পুনরুদ্ধারেে পরেকল্পনা
এই পরিবরতিত পরিরিরততত আপনাি বযবসাি সুত াগ গুরিতে
বর্না
ি েরুন আি এেটি ো েি
ি
পরিেল্পনা খুুঁতে ববি েতি
সুত াগগুতিা োতে িাগান।

In partnership with
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এম এস এম ই –মেুততি অবিান
• রনর্াণরিল্প
ম
স্তব্ধ হর়ে
পর়েরে
• চ্যারেঞ্জ ের়েরে পাাঁচ্টি
স্থারন, প্ররি ক্ষেরে
অরথেম প্রবাহ ঘিারব
এবং বযবসাে
ধাোবারহকিা বা়োরব

সর্াজ ও বাজারেে
অভূ িপূব ম
অরনশ্চ়েিা

ক্ষ াগারনে
প্ররিবন্ধ
কিা

অরথেম ক্ষ াগান সংক্রান্ত সর্সযা
অরিক্রর্ কোে জনয উদ্দীপক
সাহা য কেরব রিও এর্এসএর্ই,
(MSME) ক্ষসক্টরেে সার্রিক ঘুরে
িাাঁ়োরনা, নবরনর্াণ
ম এবং পুনরবকারিে
ম
জনয িা রথষ্ট ন়ে

অবযাহারেি
ন্ত্াংি ও
র্জুি সার্িী

চ্ারহিাে অরি
দ্রুিপিন

শ্ররর্ে বিে

https://www.unido.org/stories/indias-manufacturing-reels-impact-covid-19

www.b3cmsme.org
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সংকি
• সংকি এে সংজ্ঞা
• একটি অরস্থরিিীে বা রবপন্ন সর়্ে বা
রবষ়েগুরেে রস্থরি ক্ষ খারন রনস্পরির্ূেক
পরেবিমন আসন্ন
• সঙ্করিে ফোফে প্রভারবি কোে একটি
রবরিষ সুর াগ ের়েরে, রবরিষি
• ক্ষোকসান হ্রাস করুন
• র্ানুরষে উপে প্রভাব হ্রাস করুন
• বযবসার়েে ভরবষযৎ অবস্থারনে উন্নরি করুন
• সাংগঠরনক সহনিীেিা উন্নি করুন

www.b3cmsme.org
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অিগরিে উপা়েসর্ুহ
• সহগার্ী ক্ষকৌিেগুরেে
র্াধযরর্ বযবসাে
পুনরনর্ম াণ
ম
• চ্ারের়ে ান

• বযবসার়েে ক্রক্র়োকোপগুরে
ক্ষ গুরে সম্ভবি কা কে
ম
থাকরব

• অরপো করুন

• বযবসার়েক ক্রক্র়োকোপগুরে
া স্বল্প ক্ষর়্োরি কা কে
ম
হও়োে সম্ভাবনা ক্ষনই

• প্রথরর্ র্ূেযা়েন এবং
প্ররিক্রক্র়ো !

• বিমর্ান প্রভাব রক?
• সবরথরক ভারো এবং
সবরথরক খাোপ
পরেরস্থরি রক?
• পুনরুদ্ধারেে বাস্তরবক
েেযগুরে রক রক?

• প্ররচ্ষ্টা

• পরেবরিমি বযবসা এবং
সার্াক্রজক পরেরবরি নিু ন
পণয বা পরেরষবা

www.b3cmsme.org

• আেচ্নার্ুেক অনুিীেন,
অপ্রকারিি সংকি
পরেরস্থরিে রবরুরদ্ধ
পরেকল্পনাগুরেরক
বােংবাে প ারোচ্না
ম
কো
4

পুনরুদ্ধারেে পরেকল্পনা
পণয ও বাজাে

সুরবধা ও র্জুি

জনগণ

বিমর্ান
প্রভাব

ভরবষযরিে
পরেরস্থরি
(ভােরি
এবং
রবশ্ববযাপী
COVIDএে রবস্তাে ,
ািা়োরিে
উপে
রনরষধাজ্ঞা )

সর়্ে রনধারেি
ম
উরদ্দিযগুরে
সহ পুনরুদ্ধাে পরেকল্পনা
1.

রবক্র়ে

2.

উৎপািন

3.

ক্ষোকবে

4.

সেবোহ

5. অথা়েন
ম

আরথক
ম অবস্থা

আপনাে িেগুরেরক িারিে ধােণা এবং অরভজ্ঞিা ক্ষথরক উপকৃি হরি জর়েি করুন এবং ের্িা়েন করুন

www.b3cmsme.org
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পণয এবং বাজাে সর্ূহ
• আপনাে বযবসা পুনরনর্ম ারণে
ম
জনয ক্ষকান পণয এবং বাজােগুরে
সবরচ্র়ে ক্ষবরি উপকােী?
• সবরিষ
ম
বযবহােকােীরিে গুরুত্বপ্রিান
• (ENDA ই এন রি এ) : জরুেী, প্রর়োজনী়ে, আকাঙ্ক্ষিি বা এ়োরনা া়ে এর্ন

• আপনাে বযবসার়েে র্ূেয
• োরি, োভজনকিা

• িাহকরিে গুরুত্ব
• ক্ষপরর্ন্ট,বযবসার়েে সম্ভাবনা
আপনাি মুি পর্য

বেষ বযবহািোিীতেি
গুরুত্বপ্রোন (ENDA)
আরগ
এখন
ভরবষযরি

আপনাি বযবসাত়েি মূিয আপনাি বযবসাত়েি মূিয
োরি

www.b3cmsme.org

েভযাংি

পারেশ্ররর্ক

সম্ভবনা
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সুরবধা এবং র্জুিসর্ুহ
• র্জুি
• আপনাে কর্রেরে
ম
রক আরে?

