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সূচনা  

 অন্তর্ভ কু্ত:  স্প্রেডশিট 
ছক, কাজের তাশিকা 

এই নির্দেনিকায়ঃ  

 
 মহামারীর সময়  নগদ অর্ ু প্রবাহ ব্যব্স্থাপনা করা স্প্রকন গুরুত্বপূর্।ু 

 শকর্াজব নগদ প্রবাজহর শববরর্ী এবং নগদ  অর্ ু  প্রবাজহর পূব ুার্াস ততশর করা 

যায়।  

 তাৎক্ষশর্কর্াজব বা সমজয়র সাজর্ সাজর্ আপশন শকর্াজব নগদ প্রবাজহর উন্নশত 

করজবন  স্প্রস শবষজয় সুপাশরিমািা। 

                           

 
১. মহামারী চলাকালীি সমর্য় িগদ  অর্থ ের অবস্থার্ির প্রনি িজর 
রাখা ককি জরুরী  

আপনার কারখানার নগদ  অর্ ু প্রবাজহর প্রশত নের রাখা সবদুা গুরুত্বপূর্ ু কারর্ এটট বযয়গুশি 

যর্াযর্র্াজব শিশিত  কজর, ক্ষশত কমাজত বা এড়াজত সাহাযয করজব এবং  আপনার কারখানায় আশর্কু 

তারিয র্াকা শনশ্চিত করজত আপনাজক সহায়তা করবব্   ফলশ্র তুিবিএটি  আপনার িার্ বৃশ্চি করজত 

সহায়তা করজব। আপনার নগদ অর্ ু প্রবাহ হজিা শনশদুষ্ট সময় বযয় করার েনয আপনার স্প্রয অর্ ু 

উপিব্ধ রজয়জছ স্প্রস অর্।ু  

   
 

ককাতিড-১৯  মহামারীর সময় তিতর কপাশ্াক প্রসরিুিকারী যারা এই সময় কারখাাান কায যক্রম  পতরচালনার 

করবে  কসসব্  কারখানার পতরচালকবের  এই সংকবির সময় নগে অর্ য  প্রব্াবের  িাল  ব্যব্স্থাপনা করার 

জনয এই তনবেযতশ্কা টি কাজ করবব্।  

আপনার নগদ অর্ থ প্রবাহ বযবস্থাপনা  

 

ককাতিড-১৯ তনবেযতশ্কা এব্ং কাযকু্রম 

সমূবের িাতলকা 
      কপাশ্াক কারখানা ও পতরচালকবের জনয 

 

স্প্রকাশর্ড-১৯ মহামারীর সময় এবং 

পরবতী কাজি স্বার্াশবক অবস্থা 

শিশরজয় আনার সক্ষমতা ততরী। 
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শবজিষ কজর কশর্ড-১৯ এর মত সঙ্কটকালীন  সমকয় কারখানাগুবলার জনয তাজদর নগদ অর্ ু  

প্রবাহজক শবজবিনা করা গুরুত্বপূর্ ু ।অজনক কারখানা প্রায়ই বযর্ ু হজয়  বযবসা স্প্রছজড় স্প্রদয়, কারর্ তাজদর 

বযয় শমটাজনার েনয পয ুাপ্ত নগদ অর্ ু র্াবক না। আপনার বতমুান নগদ অর্ ু  প্রবাহ সম্পজকু সুস্পষ্ট ধারনা 

কারখানাটটজক এই স্প্রকাশর্ড-১৯  সমজয় টটজক র্াকজত সহায়তা করজব এবং শকছভ  সময় পজর কাযকু্রম গুজিা 

পুনরায় শুরু করাজক সহে কজর তভ িজব। 

স্প্রকাশর্ড-১৯ সঙ্কজটর সময় এবং একই সাজর্ দীর্জুময়াজদ দাশয়ত্ব সহকাজর কারখানার আশর্কু 

বযাবস্থাপনা করার  প্রর্ম কাে হজিা আপনার নগদ  অর্ ু  প্রবাহ সম্পজকু সটিক ধারর্া িার্ করা। এটট 

আপনাজক র্শবষযজত অজর্রু নগদ র্াটশত সম্পজকু আগাম সতকুবাতাু তেবব্ এব্ং পাশ্াপাতশ্  নগদ  

