ব্যব্সা পুনরুদ্ধার করার জনয পুনরায় শুরু
করুন
কর্কাণ্ড,
ম
শ্রর্, সরব্রাহ চেইন, এব্ং বব্ক্রয় বব্ষয়ক ব্যাপার
গুবিতে পবরব্েমন আনার জনয আপনার ব্যব্সায়ীক কর্কাণ্ড
ম
পুনরায় শুরু করুন।

In partnership with
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পুনরারম্ভ
আপনার ব্যব্সার শ্রম, কমকাণ্ড,
ম
য াগান, ও বব্ক্রয় বব্ষয়ক সমস্ত
পারস্পাবরক সং ুক্ত ঘাটবি সম্পর্কম
সর্েিন হন, এব্ং বনর্ের উর্েশ্য
সম্পর্কম বব্র্শ্ষ ভার্ব্ সর্েিন যের্কই
সমসযার সমাধান করার স্বার্ে ম
পুনরারম্ভ করুন।
সরব্রাহ যেইর্নর
সমসযা গুবল
সমাধান কর্র
য াগান ব্ৃক্রদ্ধর েনয
য াগানদািার্দর
বব্ষর্য় আরও
বব্ষর্দ োনুন

শ্রম

য াগানদািা

সমসযার
সমাধান

উৎপাদন

www.b3cmsme.org

মূল ব্যব্সায়ীক প্রক্রক্রয়া
এব্ং কমকার্ণ্ডর
ম
েনয
উৎপাদনক্ষম দল
পুনবনমম াণ
ম করুন

যক্রিা

উৎপাবদি পর্ণযর
োবহদা ব্ৃক্রদ্ধর
েনয যক্রিার্দর
বব্ষর্য় আরও
বব্ষর্দ োনুন

নিু ন োবহদা এব্ং
প্রর্য়ােনীয়িা গুবল যব্াঝার
েনয নিু ন ধরর্ণর উৎপাদন
পদ্ধবির সর্ে অভযস্ত হন।
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শ্রম

মূল ব্যব্সায়ীক প্রক্রক্রয়া এব্ং কমকার্ণ্ডর
ম
েনয
উৎপাদনক্ষম দল পুনবনমম াণ
ম করুন
মর্ন রাখর্ব্নঃ

সর্সযা সর্ুহ

সম্ভাব্য পন্থা সর্ুহ

১। শ্রবমকরা িার্দর স্বাস্থয এব্ং ভবব্ষযৎ কর্ম ম
বনর্য়াগ বব্ষর্য় বেবিি োকর্ব্ন
২। সব্সময় সামাক্রেক দূরত্ব ব্োয় রাখর্ি
হর্ব্
৩। কার্ের আব্িমন ব্া েব্ যরার্টশ্ান ব্ন্ধ
করর্ি হর্ব্
৪। কমী ব্া শ্রবমকর্দর যক্ষর্ত্র আংবশ্ক
পবরব্িমন আনর্ল অবভজ্ঞিার যক্ষর্ত্র
পবরব্িমন আসর্ি পার্র

১। ব্যব্সার পবরকল্পনা এব্ং আকাঙ্ক্ষা গুর্লা
বনর্য় আর্লােনা করুন
২। অবভজ্ঞিাসম্পন্ন কমীর্দর যকন্দ্রীয় পদ
গুবল োলনা করার েনয বনব্ােন
ম
করুন
৩। নিু ন কমীর্দর অবভজ্ঞিাসম্পন্ন
কমীর্দর সর্ে দলগি ভার্ব্ ুক্ত করুন
(ব্াবি বসর্েম)
৪। েযান্ডািম অপার্রঠটং প্রবসবিওর (SOP)
অনুশ্ীলন করুন এব্ং প্রর্য়াের্ন
উন্নিির করুন
৫। বনয়বমি এব্ং দ্রুি দলগি বমঠটংএর মর্ধয
বদর্য় প্রবিক্রক্রয়া আদানপ্রদান করুন
৬। সকর্লর িরফ যের্ক আসা প্রস্তাব্সমুহ
গ্রহণ করুন এব্ং উৎসাহ বদন ার্ি
ব্যব্সায় অগ্রগবি আর্স

