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“Rather than only see, we need to observed 
and prepared. Preparation makes more 
confident, enjoyable, help to keep our job”. 

“ককেল কেখাি কচব়ে েিং আমাবেি পর্যবেক্ষণ কিা এেং প্রস্তুত 
কিা েিকাি। প্রস্তুরত আিও আত্মরেশ্বাসী, উপবভাগবর্াগ্য, 
আমাবেি কাজ চারলব়ে কর্বত সহা়েতা কবি”। 

 

Objective: 
Keeping job is always a priority, when economy 
gets tight -it becomes more important.  
Due to intense economic pressure, companies 
reorganize, downsize, and other major changes 
to survive and grow. 
Purpose of this white paper is to highlight – how 
you can keep your job, and what should do and 
not do to keep job in recession time.  

উবেশ্য: 
চাকরি িাখা সর্বদা একটি অগ্রারিকাি, যখন অর্বনীরি শক্ত হয়ে 
যা়ে িখন এটি আিও গুরুত্বপূর্ব হয়ে ওযে। 
িীব্র অর্বননরিক চাযপি কািযর্, সংস্থাগুরি টিযক র্াকযি ও 
রর্কাযশি জন্য পনুর্বেন, সংরিপ্ত এর্ং অন্যান্য র্ড় পরির্িব নগুরি 
কযি। এই সাদা কার্যজি উযেশ্যটি হাইিাইট কিা - আপরন 
কীভাযর্ আপনাি কাজ িাখযি পািযর্ন এর্ং মন্দাি সম়ে চাকরি 
িাখযি কী কিা উরচি এর্ং কী কিা উরচি ন়ে। 

Introduction: 
Millions of Bangladeshi are unemployed and 
many others are worried about losing their jobs. 
Sorry to say, due to lack of poor education, skills 
and attitude, we, Bangladeshi’s are less 
productive as compared to other countries. Be 
available, be informed, be correct and be before 
everyone else! 
 
Fear about losing job affect productivity, 
communication, creativity and passion. It is 
essential to gain clarity on job role before think 
about how can improve our performance. A good 
strategy is to talk to supervisors and colleagues 
about what you do well, what you can improve to 
success in your job role. 

পরিরচরত: 
কয়েক রমরি়েন র্াংিাযদশী বর্কাি এর্ং আিও অযনযক চাকরি 
হািাযি উরিগ্ন। দুুঃযখি সাযর্ র্িযি চাই, দরু্বি রশিা, দিিা 
এর্ং মযনাভাযর্ি অভাযর্ি কািযর্ আমিা, র্াংিাযদশী অন্যান্য 
বদযশি িুিনা়ে কম উত্পাদনশীি। উপিব্ধ র্াকুন, অর্রহি হন, 
সঠিক হন এর্ং সর্াি আযর্ র্াকুন! 
 
চাকরি হািাযনাি ভয়ে উত্পাদনশীিিা, বযার্াযযার্, সৃজনশীিিা 
এর্ং আযর্র্যক প্রভারর্ি কযি। কীভাযর্ আমাযদি কমবিমিা 
উন্নি কিযি পাযি বস সম্পযকব  রচন্তাভার্নাি আযর্ কাযজি 
ভূরমকাি রর্ষয়ে স্পষ্টিা অজব ন কিা জরুিী। একটি ভাি বকৌশি 
হ'ি সুপািভাইজাি এর্ং সহকমীযদি সাযর্ আপরন কী ভাি 
কিযেন, আপনাি কাযজি ভূরমকাি বিযে সাফযে কী উন্নরি 
কিযি পািযর্ন বস সম্পযকব কর্া র্িা। 

Tips to avoid laid-off: ছাাঁটাই েন্ধ এডাবত পেবক্ষপ: 
• Tangible, actionable steps to keep job: 

First, need to change your attitude to 
breakthrough and conquer the job world. 
Positive attitude changes may make your life 

• কাজ িাখাি জন্য অরেচল, কার্যকি পেবক্ষপ: 
প্রর্মি, আপনাি দরৃষ্টভরি পরির্িব ন এর্ং কাযজি জর্িযক 
জ়ে কিযি হযর্। ইরির্াচক মযনাভাযর্ি পরির্িব নগুরি 
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in good income, self-esteem, confidence and 
overall happiness. Job don’t only provide you 
money to buy necessities of life, it is fun and 
fulfilling a huge boost to your self-esteem as 
well as satisfaction. 