অর্ ু স্প্রিষ হওয়া / স্প্রদউশিয়া পশরশস্থশতর মুজখামুশখ হওয়ার আজগ আপনাজক সমজয়াপজযাগী সটিক বযবস্থা 

গ্রহজর্ সহায়তা করজব। 

 

 ২. িগদ অথ ে প্রবাহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা 

নগদ  অর্ য প্রবাহ েল   স্প্রয পশরমার্  নগদ  অর্ ু আপনার কারখানায় আয় শহজসজব আজস এবং বযয় 

শহজসজব স্প্রবশরজয় যায়। স্প্রয পশরমান অর্ ু কারখানা স্প্রর্জক অনয স্প্রকার্াও হস্তান্তশরত  হজে  তার স্প্রিজয় 

স্প্রবশি অর্ ু যশদ  আপনার কারখানায়  আজস তজব আপনার কারখানার  েনয এটট 'ইশতবািক নগদ  

অর্ ু  প্রবাহ' হজব। অপরশদজক, যশদ আপনার কারখানায় স্প্রয পশরমার্ অর্ ু আজস তার তভ িনায় স্প্রবশি 

অর্ ু বযয় হয় , তজব আপনার কারখানায় একটট 'স্প্রনশতবািক নগদ  অর্ ু  প্রবাহ' র্াকজব। 

আপনার সবসময় িক্ষয র্াকা উশিত কারখানার  বযয়সমূহ  শমটাজনার েনয  পয ুাপ্ত পশরমাজন নগদ  

অর্ ু প্রবাহ স্প্রযন র্াজক । কখনও কখনও একটট িার্েনক কারখানা স্প্রনশতবািক নগদ প্রবাজহর 

সমু্মখীন হজত পাজর, উদাহরর্স্বরূপ বিা যায়  কারখানা যশদ প্রিভ র পশরমাজর্ অর্ ু উপকরর্ বা  মেুদ 

পর্য স্প্রকনার েনয বযয় কজর। যশদ উপকরর্গুজিার মূিয অজনক স্প্রবিী  হয়, আর যতক্ষর্ পযনু্ত  না 

দু্রত স্প্রসই অর্ ু উপাশ্চেুত হয়, িার্  বধাগ্রস্থ র্াজক, এবং যতশদন পযনু্ত না মেুদ পনয শদজয় স্প্রপািাক 

ততশর কজর, পর্য স্প্রক্রতার কাজছ স্প্রপ ৌঁজছ স্প্রদওয়া হয় এবং শবশ্চক্র পুনরায় শুরু না করা হয়, ততশদন 

পযনু্ত কারখানায় স্প্রনশতবািক নগদ প্রবাহ িিজত র্াজক  । আপনাজক শনজের কাযকুরী মূিধন িক্র 

হ্রাস করার েনয উপায়গুজিা খুুঁেজত হজব। 

  
 

নগদ অর্ ু প্রবাহ 

সম্পর্কথ সুস্পষ্ট 

ধারনা আপানর 

কারখানার্ক এই 

ককাভিড-১৯   

সমর্ে টির্ক 

র্াকর্ে সহােো 

করর্ব।. 
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 আপনার নগদ অর্ য প্রবাহ শহসাব করজত আপনাজক সংজক্ষজপ কারখানার কয তব্ষয়গুবলা 
জানবি েবব্:   

► িগদ  অথ ে  প্রবাহ- আগমি: আপনার কারখানা উপার্জি ত সমস্ত অর্সুহ,  শবক্রয়, 

বযাংক  ঋর্  এবং অনযানয উৎস স্প্রর্জক  আয় (স্প্রযমন সাব কন্ট্রাশটং ক্রয়াজদি বা এর 

অংিশবজিষ  (যশদ অনজুমাশদত র্াজক),  বাড়শত ছাটাইকৃত কাপড় শবশ্চক্রর , শিতীয় স্প্রেশর্র 

স্প্রপািাক শবক্রয়) এবং  বযাংক  ঋর্।  

 

