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আতম এই আল�োচনো্ে তক অজ্রন ক্লি চোই?আতম
্ো আমো্ জন্র সলব্রোিরিম সমরভব, তনখুঁি 
ফ�োফ� হলি পোল্?
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অলথ্র্ জন্র এই মূ�্রলবোধ তক মূ�্রবোন?

আমো্ তক সঞরচ্ে বো ফল�ো আপ খ্চ আলে?

আমো্ জন্র তিবরিী্ে লস্ো ফ�োফ� ্ো হলব?

লকোন ফ�োফ� গ্রহরল্োগ্র ন্ে?
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লকন িো্ো গ্রহরল্োগ্র ন্ে?

ফ�োফল�্ লকোন অংশ আমো্ কোলে সবলচল্ে 
গু্ুিবরপূর্র?

ফ�োফল�্ লকোন অংশ আমোলক অজ্রন ক্লি 
হলব?

ফ�োফল�্ লকোন উপোিোন আতম অজ্রন ক্লি 
চোই?
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লকোন উপ-তিক আতম পত্ি্রোগ ক্লি পোত্?

লকোন চুতকরিবিরধ সোমগ্রী এবং শি্রোব�ী 
সবলচল্ে গু্ুিবরপূর্র?

লকোন চুতকরিবিরধ সোমগ্রী এবং শি্র আমো্ 
কোলে কম গু্ুিবরপূর্র?

আমো্ পেনরিসই ফ�োফ�তট বোসরিবোত্েি নো 
হল� আমো্ লকোন তবক�রপগুত� আলে?
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আতম তকভোলব এই তবক�রপ উনরনি ক্লি 
পোত্?

অন্রোন্র সমল�োিো অংশীিো্লি্ সোলথ তক 
ভো� সমোধোন সমরভব?

লকোন আল�োচনো্ তবষ্েবসরিু আতম নিুন কল্ 
ল্োগ ক্লি পোত্ বো ল্োগ ক্লি পোত্?

সলব্রোিরিম তবক�রপ সমরপলক্র কী আ�োিো 
হলি হলব, ্োলি এতট আমো্ মূ�ি পেনরিসই 
আল�োচনো্ ফ�োফল�্ লচল্ে ভো� বো সমোন 
হ্ে?
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লকোন পলথ বোধো িূ্ ক্লি হলব?

আমো্ জন্র এই তবক�রপ মূ�্র তক?

আমো্ তক সঞরচ্ে বো ফল�ো আপ খ্চ আলে?

্তি আতথ্রক তিক জতেেি হ্ে, িলব সলব্রোচরচ 
এবং সব্রতনমরন পত্মোর ্ো আতম গ্রহর 
ক্লি পোত্?
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লকোন শি্র এবং চুতকরিবিরধ সোমগ্রী এই 
সংখ্রোতট পত্বি্রন ক্লি পোল্ এবং িো্প্ 
গ্রহরল্োগ্র পত্মোর কি বেে?

লকোন চুতকরি্ শি্র আতম গ্রহর ক্লি 
পেনরি কত্ নো?

আল�োচনো্ অবসোন লশষ ক্ো্ জন্র একতট 
ভো� শু্ু ক্ো্ সুল্োগ আলে তক?

লকোন তিকগুত� আমো্ পলকরষ আল�োচনো বনরধ 
ক্ো সহজ ক্লব?
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আমো্ আল�োচনো 
অংশীিো্

আমো্ আল�োচনো্ অংশীিো্ এই আল�োচনো্ 
জন্র তক আশো কল্?

আমো্ সমল�োিো অংশীিোল্্ জন্র উপকো্ 
কী তিক?
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আমো্ আল�োচনো্ অংশীিোল্্ জন্র 
আল�োচনো্ অথ্র তক মূ�্রবোন?

অন্র পলকরষ্ জন্র আল�োচনো ও ফ�োফ� 
কিটো গু্ুিবরপূর্র?

আমো্ আল�োচনো্ অংশীিোল্্ জন্র তিবরিী্ে 
লস্ো ফ�োফ� কী হলি পোল্?

আমো্ অংশীিো্ অংশীিোল্্ জন্র লকোন 
উপোিোনগুত�্ সলব্রোিরিম সমরভোব্র ফ�োফ� 
হলব?
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লকোন ফ�োফ� িোলক গ্রহরল্োগ্র হলব নো? লকোন উপোিোন িো্ জন্র সবলচল্ে 
গু্ুিবরপূর্র?35

36

33

34 লকন এই ফ�োফ� িো্ কোলে অগ্রহরল্োগ্র? ফ�োফল�্ লকোন উপোিোন তিতন অজ্রন ক্লি 
হলব?
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ফ�োফল�্ লকোন উপোিোন তিতন অজ্রন ক্লি 
চোন?

লকোন চুতকরি্ শি্রোব�ী িো্ কোলে সবলচল্ে 
গু্ুিবরপূর্র?39

40

37

38 তিতন লকোন তিক েোেেোই ক্লি পোল্ন? লকোন চুতকরি্ শি্রোব�ী িো্ কোলে কম 
গু্ুিবরপূর্র?
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অন্র পলকরষ্ সোলথ আমো্ সোলথ তক আল�োচনো 
আলে?

তিতন তকভোলব এই তবক�রপ উনরনি ক্লি 
পোল্ন?43

44

41

42

আমো্ কলথোপকথলন্ অংশীিো্ ্তি িো্ 
পেনরিসই ফ�োফ�তট বোসরিবোত্েি নো কল্ 
িলব িো্ লকোন তিনতট তবক�রপ তবক�রপ আলে?