আপনাি জীর্নযক ভাি আ়ে, আত্ম-সম্মান, আত্মরর্শ্বাস এর্ং 
সামরগ্রক সুখী কযি িুিযি পাযি। কাজ আপনাযক জীর্যনি 
প্রয়োজনী়ে রজরনসগুরি বকনাি জন্য বকর্ি অর্ব সির্িাহ 
কযি না, এটি মজাদাি এর্ং আপনাি আত্মমযবাদাি পাশাপারশ 
িৃরপ্তি এক রর্শাি উত্সাহ পূির্ কযি। 

• Always stay above average: 
Need to solidify your position by doing 
fantastic job on your role within company. 
Company never keep an average employee. 
You need to find ways to become more 
efficient. Doing best is the first step toward 
your job security. 

• সেযো গবডি উপবি থাকুন: 
সংস্থাি মযে আপনাি ভূরমকা সম্পযকব  দদুব ান্ত কাজ কযি 
আপনাি অর্স্থানযক আিও দঢৃ় কিা দিকাি। সংস্থা কখনও 
র্ড় কমবচািী িাযখ না। আপনাযক আিও দি হও়োি উপা়ে 
খুুঁযজ বর্ি কিযি হযর্। বসিা কাজ কিা আপনাি কাযজি 
সুিিাি রদযক প্রর্ম পদযিপ। 

• Get ready to accept more than expected: 
Be a “Can-Do” person, do beyond the job 
description. Move forward to higher level of job 
security, requires you to take more 
responsibilities and duties. Remember – 
employer is smart and when he asks you to do 
something difficult, sound impossible to you, 
be ready to accept this challenge. When he 
asks to do it, he will support you to find a way 
to get it done. In fact, employer likes “Can-Do” 
people around them. 

• প্রতযাশাি কচব়ে কেরশ গ্রহণ কিাি জন্য প্রস্তুত হন: 
একজন ” কাযবদি” ব্যরক্ত হন, কাযজি র্র্বনাি র্াইযিও 
করুন। চাকরিি সিুিাি উচ্চ স্তযিি রদযক এরর্য়ে যান, 
আপনাি আিও দার়েত্ব ও কিব ব্য গ্রহর্ কিা প্রয়োজন। মযন 
িাখযর্ন – রনয়োর্কিব া স্মাটব  এর্ং যখন রিরন আপনাযক 
রকেু কঠিন কিযি র্যিন, আপনাি পযি অসম্ভর্ র্যি মযন 
কযিন, িখন এই চযাযিঞ্জটি গ্রহর্ কিযি প্রস্তুি র্াকুন। যখন 
বস এটি কিযি র্িযর্, িখন এটি কিাি একটি উপা়ে 
খুুঁজযি রিরন আপনাযক সমর্বন কিযর্ন। আসযি, রনয়োর্কিব া 
িাযদি আযশপাযশি “কাযবদি” বিাকযদি পেন্দ কযিন। 

• Ask yourself what you can do for company: 
Employer never wants someone, whose 
primary concern is what company can do for 
him/her (salary, fringe benefits…). Employer 
likes people, who spend time in learning, and 
use in their job. Work an extra hour, if it means 
meeting a deadline. Work for company to grow 
– always rewarded and stay longer time. 
Otherwise, you may expect a stagnant career, 
possibly even a laid-off. 

• সংস্থাি জন্য কী কিবত পাবিন তা রনবজবক রজজ্ঞাসা করুন: 
রনয়োর্কিব া কখনই কাউযক চান না, যাি প্রার্রমক উযির্ 
হ’ি সংস্থা িাি জন্য কী কিযি পাযি (বর্িন, সরিি 
সুরর্িাগুরি …)। রনয়োর্কিব া এমন বিাকযদি পেন্দ কযিন, 
যািা রশিা়ে সম়ে ব্য়ে কযি এর্ং িাযদি কাযজ ব্যর্হাি 
কযি। একটি অরিরিক্ত সম়ে কাজ করুন, যরদ এি অর্ব 
একটি সম়েসীমা পিূর্ কিা। সংস্থাি রর্কাযশি জন্য কাজ 
করুন – সর্বদা পুিসৃ্কি হন এর্ং আিও দীর্ব সম়ে র্াযকন। 
অন্যর্া়ে, আপরন একটি রনরূদ্যম কযারি়োি আশা কিযি 
পাযিন, সম্ভর্ি এমনরক োুঁটাই। 