 িগদ  অথ ে  প্রবাহ -বনহগ েমি: আপনার কারখানার সমস্ত অর্ ু যা শনশদুষ্ট এবং 

পশরবতনুিীি বযয় শহসাজব বযয় করা হয়, স্প্রযমন উপকরর্, মেশুর, পশরজষবা এবং অনযানয 
বযয়। 

 নগদ  অর্ ু  প্রবাহ বযবস্থাপনা করার েনয কারখানার নগদ অর্ য প্রবাজহর  ইশতহাস  

পয ুাজিািনার মাধযজম নমুনা  শবজেষর্ করবল আরও র্াির্াজব নগদ অর্ ু  আদান ও নগদ  

অর্ ু  প্রদান সম্পজক ুধারনা পাবব্ন। একটট নগদ  অর্ য প্রবাহ শববরর্ী আপনাজক অতীজতর 

নগদ প্রবাজহর একটট সমযক ধারনা শদজব। আপনার র্শবষযৎ নগদ প্রবাহ অনুমান করার 

েনয, আপশন একটট  নগদ  অর্ ু  প্রবাজহর পূব ুার্াস প্রস্তভ ত করজত পাজরন। এর মজধয 

র্াকজব র্শবষযৎজতর বযয় শনধ ুারর্ করা, েম, উপাদান এবং উপশর/ অশতশরক্ত  বযয়সহ, এই 

শবিগুজিা পশরজিাধ করজত শক পশরমান নগদ  অর্ ু  আপানার প্রজয়ােন । এর পািাপাশি, 

একই সময়কাজি আপনার নগদ  অর্ ু প্রবাজহর শহসাব করজত হজব। শহসাবগুজিা তভ িনা কজর 

আপশন োনজত পারজবন স্প্রয আগাম মাসগুশিজত আপনার শবিগুশি পশরজিাধ করার মজতা 

পয ুাপ্ত নগদ  অর্ ু  রজয়জছ শকনা, অর্বা আপনার আজয়র শবকল্প উৎস সন্ধান, র্তভ শুক বা স্বল্প 

স্প্রর্জক মাঝাশর স্প্রময়াদী ঋর্ স্প্রনওয়ার প্রজয়ােন আজছ শকনা। 

 
 

 ৩. কাজ শুরুর  জিয প্রস্িুনি 

স্প্রযজহতভ  নগদ প্রবাহ বযবস্থাপনা শক এবং আপনার স্প্রপািাক কারখানার েনয এটট স্প্রকন  

অশত েরুশর এ সম্পজক ুইশতমজধয একটট র্াজিা ধারর্া কপবয়বেন,  পরবতী  র্াজগ শকর্াজব  

আজরা  দাশয়ত্বিীি  উপাজয় নগদ  অর্ ু  প্রবাহ ব্যব্স্থাপনা করা যায় স্প্রস সম্পজক ু শকছভ  

কাযকুরী পদজক্ষপ শনজয় আজিািনা করা হজব।  
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০১ আপিার কারখািার িগদ  অথ ে প্রবাহ নববরণী প্রস্িুি করুি  
 আপনার কাজছ শক পশরমার্  টাকা আজছ স্প্রস সম্পজক ুধারর্া শনন। 

০২ আপিার কারখািার িগদ অথ ে  প্রবার্হর পূব োভাস প্রস্িুি করুি  

স্প্রকাশর্ড-১৯ এর  আশর্কু প্রর্াব  এবং অনযানয সংকট েনয পশরকল্পনা। 

০

৩ 

িবর্যর নভনির্ি নসদ্ধান্ত গ্রহণ এবংবযবহার্ররধরণ নিয়ন্ত্রণ করুি 

 আপনার শনকট প্রাপ্ত তর্য বযবহার করুন। 

০৪ 
অনবলর্ে এবং সমর্য়র সার্থ  সার্থ আপিার  িগদ  অথ ে  প্রবাহ 

উন্নি করুি 
 আপনার বতমুান পশরশস্থশতর পািাপাশি র্শবষযজতর কর্াও শবজবিনা করুন। 

স্প্রকাশর্ড-১৯ মহামারীর সময় এবং 

পরবতী কাজি স্বার্াশবক অবস্থা শিশরজয় 

আনার সক্ষমতা ততরী। 
 

কারখানা নগদ অর্ থ প্রবাহ বযবস্থাপনা উন্নে  করার জনয ৪ 

টি পদর্েপ 

 

