

www.b3cmsme.org

www.smestrategy.net
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stringent

িানী়েকৃে
সমাি

িরুরী(সং মী)
অথনীবে
ৃ

সাযারণভাতি
িযিসা়ে প্রফরা

মানবিক
সংকে

relaxed

িনগ্তণর িলািল ও
িমাত়েতের ওপর িাযা

COVID-19 প্রতরাবিে সংকে িনয বনতদৃ শক
অযাবিতকশন

lower

• আপনার প্রসক্টর, সরিরাি শৃঙ্খল,
অঞ্চল এিং সম্প্রদাত়ের প্রবেষ্টে
দৃতশযর অযীতন কী কী প্রভাি
পেতে পাতর?
• আপনার িযিসার বিবভন্ন
পবরবিবেতে ঝুুঁবক হ্রাস এিং
সুত াগ্গুবল উপলব্ধ করার িনয
প্রকান পছন্দগুবল রত়েতছ?

higher

মিামারীর মাত্রা ও প্রভাি
www.b3cmsme.org
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নেু ন সাযারণ কল্পনা করুন
• আপনার ভবিষ্যতের িযিসা বক?
• আপনার পণয এিং পবরতষ্িাগুবল
কী িতি?
• আপবন কাতক বিশ্চি করতিন?
• আপনার অপাতরশনগুবল প্রকমন
িতি?
• আপনার সরিরাতির শৃঙ্খল কীভাতি
িাপন করা িতি?
• দক্ষো এিং িৃশ্চদ্ধর িনয আপবন
কীভাতি প্রলাক এিং অনযানয
সংিানগুবল পবরিালনা করতিন?
• আপবন প্র সম্প্রদা়েগুবলতে
পবরিালনা কতরন োতদর সাতথ
আপনার সম্পকৃ কী িতি?

• আপবন প্রত়োিনী়েো এিং প্রেযাশা
পূরণ করতে সক্ষম িতিন প্র মন:
• কমতক্ষতত্র
ৃ
বনরাপদ দূরত্ব এিং
সংিমণ প্রবেতরাতযর িযিিা করুন
• প্রপশাগ্ে স্বািয এিং সুরক্ষার উচ্চের
মান
• সরিরাি শৃঙ্খলার পুনিাসন
ৃ
এিং
িানী়েকরণ
• উদ্দীপনা প্র াগ্যো উচ্চের সামাশ্চিক
এিং পবরতিশগ্ে দাব়েত্ব এিং
কা সম্পাদতনর
ৃ
সাতথ আিদ্ধ
• অনযানয?

www.b3cmsme.org
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Future Proof
• গ্েকাতলর ভবিষ্যে আি
সকাতল শুরু িত়েবছল –
আপবন প্রস্তুে বছতলন?

www.b3cmsme.org

• কী ঘেতে পাতর োর অন্তদৃ ষ্টি
এিং প্রিাঝার উন্নবে করুন
• আপনার িযিসা ভবিষ্যতে
প্রকমন িতে পাতর ো আরও
বিস্েৃে প্রিাঝা
• আপনার িযিসার িাযাগুবলর
িনয প্রস্তুে িন
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ভবিষ্যতের প্রমান
বিন্তা করুন এিং সামতনর পবরকল্পনা করুন এিং আপনার িযিসার অবনশ্চিে
এিং প্রবেকূল সমত়ের মতযয যারািাবিকো তেবর করুন

In partnership with

www.b3cmsme.org
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