• Be ready to accept challenge: 
Accept problem as an exciting challenge, look 
at change, think how you respond to it.  Every 
company has some people accept challenge, 
while others don’t and get left behind. Which 
group do you want to be in? You have power 
and ability in either ones. 

• চযাবলঞ্জ গ্রহণ কিবত প্রস্তুত থাকুন: 
সমস্যাটিযক একটি উযেজনাপরূ্ব চযাযিঞ্জ রহসাযর্ গ্রহর্ করুন, 
পরির্িব যনি রদযক িাকান, আপরন কীভাযর্ প্ররিরি়ো জানান 
িা বভযর্ বদখুন। প্ররিটি সংস্থাি রকেু বিাক চযাযিঞ্জ গ্রহর্ 
কযি র্াযক, অন্যিা িা না কযি রপেযন পযড় যা়ে। আপরন 
বকান দযি র্াকযি চান? আপরন উভ়েিই মযে িমিা এর্ং 
সামর্থ্ব আযে। 

• Be a great team- player: 
Work hard with efficiency, know about your 
company, get along with your colleagues. 

• েেুয ান্ত েল কখবলা়োড কহান: 
দিিাি সাযর্ কযোি পরিশ্রম করুন, আপনাি সংস্থা সম্পযকব  
জানুন, আপনাি সহকমীযদি সাযর্ বযার্ রদন। রনয়োর্কিব া 
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Employer considers a company is team, so 
avoid isolation and clash with colleagues. You 
become a valuable person, and employer will 
feel comfortable making you head of the team 
rather than laid-off. 

একটি সংস্থাযক দি রহসাযর্ রর্যর্চনা কযি, িাই রর্রিন্নিা 
এর্ং সহকমীযদি সাযর্ সংর্ষব এড়ান। আপরন একটি মূের্ান 
ব্যরক্ত হয়ে ওযেন এর্ং রনয়োর্কিব া আপনাযক োটাই়ো না 
রদয়ে দযিি প্রিান র্ানাযি স্বািন্দয বর্াি কিযর্ন। 

• Ask for more work, meet deadline: 
Don’t wait to ask for extra work. Extra work 
helps to develop your skills, give an 
opportunity to show, what you can do. Make 
sure you can meet deadline. Take more 
responsibilities and perform on time. Employer 
doesn’t like employee, who is sitting around on 
their chair. They like people around them who 
want to work as hard they do. 

• আিও কাজ রজজ্ঞাসা করুন, সম়েসীমা পিূণ করুন: 
অরিরিক্ত কাযজি জন্য, রজজ্ঞাসা কিাি জন্য অযপিা কিযর্ন 
না। আপনাি দিিা রর্কাযশ অরিরিক্ত কাযজি সহা়েিা, 
আপরন কী কিযি পাযিন িা প্রদশবযনি সুযযার্ রদন। আপরন 
সম়েসীমা পূির্ কিযি পাযিন িা রনরিি করুন। আিও 
দার়েত্ব রনন এর্ং সম়েমি সম্পাদন করুন। রনয়োর্কিব া 
কমবচািী পেন্দ কযিন না, যািা িাযদি বচ়োযি র্যস আযেন। 
িািা িাযদি চািপাযশি বিাকযদি পেন্দ কযি, যািা িাযদি 
মযিা কযোি পরিশ্রম কিযি চা়ে। 

• Use talent and creativity: 
One of the best ways to keep job in deep 
recession time is to “rev-up” your natural 
creative talent to solve problem in company.  
Creative problem-solving ideas involve risks, 
invite criticism from others. What if idea fails? 
What if company losses? What if things end up 
worse than before?  Trust yourself, discuss 
others around you before it gets implemented. 