 



 
 

১. আপিার কারখািার িগদ অর্ ু প্রবাহ নববরণী প্রস্িুি করুি 
প্রর্জম,  আপনার নগদ অর্ ু  প্রবাজহর শববরর্ী প্রস্তভ ত করুন। এটট আপনাজক গত মাজস  শক পশরমার্ নগদ  অর্ ু আপনার 
কারখানায় এজসজছ   এবং কতটা বযয় হজয়জছ তা শবজেষর্ করজত সহায়তা করজব । এটট আপনাজক বুঝজত সাহাযয করজব স্প্রয 

আপনার কাজছ শক পশরমার্ টাকা রজয়জছ এবং এটট আপনার নগদ অর্ ু  প্রবাজহর র্শবষযত পবূ ুার্াস  ততশরর েনয প্রর্ম ধাপ। 
 

প্রজয়ােনীয়  শনজদুিনাবশি : আপনার নগদ অর্ ু প্রবাহ শববরর্ী প্রস্তভ ত করজত সংযকু্ত ছকটট (এজেি শিট) বযবহার করুন। 

কার্ েক্রম সহর্জ বাস্তবায়ির্র্াগয সময়সীমা  র্াচাই করা 

  

আপনার কারখানার শবক্রয় এবং বযজয়র সম্পশকতু নশর্পত্র পয ুাজিািনা করুন। 
আপনার কাজছ হািনাগাদ করা তর্য আজছ শকনা তা শনশ্চিত করুন। 



 
 

 

 
স্বল্প-স্প্রময়াদী 
 



 

এই মাজস আপনার সমস্ত নগদ অর্ ু প্রবাহ,,যশদ র্াজক, ছজক পরূর্ করুন এবং একই 

সাজর্ সম্ভব হজি পবূবুতী মাসগুশির ও পূরর্ করুন। শনশ্চিত করুন আপনার নগদ 

অজর্রু পশরমান এখাজন অন্তর্ভ কু্ত করা হজয়জছ , যা প্রশত মাজসর শুরুজত বযয় করার 
েনয স্প্রয  টাকা আজছ (নগদ এবং বযাংজক). 



 


 

 
স্বল্প-স্প্রময়াদী 
 





এই মাজসর আপনার নগদ অর্ ু  যা খরি হজব তা পূরর্ করুন ,এজত অন্তর্ভ কু্ত র্াকজব  

সমস্ত  পতরব্িযনশ্ী  এব্ং তনতেযষ্ট   উর্য়  প্রকার বযয় সহ, যশদ সম্ভব হয় তজব পূববুতী 

মাসগুশির   ব্যয়সমূে   



 


 

 
স্বল্প-স্প্রময়াদী 





এই মাজসর েনয আপনার নগদ অর্ ু প্রবাহ শববরর্ী স্প্রদখুন, এবং পূববুতী মাজসরও 

স্প্রদখুন  যশদ  এই তর্য পূরর্ কজর র্াজকন। এজত আপশন ধারর্া পাজবন স্প্রয, আপনার  
নগদ অর্ ু প্রবাহ ইশতবািক না স্প্রনশতবািক। (স্প্রকাশর্ড -১৯ এর কারজর্ হজত পাজর 
আপনার কারখানায় স্প্রনশতবািক নগদ অর্ ু  প্রবাহ রজয়জছ) 



 


 

 
স্বল্প-স্প্রময়াদী 





এই মাজস আপনার যশদ স্প্রনশতবািক নগদ অর্ ু প্রবাহ র্াজক, তজব আপনার বতমুান 
নগদ  অজর্রু অবস্থা স্প্রদখজত হজব এবং কীর্াজব এটট সজব ুাত্তম উপজয় বযবহার  করা 
যায় তা শনধ ুারর্ করজত হজব। শনজেজক শ্চেজেস করুন: 

►  সময়মজতা এই মাজস আপনার শবিগুশি পশরজিাজধর েনয কত পশরমার্ 

নগদ প্রজয়ােন? 

►  স্প্রকান  শবিগুশি শবিশিত করা স্প্রযজত পাজর? 