অনুপ্রাবণি এব্ং কমক্ষম
ম
দল
একমাত্র বব্শ্বাস এব্ং
পারস্পাবরক সম্মার্নর
বভবির্িই তিবর করা ায়। এব্ং
সঠিক সংর্ াগ স্থাপন কর্রই
িার্দর োলনা করা ায়।
সংর্ াগ

সহত াবিো
পূর্ ক
ম র্তেত্র
ম

বব্শ্বাস

সম্মান

সিকমব্াণীঃ
৬ ফুট দূরত্ব ব্োয়
যরর্খ সহর্ াবগিাপূণ ম
সংর্ াগ গর্ে িু লুন
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উৎপাদন

নিু ন োবহদা এব্ং প্রর্য়ােনীয়িা গুবল যব্াঝার েনয
নিু ন ধরর্ণর উৎপাদন পদ্ধবির সর্ে অভযস্ত হন।
5S পদ্ধবে অনুশীিন করুনঃ
নিু ন দূরত্ব ব্োয় রাখার বব্ষয়ঠটর
সর্ে খাপ খাইর্য় যনওয়ার েনয
কমর্ক্ষর্ত্র
ম
কমপ্রব্ার্হ
ম
পবরব্িমন
আনুন, প্রর্য়াের্ন উৎপাবদি দ্রব্য
এব্ং উৎপাদন প্রণালীর্িও
পবরব্িমন আনুন

বনপুর্ ভাতব্
কাাঁোর্াতির ব্যাব্হার
করুন
জি, শক্তি, ও অনযানয
র্ূিধতনর
অপ্রতয়াজনীয়
ব্যাব্হার ব্ন্ধ করুন

ব্ািুন ব্া বনব্ােন
ম
করুন

সুষ্িু ব্যাব্স্থাপনা করুন
সমস্ত বকিু পবরচ্ছন্ন
রাখুন
গুনমান উন্নিির করুন

আর্লা, পাখা, টযাপ কল, যমাটর, শ্ীিািপ
ন্ত্র, কনর্ভয়ার যব্ল্ট, পাম্প ইিযাবদ বদ
সক্রক্রয় ভার্ব্ ব্যাব্হার না করা হয়, ির্ব্
সুইে ব্ন্ধ রাখুন

উৎপাবদি দ্রব্য, উপকরণ, যিল, ব্াস্প,
েল, োপ ুক্ত ব্ািাস প্রভৃ বির যক্ষর্ত্র বদ
অভযিরীণ যকান বিদ্র যের্ক োর্ক ির্ব্ িা
বেবিি করুন এব্ং সারাই করুন

যকান ব্াবিল দ্রব্য, অবিবরক্ত দ্রব্য, ন্ত্রাংশ্,
সম্ভব্নাময় দ্রব্যসমুহ আলাদা কর্র রাখুন,
এব্ং পুনরায় ব্যাব্হার করুন

আর্লা, নর্েল, যমাটর, পাম্প প্রভৃ বি বদ
যভর্ে বগর্য় োর্ক ির্ব্ িা এমন বকিু বদর্য়
পবরব্িমন করুন া শ্ক্রক্ত, েল, রাসায়বনক
দ্রব্য ইিযাবদর ব্যাব্হার্রর যক্ষর্ত্র অর্নক
যব্বশ্ কা কর
ম
হর্ি পার্র।