• প্ররতভা এেং সৃজনশীলতা ব্যেহাি করুন: 
র্ভীি মন্দাি সম়ে চাকরি িাখাি সযর্বােম উপা়ে হ’ি 
বকাম্পারনি সমস্যা সমািাযনি জন্য আপনাি প্রাকৃরিক 
সৃজনশীি প্ররিভা “পুনরর্বযর্চনা” কিা। সৃজনশীি সমস্যা 
সমািাযনি িাির্াগুরি ঝুুঁ রকি সাযর্ জরড়ি, অযন্যি কাে 
বর্যক সমাযিাচনাযক আমন্ত্রর্ জানা়ে। িাির্া যরদ ব্যর্ব হ়ে? 
বকাম্পারনি িরি হযি কী হযর্? যরদ রর্ষ়েগুরি আযর্ি বচয়ে 
খািাপ হয়ে যা়ে? রনযজযক রর্শ্বাস করুন, এটি কাযবকি 
হও়োি আযর্ আপনাি চািপাযশ অন্যযদি রনয়ে আযিাচনা 
করুন। 

• Use technology as best friend: 
Employer selects competent person when they 
need to get something done. To stay 
employed, technology should be your best 
friend. Improve your performance, secure job 
by effectively using technology. 

• প্রর্ুরি কসিা েনু্ধ রহসাবে ব্যেহাি করুন: 
রনয়োর্কিব া সিম ব্যরক্ত রনর্বাচন কযিন যখন িাযদি রকেু 
কিা দিকাি। রনযুক্ত র্াকাি জন্য, প্রযুরক্ত আপনাি বসিা 
র্নু্ধ হও়ো উরচি। কাযবকিভাযর্ প্রযরুক্ত ব্যর্হাি কযি 
আপনাি কমবিমিা, সুিরিি কাজ উন্নি করুন। 

• Monitor and reward yourself: 
Monitor time you spend to improve your ability, 
concentrate and get to work. Reward yourself 
for achievement. Enjoy time after hard work 
can create an increased sense of 
accomplishment, can reinforce new work habit. 

• রনবজবক পর্যবেক্ষণ করুন এেং পিুষ্কাি রেন: 
আপনাি দিিা উন্নি কিযি, মযনারনযর্শ কিযি এর্ং কাজ 
কিাি জন্য আপরন বয সম়ে ব্য়ে কযিযেন িা পযবযর্ির্ 
করুন। কৃরিযত্বি জন্য রনযজযক পুিষ্কাি। কযোি পরিশ্রযমি 
পযি সম়ে উপযভার্ কিা, অজব যনি র্রিবি বর্াি তিরি কিযি 
পাযি, নিুন কাযজি অভযাসযক শরক্তশািী কিযি পাযি। 

• Learn experience from others: 
Due to rapid organizational change, many of 
your friend, relative, and colleague may have 
struggled with similar difficulties. Two common 
mistakes people make when undergoing 
difficult time in job. 
 

• অবন্যি কাছ কথবক অরভজ্ঞতা রশখুন: 
সাংর্েরনক পরির্িব যনি কািযর্ আপনাি অযনক র্নু্ধ, আত্মী়ে, 
সহকমী একইিকম অসুরর্িা়ে িড়াই কিযি পাযিন। চাকরিযি 
কঠিন সম়ে কাটাযি রর্য়ে বিাযকিা দটুি সািাির্ ভুি কযি। 
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1.Try to cope from their own. 
2. Fail to receive benefit from experience of 
others. 
 
Talk to these people to find-out how they 
dealing with downsize. Get involved, learn 
from others’ mistakes and successful solution. 
Don’t just sit and suffer quietly, reach-out for 
support and you will eventually find it. 

1. িাযদি রনযজি বর্যক সামিাযি বচষ্টা কযি। 
2. অযন্যি অরভজ্ঞিা বর্যক সরুর্িা বপযি ব্যর্ব। 

 
এই বিাযকিা কীভাযর্ ডাউনসাইজ রনয়ে কাজ কিযে িা খুুঁযজ 
বর্ি কিাি জন্য িাযদি সাযর্ কর্া র্িুন। জরড়ি হন, 
অযন্যি ভুি এর্ং সফি সমািান বর্যক রশখুন। বকর্ি র্যস 
র্াকুন এর্ং রনুঃশযে কষ্ট পান না, সমর্বযনি জন্য বপৌুঁোন 
এর্ং অর্যশযষ আপরন এটি খুুঁযজ পাযর্ন। 

• Expand your value to Company: 
Show interest in problem your company owner 
is facing, how you can help them out. Get busy 
helping your company to grow and prosper. 
Employer always delighted to find an 
employee like that. 