 শবজির অজর্রু স্প্রযাগান করারেনয  েনয আপনার  শক আজয়র শবকল্প 

উৎগুশি খুুঁজে স্প্রবর করজত পারজবন? 

 

 

 
 

 

 
স্বল্প-স্প্রময়াদী 



 

২. আপিার কারখািার িগদ অথ ে  প্রবার্হর পূব োভাস প্রস্িুি করুি  

স্প্রকাশর্ড-১৯ এবং অনযানয সংকজটর প্রর্াব স্প্রমাকাশবিায় শনজেজক প্রসত্ভ ত করার  সবজিজয় র্াি উপায় হজিা, আপনাজক  শনশ্চিত হজত 

হজব স্প্রয আপনার কারখানার অর্নুীশত সম্পজক ু এবং শকর্াজব শবশর্ন্ন হভ মশকর িারা এটট প্রর্াশবত হজত পাজর, স্প্রস সম্পজক ুআপনার 

যর্াযর্ ধারর্া রজয়জছ। এর েনয আপশন নগদ প্রবাজহর পবূ ুার্াস বযাবহার করজত পাজরন। এই পয ুাজয়, আপশন আগামী ছয় মাজসর েনয 

নগদ অর্ ু প্রবাজহর পূব ুার্াস প্রসত্ভ ত করজবন। 

 প্রজয়ােনীয়  শনজদুিনাবশি : আপনার নগদ অর্ ু  প্রবাহ পবূ ুার্াস প্রস্তভ ত করজত সংযকু্ত ছক (এজেি িীট) বযবহার করুন। 

      কার্ েক্রম 

 

সসহর্জ বাস্তবায়ির্র্াগয সময়সীমা  র্াচাই করা 

  

অতীত বযয় এবং উপােনু শবজেষর্ করার েনয আপনার নগদ অর্ ু প্রবাহ শববরর্ী 
পয ুাজিািনা করুন। শনজেজক শ্চেজেস করুন: 

► আমাজদর কারখানাটট গত ৩ মাজস গজড় নগদ কত টাকা আয় কজরজছ? 
► আমাজদর কারখানায় গত ৩ মাজস গজড় নগদ কত বযয় হজয়জছ 
পরামি ু : আপশন যশদ পজূবরু কজয়ক মাজসর শহসাব স্প্রদজখন, তাহজি আপশন 
স্প্রদখজবন নগদ অর্ ু প্রবাহ  শববরর্ীটট আপনার গড় বযবসার ধারা আরও স্প্রবিী বুঝা 

যাজব।  





 
 

 

 

 
স্বল্প-স্প্রময়াদী 
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আসন্ন মাসগুশিজত কশর্ড -১৯ আপনার কারখানার  আশর্কু অবস্থায় কতটা প্রর্াব স্প্রিিজব 
তা অনুমান করার স্প্রিষ্টা করুন। এই িজক্ষয, আপশন যা করজত পাজরন ; 
 

 প্রাদুর্াুজবর পর স্প্রর্জক, শবক্রয় পশরবতজুনর কারজর্, অর্ ু প্রদান, সংগ্রহ এবং 
পশরিািনা প্রর্াশবত হওয়ার কারজর্ আপনার নগদ অবস্থা কীর্াজব 
পশরবশততু হজয়জছ তা পয ুাজিািনা করুন; 

 অনিাইন এবং আপনার স্প্রপািাক সশমশতর মাধযজম কারখানায় র্ক র্টজছ স্প্রস 
সম্পজক ুতর্য অনুসন্ধান করুন। 

 আপশন আগামী মাসগুলতুত র্ক পশরমার্ উৎপাদন এবং শবক্রয় করজবন তার 
আরও র্াি অনুমান করার েনয আপনার স্প্রক্রতা, সরবরাহকারী এবং 
েশমকজদর সাজর্ পরামি ু করুন. 