ব্যাক্রক্তগি ভার্ব্ শ্ৃঙ্খলা ব্োয়
রাখুন
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সর্সযা সর্ুহ
সম্ভাব্য পন্থা সর্ুহ
১। লক িাউন, কমীর্দর অভাব্,
১। আপনার য াগানদািারা যকমন রর্য়র্িন িা
যখাোঁে বনন এব্ং বকভার্ব্ আব্ার িার্দর
অেকবের
ম
অভাব্ প্রভৃ বির কারর্ণ
ব্যাব্সার মূল প্রব্ার্হ বফবরর্য় আনর্ি
সরব্রাহ ঠিকমর্িা হর্চ্ছ না
পারর্ব্ন িা বব্র্ব্েনা করুন
২। ব্িমমান য াগানদািারা অবিবরক্ত
২। বদ সরব্রাহ না পান ির্ব্ পবরপূরক বহর্সর্ব্
একই রকম ক্ষমিা সম্পন্ন য াগান বদর্য়ই
অে মোইর্ি, আমদাবনকৃি দ্রব্য
কাে োলু রাখুন, ব্া স্থানীয় য াগার্নর
এর্স যপ ৌঁিার্ি সময় লাগর্ি,
বব্ষর্য় যখাোঁে করুন
অর্েরম যলনর্দন ঠিকমর্িা হর্চ্ছ ৩। সরব্রাহ এব্ং গুদাম ঘর্রর সমসযা এোর্নার
না
েনয আপনার য াগান অনযানয স্থানীয়
যকাম্পাবনর য াগার্নর সর্ে একর্ত্র রাখুন
৩। আিেমাবিক এব্ং আিঃরােয
৪। ব্যাব্সায় অেপ্রব্াহ
ম
সেল রাখার েনয টাকা,
সরব্রাহ এর্স যপ ৌঁিার্ি পারর্ি
য াগান, মাইর্ন প্রদার্নর সক্ষমিা প্রভৃ বি
না
বব্ষর্য় আর্লােনা করুন
৪। সরব্রাহর বব্বনমর্য় যদওয়ার মিন
অেকবে
ম
মূলধর্নর অভাব্ যদখা
বদর্য়র্ি

www.b3cmsme.org

মর্ন রাখর্ব্নঃ
ক্রেবনসপত্র, গুনাগুণ
এব্ং পবরমার্ণর বভবির্ি
ইএনবিএ মই অনুসরণ
কর্র ক্রয় বনম্নগাবম
করুন
অপবরহা ম

Supplier

সরব্রাহ

সরব্রাহ যেইর্নর সমসযা গুবল সমাধান কর্র য াগান
ব্ৃক্রদ্ধর েনয য াগানদািার্দর বব্ষর্য় আরও বব্ষর্দ োনুন

প্রর্য়ােনীয়
আকাঙ্ক্ষঙ্ক্ষি
পবরহা ম
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সর্সযা সর্ুহ
সম্ভাব্য পন্থা সর্ুহ
১। লক িাউন, কমীর্দর অভাব্,
১। আর্গ োনার যেষ্টা করুন আপনার উৎপাবদি
দ্রব্যগুবল যকনার যক্রিারা বক পবরবস্থবির্ি
অেকবের
ম
অভাব্ প্রভৃ বির কারর্ণ
রর্য়র্ি, িারপর অব্স্থা অনু ায়ী িার্দর দৃঠষ্ট
যক্রিার্দর ক্রয় ঠিকমর্িা হর্চ্ছ না
আকষর্ণর
ম
উপ ুক্ত ব্যব্স্থা বনন
২। ব্িমমান যক্রিারা কম অর্ে ক্র
ম য়
২। সম্পূণ ব্
ম া আংবশ্ক পবরব্বিমি দ্রর্ব্যর সার্ে
নিু ন যক্রিা এব্ং নিু ন ব্াোর্র বনর্ের
করর্ি োইর্ি, যিবলভাবর এব্ং অে ম
প্রভাব্ বব্স্তার্রর যেষ্টা করুন।
প্রদার্নর যক্ষর্ত্রও সমসযা হর্চ্ছ
৩। আপনার রপ্তাবনর্ াগয পণয রাখার েনয সঠিক
৩। আিেমাবিক এব্ং আিঃরােয
গুদাম ঘর, বব্ভােন প্রক্রক্রয়া ইিযাবদর যক্ষর্ত্র
যক্রিার কার্ি উৎপাবদি দ্রব্য এর্স
যকানিাসা অব্স্থা না যভাগ কর্র স্থানীয়
যকাম্পাবন গুবলর সার্ে একক্রত্রি ভার্ব্
যপ ৌঁিার্ি পারর্ি না
আপনার রপ্তাবনর্ াগয পণয রাখার যেষ্টা করুন
৪। যক্রিারা সমর্য় অে প্র
ম দার্ন অক্ষম
৪। ব্যব্সায় অেপ্রব্াহ
ম
সেল রাখার েনয টাকা,
রপ্তাবন , মাইর্ন প্রদার্নর সক্ষমিা প্রভৃ বি
বব্ষর্য় আর্লােনা করুন
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মর্ন রাখর্ব্নঃ
আপনার ব্যব্সার
ইএনবিএ মই উন্নিির
করার েনয উৎপাবদি
দ্রর্ব্যর উপর অফার,
বব্ক্রর্য়র যক্ষর্ত্র নানান
পন্থা গুবল বব্র্ব্েনা
অপবরহা ম
করুন