• আপনাি মান সংস্থা়ে প্রসারিত করুন: 
আপনাি সংস্থাি মারিক বয সমস্যাি মুযখামরুখ হযিন বস 
রর্ষয়ে আগ্রহ বদখান, আপরন কীভাযর্ িাযদি সহা়েিা কিযি 
পাযিন। আপনাি সংস্থাযক র্রৃি এর্ং সমিৃ কিযি সহা়েিা 
কিযি ব্যস্ত হয়ে পড়ুন। রনয়োর্কিব া সর্বদা এিকম একজন 
কমী খুুঁযজ বপয়ে আনরন্দি। 

• Don’t contribute- improve. 
Regardless of our function or title, if we 
become highly motivated, efficient, effective 
and profitable to employer, our chance of 
staying employed improve greatly. 

• অেোন িাখবেন না – উন্নরত করুন। 
আমাযদি রি়োকিাপ র্া রশযিানাম রনরর্বযশযষ, আমিা যরদ 
রনয়োর্কিব াি পযি অিযন্ত অনুপ্রারর্ি, দি, কাযবকি এর্ং 
িাভজনক হয়ে উঠি িযর্ রনযুক্ত র্াকাি আমাযদি সম্ভার্না 
অযনক বর্যড় যা়ে। 

Don’t do – avoid laid-off: কিবেন না – ছাাঁটাই এডাবনা: 
• Don’t be too smart: 

At work, two things you should never say: “I 
am too busy” and “That is not my job”. This 
statement suggests, you feel burden. 
Employer never like this kind of statement, and 
you will be first to laid-off when a need. 

• খুে স্মাটয  হব়ে উঠবেন না: 
কমবযিযে দটুি রজরনস যা আপনাি কখনও র্িা উরচি ন়ে: 
“আরম খুর্ ব্যস্ত” এর্ং “এটি আমাি কাজ ন়ে”। এই 
রর্র্ৃরিটি বর্াঝা়ে, আপরন বর্াঝা অনুভর্ কযিন। রনয়োর্কিব া 
কখনও এই িিযর্ি রর্র্রৃি পেন্দ কযিন না এর্ং যখন 
প্রয়োজন হযর্ িখন আপরন প্রর্যম োুঁটাই হযর্ন। 

• Don’t play politics heavily: 
Offices are full of political struggle.  You need 
to remain neutral in all of this. Don’t associate 
to close to one group, at the against of 
another. If you select wrong person or group, 
they end-up out of door, you could be next in 
line to out. 

• খুে কেরশ িাজনীরত কখলবেন না: 
অরফসগুরি িাজননরিক িড়াইয়ে পূর্ব। এই সমস্ত বিযে 
আপনাি রনিযপি র্াকা দিকাি। অন্য দযিি রর্পিীযি, এক 
বর্াষ্ঠীি রনকটর্িী হযি সহযযার্ীিা কিযর্ন না। যরদ আপরন 
বকানও ভুি ব্যরক্ত র্া বর্াষ্ঠী রনর্বাচন কযিন িযর্ িািা বশষ 
পযবন্ত র্াইযি চযি যা়ে, আপরন আউট িাইন পযিি হযি 
পাযি। 

• Don’t ignore family: 
Don’t forget or ignore your family. Spouse, 
children, and other family members can be 
excellent source of emotional support, when 
time are tough at work. If you put too much 
emphasis on just one area, neglect others, 
you’re eventually going to find yourself in 
trouble. 