 

 
 

 

 
স্বল্প-স্প্রময়াদী 



 

আসন্ন ছয় মাজসর েনয আপনার নগদ অর্ ু প্রবাজহর  শহসাবটট পরূর্ করুন। মজন 
রাখজবন, আপশন আজগ যত স্প্রবশি তর্য সংগ্রহ করজবন তার উপর শর্শত্ত কজর তত সটিক 

িতব্ষযৎব্াণী করা যাজব। 
  

স্বল্প-স্প্রময়াদী 


আগামী ছয় মাজসর েনয আপনার নগদ অর্ ু  প্রবাজহর-বশহগমুন অংজির আনুমাশনক 
শহসাবগুজিা পরূর্ করুন।   

স্বল্প-স্প্রময়াদী 


এখন আপনার নগদ অর্ ু প্রবাহ পূব ুার্াসটট পুনশবজুবিনা করা করার সময় এজসজছ। 

আপশন শক অনুমাশনক শহসাব করজছন স্প্রয আগামী ছয় মাজসর মজধয আপনার কারখানার 
ইশতবািক নগদ প্রবাহ নাশক স্প্রনশতবািক নগদ  অর্ ু প্রবাহ র্াকজব? শনজেজক শ্চেোস 
করুন: 

 আমাজদর কারখানাটট ছয় মাস ধজর (বা যতশদজনর েনয আপশন পূব ুানমুান  
কজরজছন) স্প্রনশতবািক নগদ অর্ ু প্রবাজহর মাজঝ টটজক থাকততপারজব? 

 আমাজদর কারখানার মাশসক শনশদুষ্ট বযয় বহন করার মত শক পশরমান টাকা 

আমাজদর  কাজছ রজয়জছ? 
 স্প্রনশতবািক নগদ অর্ ু প্রবাহ হজি আমাজদর সহায়তা করজত পাজর এমন 

নগদ অজর্রু অনযানয উৎসগুবলা তক? 

  
স্বল্প-স্প্রময়াদী 



নতভ ন তর্য প্রাতির সাজর্ সাজর্ এবং প্রকৃত িিািজির আজিাজক শনয়শমত আপনার নগদ 

অর্ ু প্রবাহ পূব ুার্াস পয ুাজিািনা এবং হািনাগাদ করার শবষয়টট শনশ্চিত করুন। এটট 

আপনাজক  র্াি পশরকল্পনা করজত এবং র্শবষযজত আরও সটিক/ শনর্ভ িু র্শবষযিার্ী 
করজত সহায়তা করজব। 

 
 

মধয-স্প্রময়াদী 

৩. িবর্যর নভনির্ি নসদ্ধান্ত গ্রহণ এবংবযবহার্রর ধরণ নিয়ন্ত্রণ করুি 

কারখানার কাযকু্রম সটিকর্াজব পশরিািনা করার েনয নগদ অর্ ু প্রবাহ শববরর্ী এবং নগদ প্রবাজহর পবূ ুার্াস আপনার েনয 
মূিযবান শ্চেশনস। এই পয ুাজয়, দীর্জুময়াজদ আপনার আশর্কু পশরশস্থশতর  সম্পজক ুআরও র্াি ধারর্া স্প্রপজত,  আপশন কারখানার  
কজয়কটট প্রধান তকেু সংখযা  শহসাব করজবন। 

প্রজয়ােনীয়  পরামি ু : আপনার  কারখানার েনয এই সংখযাগুজিা শহসাব করার েনয  সংযকু্ত ছকটট  (এজেি িীট) বযবহার করুন। 

কার্ েক্রম 

 

সহর্জ বাস্তবায়ির্র্াগয সময়সীমা র্াচাই করা 

  
আপনার নগদ অথ ে প্রবাহ সীমা শহসাব করুন।নগদ অর্ ু প্রবাহ সীমা একটট 
গুরুত্বপূর্ ু িার্েনকতা পশরমাপ এবং এটট, কারখানা কীর্াজব শবক্রয়জক নগদ অজর্ ু 
রূপান্তশরত কজর স্প্রস সম্পজক ুআপনাজক ধারর্া স্প্রদয় ।আপনার নগদ অর্ ু প্রবাজহর 
সীমা  হ'ি সকি পশরিািনা কাযকু্রজমর নগদ অর্ ু  প্রবাহ এবং পনয শবশ্চক্রর নগদ 