• সুরবধা
• আপরন কাজ শুরু কেরি
পারেন?

বযবসা়ে /
োিখানাি
বেত্র

• সেঞ্জার্ এবং ন্ত্পারি রক
কা কে
ম এবং থা থ
েেণারবেণ কো হ়ে?
• কর্রেেগুরে
ম
রক রথষ্ট িূেত্ব
বজা়ে োখাে পরে উপ ুক্ত?
সেঞ্জার্ ক্ষোরকে
কর্রেেগুরে
ম
রক আসা
পণয এবংাও়ো
ক্ষোরকে রক
• সেঞ্জার্
পণযম এবংএবং
রক কা কে
এবং
সার্াক্রজক িূেত্ব বজা়ে অআসা াও়ো
থা থ েেণারবেণ
োখরি
সুরবধাজনক? কো
করঠােভারব
রন়েন্ত্ণ
করঠােভারব
রন়েন্ত্ণ
হ়ে?
কো হ়ে?
কো হ়ে?
অবস্থা

প্রর়োজনী
়ে উরিযাগ

অবস্থা

প্রর়োজনী
়ে উরিযাগ

অবস্থা

প্রর়োজনী
়ে উরিযাগ

• সেবোহ, চ্েরি কাজ, তিরে পণয,
অবরিষ্টাংি

• আ়েিন
• আরথক
ম র্ূেয
• বিমর্ান অবস্থা
রক র্জুি আরে

পরিমার্

আরথে
ি মূিয

বতিমান অবিা

অন্তমুখী
ি পর্য

চিরত কাজ

সম্পূণ ম পণয

অবরেষ্াাংে

www.b3cmsme.org
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জনগণ
• আপনাে শ্রর্িক্রক্ত ক্ষকর্ন কাজ কেরে?
• স্বাস্থয ও পরেবাে সুস্থ আরেন?

• অবস্থান এবং প্রাপযিা ?
• আপরন কর্ীরিে প্রর়োজনী়েিা পূেণ কেরি পােরবন?
েমী /
• ক্ষক আপনাে সবরচ্র়ে ক্ষবরি প্রর়োজন?
েমেক্ত
ি ি

• অপরেহা ম

• প্রর়োজনী়ে
• কার্য

রবভাগ
(উৎপােন,
প্র ুক্তিগত,
রবক্র়ে,
প্রোসন
ইতযারে)

www.b3cmsme.org

বোরভতেি আতগ পরিেল্পনা
নং
বিমর্ারন অপরেহা ম প্রর়োজনী়ে কার্য
উপেব্ধ
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আরথক
ম অবস্থান
• োতেি মূিধতনি
চারহো আপরন
রেভাতব বমিান ?

ঋণিািা

একজন ক্ষ পণয বা পরেরষবা
ক্ষনও়ো বাবি আপনাে অথ মধােণ
করে আরে।

ঋণিািা

• রেভাতব আ়ে এি
সাতথ বয়ে বমিান?

পণয বা পরেরষবা বযাবহাে করে এটি
উৎপািক সংস্থারক অথাগরর্ে
ম
সুর াগ
ক্ষি়ে।

www.b3cmsme.org

ঋণিহীিা

একজন ক্ষ আপনারক পণয বা
পরেরষবা বাবি অথ মপ্রিান করে
ক্ষেরখরে।

ঋণিহীিা

এটি ক্ষক্রিা বা়োরি সাহা য করে
কােণ ক্ষক্রিা ধারে পণয রকনরি
পেন্দ করে
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পুনরুমদ্ধারেে পরেকল্পনা
• আপনাে র্ূেযা়েনরক একটি পুনরুদ্ধাে পরেকল্পনা়ে বিরে
রনন
• বােবাে েেয করুন এবং সর্র়েে সারথ বিে ঘটির়ে
বযবসা়ে রফরুন
পুনরুি দ্ধারাতিি িেয
সম়েসাির্ী িেয
পুনরুি দ্ধারাতিি বেৌেি
(রনরেিষ্ পর্য, পরিচািনা, বক্রতা ইতযারেি সাতপতে )

ক্ষেে
1. রবক্র়ে

1.

উৎপািন

1.

ক্ষ াগান

1.

ক্ষোকবে

1.