• পরিোিবক উবপক্ষা কিবেন না: 
আপনাি পরির্ািযক ভুযি যাযর্ন না র্া উযপিা কিযর্ন না। 
স্বামী র্া স্ত্রী, বেযিযময়ে এর্ং পরির্াযিি অন্যান্য সদস্যিা 
মানরসক সহা়েিাি দদুব ান্ত উত্স হযি পাযি, যখন সম়ে 
কমবযিযে কযোি হ়ে। আপরন যরদ বকর্ি একটি বিযেি 
উপি অরিরিক্ত বজাি রদয়ে র্াযকন, অন্যযক অর্যহিা কযিন, 
িযর্ বশষ পযবন্ত আপরন রনযজযক সমস্যা়ে বফিযি চযিযেন। 
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• Don’t run scared: 
Run on scared simply waste your energy and 
time, that could be used in doing great work. 
Walk around panic and scare shows lack of 
confidence in your job. That may cause laid-off 
from job. 

• ভ়ে পাবেন না: 
আিরিি হয়ে চিা বকর্ি আপনাি শরক্ত এর্ং সম়ে নষ্ট 
কযি, এটি দদুব ান্ত কাজ কিযি ব্যর্হৃি হযি পাযি। আিরিি 
হয়ে র্ুযি বর্ড়াযনা এর্ং ভ়ে বদখাযনা আপনাি কাযজি প্ররি 
আস্থাি অভার্ বদখা়ে।এটি কাজ বর্যক োুঁটাই হও়োি কাির্ 
হযি পাযি। 

If you try to follow most of above-mentioned 
steps and still lose your job, so let be it. You 
have gained many useful skills and your next 
employer will certainly be grateful to add 
someone like you to their team. 

আপরন র্রে উপবি উরিরখত কেরশিভাগ পেবক্ষপগুরল অনুসিণ 
কিাি কচষ্টা কবিন এেং এখনও আপনাি কাজটি হািাবেন, 
তবে এটি হবত রেন। আপরন অবনক েিকািী েক্ষতা অজয ন 
কবিবছন এেং আপনাি পিেতী রনব়োগকািী অেশ্যই আপনাি 
মবতা কাউবক তাবেি েবল কর্াগ কেও়োি জন্য কৃতজ্ঞ হবেন। 

Conclusion: 
Regardless of your function or title, if you become 
highly motivated, efficient, effective and profitable 
to employer, your chance of staying employed 
improve greatly. Don’t only contribute to 
it…improve it. Your effectiveness, improvement 
at work make you more valuable to your 
employer, eventually save your job in recession 
time. 
 

No doubt, this is an important issue. There are 
many experts in our community, who can help by 
providing more detailed valuable information on 
this issue. BPNetwork need your help and active 
participation in addressing this issue. Please visit 
website: www.bpnetwork,ca and email your 
suggestion to: info@bpnetwork.ca 

উপসংহাি: 
আপনাি ফাংশন র্া রশযিানাম রনরর্বযশযষ, আপরন যরদ 
রনয়োর্কিব াি পযি অিযন্ত অনুপ্রারর্ি, দি, কাযবকিী এর্ং 
িাভজনক হয়ে ওযেন, িযর্ আপনাি রনযুক্ত র্াকাি সম্ভার্না 
অযনক বর্যড় যা়ে। এটিযি বকর্ি অর্দান িাখযর্ন না ... এটি 
উন্নি করুন। আপনাি কাযবকারিিা, কমবযিযে উন্নরি আপনাযক 
আপনাি রনয়োর্কিব াি কাযে আিও মেূর্ান কযি বিাযি, 
অর্যশযষ মন্দাি সময়ে আপনাি কাজটি র্াুঁচা়ে। 
 
সযন্দহ বনই, এটি একটি গুরুত্বপূর্ব রর্ষ়ে। আমাযদি সম্প্রদায়েি 
অযনক রর্যশষজ্ঞ িয়েযেন, যািা এই রর্ষয়ে আিও রর্স্তারিি 
মূের্ান ির্থ্ সির্িাহ কযি সহা়েিা কিযি পাযিন। এই 
সমস্যাটি বমাকাযর্িা়ে রর্রপযনটও়োকব যক আপনাি সহা়েিা এর্ং 
সরি়ে অংশগ্রহযর্ি প্রয়োজন। দ়ো কযি ওয়ের্সাইট বদখনু: 
www.bpnetwork, ca এর্ং আপনাি পিামশবটি ইযমি করুন: 
info@bpnetwork.ca 

 
 
 

 

 

 

 

 