অর্ ু প্রবাজহর অনুপাত। নগদ অর্ ু প্রবাজহর সীমার িতাংি যত স্প্রবশি, শবশ্চক্র স্প্রর্জক 
নগদ অজর্রু পশরমান তত পয ুাপ্ত।  এই সংখযা শহসাব করার পজূব ু আপনাজক  
কমপজক্ষ ছয় মাজসর  নগদ অর্ ু  প্রবাজহর  শহসাব সংরক্ষর্ করজত হজব। 



 
 

 

 
মধয-স্প্রময়াদী/দীর্-ু 
স্প্রময়াদী 



 

মুিধন বযয় করার হার শহসাব করুন। এটট আপনাজক স্প্রদখাজব স্প্রয, আপনার মাশসক 
স্প্রনশতবািক নগদ অর্ ু প্রবাজহর হার কত স্প্রবশি। মুিধন বযয় করার হার োনা েরুরী 
কারন, এটট আপনাজক ধারর্া শদজব নতভ ন অর্ য উপাজযন ছাড়া মাশসক শক পশরমান 
টাকা টটজক র্াকার েনয আপানর হাজত র্াকা প্রজয়ােন  
 

 

 
 

 

 
মধয-স্প্রময়াদী/দীর্-ু স্প্রময়াদী 
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৪. িাৎক্ষনিকভার্ব  এবং সমর্য়র সার্থ  সার্থ আপিার  িগদ  অথ ে  প্রবাহ উন্নি করুি 

অপানার কাজছ ব্িযমাবন স্প্রয তর্য রজয়জছ স্প্রসগুজিার সাহাজযয আপনার নগদ অর্ ু প্রবাহজক সমজয়র সাজর্ উন্নত করার েনয  স্প্রিষ্টা করা 
উশিত। 

কার্ েক্রম 

 

সহর্জ বাস্তবায়ির্র্াগয সময়সীমা র্াচাই করা 

  

আজয়র শবকল্প উৎসগুবলা সন্ধান করার স্প্রিষ্টা করুন। উদাহরর্স্বরূপ,সরকার 

গাজমনু্টস কারখানাগুজিাজত আশর্কু সহায়তা কাযকু্রম এবং স্প্রপািাক কারখানায় 

টযাে স্প্রিরত কাযকু্রম িাি ুকজরজছ। ঐ সম্পজক ু আজরা োনজত আপনার স্থানীয় 

স্প্রপািাকশিল্প  সশমশত বা অনযানয কারখানায় সজে স্প্রযাগাজযাগ করুন/রাখুন। 

 

প্রজয়ােনীয়  পরামি ু: আপনার কারখানার নগদ অর্ ু প্রবাহ  বাড়াজনার উপায়গুশি 

অনুসন্ধান করার েনয "আজয়র শবকল্প উৎস সন্ধান করা" শনজদুশিকাটট স্প্রদখুন;  

 



 
 

 

 
স্বল্প-স্প্রময়াদী 



 

যশদ আপনার কমীজদর েনয একটট শনরাপদ কমসু্থি শনশ্চিত করজত পাজরন তাহজি 
সশ্চক্রয়র্াজব শবক্রজয়র সজুযাগগুশি সন্ধান করুন। পুরাজনা স্প্রক্রতাজদর পািাপাশি 
সম্ভাবয নতভ ন  স্প্রক্রতার সাজর্ স্প্রযাগাজযাগ করুন। 

 

 
 

 

 
স্বল্প-স্প্রময়াদী/মধয-স্প্রময়াদী 



 

প্রাপয অর্ ু সংগ্রহ করুন এবং আপনার স্প্রক্রতাজদর সময়মজতা অর্ ু পশরজিাজধর 
শবষয়টট শনশ্চিত করুন। ধীর গশতজত প্রাপয অর্ ু সংগ্রহ করজি কারখানার নগদ অর্ ু 

প্রবাহ স্প্রিষ হজয় স্প্রযজত পাজর। 

 

 
 

 

 
স্বল্প-স্প্রময়াদী/মধয-
স্প্রময়াদী 





যশদ আপনার অর্ য সংগ্রে করবি কেরী েয়  আপনার স্প্রক্রতাজদর স্প্রছাট ছাজড়র প্রস্তাব 

স্প্রদয়ার কর্া  শবজবিনা করুন, ঋনপত্র (এিশস) সাহাজযয কাে করুন অর্বা একটট 

আশর্কু সংস্থার মাধযজম আপনার প্রাপয অর্ ু পশরজিাজধর হার বশৃ্চি করার েনয 

িযাটরীং করুন।  
 

 