অথসংস্থান
ম

www.b3cmsme.org

KPI W1

W2

W3 W4 M2 M3 M4

M5
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রকেু পোর্ি ম
পর্য এবাং বাোি

সুরবধা এবাং মেুতসমুহ

•

চ্ূ ়োন্ত বযবহােকােীে কারে আপনাে পরণযে গুরুত্ব বৃক্রদ্ধে
কােরণ কীভারব িাে র্ারনান্ন়েন রবরবচ্না কেরবন

•

রবক্রর়েে সম্ভাবনা রনক্রশ্চি কেরি, িাহকরিে বরক়ো অথ ম 
পরেরিাধ এবং িাহকরিে সারথ চ্ুক্রক্তে িিমারি প্রসরে
আরোচ্না করুন

বযবসাে পুননবীকেরণ
ম
র্ন রিন, ক্ষ পণয ক্ষবরি োভজনক
ও সবারধক
ম
ক্ষেনরিন ুক্ত এর্ন পণযগুরেরক রির়ে শুরু

করুন

নূযনির্ িূেত্ব এবং ক্ষ াগার ারগে স্থান হ্রারসে জনয কারজে
জা়েগাগুরে পুনগটঠি
ম
করুন

ক্ষসই পরণযে িারর্ে (অস্থা়েী) ো়ে রিন া অন্ত
বযবহােকােীে কারে আে িিিা িহণী়ে ন়ে

অবনরর্ি স্টক/র্জুিগুরেে রনোপি বযবহারেে পরেকল্পনা
করুন

•

•





ন্ত্গুরেে েেণারবেণ এবং সেঞ্জার্গুরেে পরেরষবাটিরক
অিারধকাে রিন এবং পরেচ্ােনা করুন

আপনাে প্রােরণ পণয এবং ক্ষোরকে আসা াও়োে উপে
রন়েন্ত্ণ রনক্রশ্চি করুন
অবরিষ্টাংি বা অনযথা়ে জরর্থাকা িররুটিপূণ ম ন্ত্াংি রবক্রক্র
করুন-আপনাে প্ররিরবিীরিে ক্ষসগুরে প্রর়োজন হরি পারে

বিােবি

আরথে
ি সাংিান

•



•
•
•

আপনাে চ্ুক্রক্তবদ্ধ কর্ীরিে সারথ শুরু করুন, এর্নরক
িাো রবরভন্ন ভূ রর্কা়ে কাজ কেরেও

আপরন ক্ষকাথা়ে আরেন িা রনেীেণ করুন-আপনাে
আরথক
ম অবস্থানটি বণনা
ম করুন
পরেকরল্পি বয়েগুরেে প ারোচ্না,
ম
েুদ্রিররুটিগুরে ে
স্থানী়ে অঞ্চরে প্ররিেণ ইন্সটিটিউিগুরেে সাহার য নিু ন 
পুনঃস্থাপন করুন, ক্ষ র্ন প্ররিরনরধত্বর্ূেক, বযবসার়েক
িেিাে রবকাি ঘিান
রবকাি ও র্ূেধন পণয
বন্ধু প্রক্রক্র়ো়ে অরভজ্ঞ এর্ন-রক অবসেপ্রাপ্ত কর্ীরিে

স্টক/র্জুি নূযনির্ করুন এবং উিরবি
ৃ গুরে নগিীকেণ
রনর়ে বিমর্ান কর্ীরিে কারজে গরি বা়োন
করুন
িকুরর্ন্ট স্টযান্ডািম অপারেটিং/সবসম্মি
ম
পদ্ধরিগুরে

ঋণিািারিে সর়্ের্রিা বরক়ো র্ীর্াংসাে জনয উিরসারহি
নরথভুক্ত করে সহজরবাধয ভারব শুরু করুন
করুন, পাওনািােরিে সারথ আেও অনুকূে অবস্থাে
অরেষণ করুন

উদ্দীপক পরেকল্পনা এবং পুনরুদ্ধাে সহা়েিা প্রকল্প চ্ােু
হরে , ক্ষসগুরে জানুন
www.b3cmsme.org
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র্রন োখরবন

রসদ্ধান্ত িহরণে
রন়েন্ত্ণ আেগা
কেরবন না

েক্তপাি / ফাাঁস /
েরি বন্ধ করুন

কাে ক্ষথরক
রনেীেণ করুন

সিকম থাকুন

রবরভন্ন উপার়ে
রকেু আোিা
করুন

দ্রুি রিখুন

আপনাে িক্রক্ত
এবং সম্ভাবয
সুর াগগুরেরি
র্রনারনরবি
করুন

বযবসাত়েি পুনরুদ্ধারাি, পুনিা়ে সূচনা এবাং পুনরুজ্জীবন সাফিয
www.b3cmsme.org
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পুনরুদ্ধারেে পরেকল্পনা
এই পরিবরতিত পরিরিরততত আপনাি বযবসাি সুত াগ গুরিতে
বর্না
ি েরুন আি এেটি ো েি
ি
পরিেল্পনা খুুঁতে ববি েতি
সুত াগগুতিা োতে িাগান।

In partnership with

www.b3cmsme.org
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