customer

বব্ক্রয়

উৎপাবদি পর্ণযর োবহদা ব্ৃক্রদ্ধর েনয যক্রিার্দর বব্ষর্য়
আরও বব্ষর্দ োনুন

প্রর্য়ােনীয়
আকাঙ্ক্ষঙ্ক্ষি
পবরহা ম
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সমসযার সমাধান গুবল দলব্দ্ধভার্ব্ করুন

• প্রভাব্ গুবল ব্ুর্ঝ বনন
• প্রধানিম কারণ গুবল
যব্াঝার যেষ্টা করুন

বব্কল্প সমুহ
• বব্কর্ল্পর ব্যাব্স্থা করুন
এব্ং যসগুর্লা বব্র্ব্েনা
কর্র বনন

• সব্ যের্য় ো ে
সমাধানঠট বনব্ােন
ম
কর্র
িা ফলপ্রসূ কর্র িু লুন

সমসযা

বব্র্ব্েনা করুন
• আপনার সমাধান কিটা
প্রভাব্শ্ালী যব্াঝার যেষ্টা
করুন এব্ং প্রর্য়ােনীয়
পদর্ক্ষপ বনন

সমাধান

দ্রুি গবির প্রক্রক্রয়াঠটর্ি আপবন প্রায় প্রেম যেষ্টার্িই সাফলয লাভ করর্ি পার্রন

www.b3cmsme.org
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পুনরারম্ভ
আপনার ব্যব্সার শ্রম, কমকাণ্ড,
ম
য াগান ও বব্ক্রয় বব্ষয়ক সমস্ত
পারস্পাবরক সং ুক্ত ঘাটবি সম্পর্কম
সর্েিন হন, এব্ং বনর্ের উর্েশ্য
সম্পর্কম বব্র্শ্ষ ভার্ব্ সর্েিন যের্কই
সমসযার সমাধান করার স্বার্ে ম
পুনরারম্ভ করুন।
সরব্রাহ যেইর্নর
সমসযা গুবল
সমাধান কর্র
য াগান ব্ৃক্রদ্ধর েনয
য াগানদািার্দর
বব্ষর্য় আরও
বব্ষর্দ োনুন

শ্রম

য াগানদািা

সমসযার
সমাধান

উৎপাদন

www.b3cmsme.org

মূল ব্যব্সায়ীক প্রক্রক্রয়া
এব্ং কমকার্ণ্ডর
ম
েনয
উৎপাদনক্ষম দল
পুনবনমম াণ
ম করুন

যক্রিা

উৎপাবদি পর্ণযর
োবহদা ব্ৃক্রদ্ধর
েনয যক্রিার্দর
বব্ষর্য় আরও
বব্ষর্দ োনুন

নিু ন োবহদা এব্ং প্রর্য়ােনীয়িা
গুবল যব্াঝার েনয নিু ন ধরর্ণর
উৎপাদন পদ্ধবির সর্ে অভযস্ত
হন।
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পুনরুদ্ধার করার জনয পুনরায় শুরু করুন
কর্কাণ্ড,
ম
শ্রর্, সরব্রাহ চেইন, এব্ং বব্ক্রয় বব্ষয়ক ব্যাপার
গুবিতে পবরব্েমন আনার জনয আপনার ব্যব্সায়ীক কর্কাণ্ড
ম
পুনরায় শুরু করুন।

In partnership with

www.b3cmsme.org
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