 
স্বল্প-স্প্রময়াদী/মধয-
স্প্রময়াদী 





আপনার আশর্কু তারিয ব্ৃদ্ধি  করার িজক্ষয স্বল্প ও মধযম-স্প্রময়াদী ঋর্ শনজয় 
আজিািনা করজত বযাংজকর সাজর্ স্প্রযাগাজযাগ করুন। আপশন  কারখানার শকছভ  অংি 
(উদাাঃ স্প্রমশিন) বা বযশ্চক্তগত সম্পদ োমানত শহসাজব বযবহার করজত পাজরন।  

 

 
স্বল্প-স্প্রময়াদী/মধয-
স্প্রময়াদী 





স্বল্প স্প্রর্জক মাঝাশর স্প্রময়াজদ ঋর্ শকর্াজব পুনগিুন করা যায় তা  শনজয় আপনার বযাংক 
এবং সরবরাহকারীজদর সাজর্ আজিািনা করুন। স্প্রছাট / শবিশিত পশরজিাধ স্প্রযাগয অর্ ু  
এবং স্বল্প সজুদর হার আপনার মাশসক বশহগমুন নগদ অর্ ু প্রবাহ কমাজত সহায়তা 
করজব। 

 
 

স্বল্প-স্প্রময়াদী/মধয-
স্প্রময়াদী 



আপনার আশর্কু অবস্থা পয যাবলাচনা করুন এবং কারখানার েনয িাজর্র সীমা বশৃ্চি 

করার উপায় শিশিৃত করার স্প্রিষ্টা করুন। আপনার িাজর্র সীমা বৃশ্চি করার েনয স্প্রয 

কাে গুজিা করজত পাজরন স্প্রসগুজিা হজিা, স্প্রযমন  আজরা স্প্রবিী কাযকুর করার েনয 

কারখানার পশরিািনা পিশত ও িিুা উন্নত করুন, আপনার কমিুশ্চক্তজক প্রশিক্ষর্ 

প্রদান করুন।  

 
 

স্বল্প-স্প্রময়াদী/মধয-
স্প্রময়াদী 



আপনার নগদ অর্ য ব্তেগ যমন যতটা সম্ভব কমাজত স্প্রিষ্টা করুন এবং আপনার 
সরবরাহকারীজদর শবি পশরজিাজধর েনয আজরা সময় শদজত বিুন।  

 

প্রর্য়াজিীয় পরামি ে : আপনার কারখানার  বযয় কমাজনার উপায় সন্ধান করার 

েনয এই শনজদুিনাবিী শসশরজের অংি  "বযয় হ্রাস করা"  শনজদুশিকাটট স্প্রদখুন। 

 
 

স্বল্প-স্প্রময়াদী/মধয-
স্প্রময়াদী 



আপনার উপকরজর্র মেদু হ্রাস করুন স্প্রযন  খুব স্প্রবশি সময় ধজর নগদ অর্ ু 
আপনার গুদাজম আটজক না র্াজক।  

 
মধয -স্প্রময়াদী/দীর্-ু 
স্প্রময়াদী 
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আইএলও এন্টারপ্রাইজ তব্িাগ   সুইবডন সরকাবরর অর্ যায়বন   ভডর্সন্ট ওোকথ 

ইন দা গার্ম থন্ট  কসক্টর সাপ্লাই কচইন ইন এভিো প্রকবের জনয এই 

তনবেযতশ্কাটি তিতর কবরবে।  

ককাতিড-১৯ মোমারীর সময় কায যক্রম পতরচালনা করার জনয আবরা 

তনবেযশ্নাব্লী এব্ং ির্য কপবি  কেখুন :  

 ilo.org/covid19 

 

Decent Work Technical Support Team for East 
and South-East Asia and the Pacific 
United Nations Building, 10th Floor 

Rajdamnern Nok Avenue, 

Bangkok 10200, Thailand 

Tel.: 662 288 1234 Fax. 662 288 3058 

Email: BANGKOK@ilo.org 

http://ilo.org/covid19
mailto:BANGKOK@ilo.org