অন্রোন্র আল�োচনো্ অংশীিো্লি্ সলঙরগ 
ভো� ফ�োফ� আলে তক?
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আমো্ সমল�োিো অংশীিো্ পুন্ো্ে সং্ুকরি 
ক্লি চোন বো তবষ্েবসরিু ল্োগ ক্লি চোন 
এবং লকোনতট?

তকভোলব তিতন পথ ব্োব্ বোধো িূ্ ক্লি 
পোল্?47

48

45

46 সলব্রোিরিম তবক�রপ সমরপলক্র তভনরন হলি 
হলব ্োলি এতট মূ� আল�োতচি ফ�োফল�্ লচল্ে 
ভো� বো সমোন হ্ে?

লকোন পেনরিসই শি্রগুত� ইতিবোচকভোলব 
ইতিবোচকভোলব সলব্রোিরিম তবক�রপলক 
প্রভোতবি ক্লি পোল্?
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তিতন তক অন্রোন্র মূ�্র বো সবরোথ্র 
অনরিভু্রকরি ক্লি হলব?

লকোন শি্র এবং চুতকরি তবষ্েবসরিু এই 
সংখ্রো পত্বি্রন ক্লি পোল্ এবং িো্প্ 
গ্রহরল্োগ্র পত্মোর কি বেে?

লকোন তিকগুত� িো্ পলকরষ আল�োচনো বনরধ 
ক্লি সহজ ক্লব?

51
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্তি আতথ্রক তবষ্েগুত� জতেেি থোলক, িলব 
সলব্রোচরচ ও সব্রতনমরন পত্মোর লসতট গ্রহর 
ক্লব তক?

53

লকোন �ুঁতক আলে ল্ তিতন আল�োচনো্ বনরধ 
ভঙরগ কল্ ভো� হলি পোল্?
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রসাস্বাদন আপতন ্তি আল�োচনো্ খ্চ গরনো ক্লি 
চোন:

ক।  কিকরষর প্রসরিুতি তনলি হ্ে?
খ।  আল�োচনো্ সম্ে কিকরষর?
গ।  আমোলি্ পোলশ জতেেি ্ো্ো ঘনরটো প্রতি  
 হো্ তক?
ঘ।  তক অন্রোন্র খ্চ (উপসরথোপনো, ভ্রমর,  
 আইনজীবী) তবলবচনো ক্ো হ্ে?
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পরবসবতুতকারকদদর আমো্ সমল�োিো অংশীিো্ তক পেনরি এবং 
অনুলমোিলন্ সবরোধীনিো আলে?

আতম তক সব তসিরধোনরি তনম্রোিো জোতন?

একতট প্রোলন� (লবোে্র, আল�োচনো 
লবোে্র, অন্রলি্) িবরো্ো তনধ্রোত্ি 
আল�োচনো্ সীমো আলে?
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আমার চূড়ানবত 
দকৌশল

এই আল�োচনো্ে আমো্ 30 তট গু্ুিবরপূর্র 
িোতব কী?58

59
এই প্রসরিুতি্ ফল� আমো্ প্রথম 
প্রসরিোবতট লকমন?
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আমার সমদ�াতা 
অংশীদার দক

আমো্ লশষ প্রসরিোব তক?

লকোন গ�রপতট আতম বত�, ্ো্ সোলথ আতম 
আমো্ আল�োচনো্ অংশীিো্লক আমো্ লস্ো 
ফ�োফ� তবলশষভোলব সরম্রী্ে, পেনরিনী্ে 
এবং মূ�্রবোন তহসোলব উপসরথোপন ক্লি 
পোত্?
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লকোন এ�োকো্ে আমো্ আল�োচনো্ অংশীিোল্্ 
সবরোথ্র আমো্ সবরোলথ্র্ উপ্ চোতপল্ে লি্ে?
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তকভোলব আমো্ সমল�োিো অংশীিো্ কোজ 
কল্?

আতম তক একজন ব্রতকরি্ সোলথ লকোনও 
সংসরথো্ সোলথ আল�োচনো কত্?63

64

65

66

আমো্ সমল�োিো অংশীিো্ েোেেো আল�োচনো্ 
ফ�োফ� অন্র লকোন ব্রতকরি্ উপ্ প্রভোব 
লফল�?

অিীলি আমো্ আল�োচনো্ অংশীিোল্্ সোলথ 
লকোন ল্োগোল্োগ আলে তক?
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আমো্ আল�োচনো্ সঙরগী িখন লকমন আচ্র 
কল্তে�?

আমো্ আল�োচনো্ সঙরগী িখন লকমন আচ্র 
কল্তে�?67

68

69

70
আতম তক কখলনো িো্ সোলথ আল�োচনো্ লচষরটো 
কল্তে?

অভ্রনরি্ীর সোংগিতনক কোিোলমো ও 
তসিরধোনরি কোিোলমো কীভোলব আমো্ আল�োচনো্ 
অংশীিো্ িবরো্ো পত্চোত�ি হ্ে?
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তিতন তকভোলব এই �করষ্র অজ্রন ক্লি চোন?আমো্ সমল�োিো অংশীিো্ তক সোধো্ন 
ব্রবসোত্েক �করষ্র অজ্রন ক্লি চোন?71

72

73

74
তিতন লকোন িৃঢে �করষ্র প্রকোলশ্র লসট 
কল্লেন?

লকোন উলিরিশ্র আমো্ সমল�োিো অংশীিো্ 
লপ্র্রো?
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এই সুতবধোতট লকমন লিখলি হলব ্োলি আমো্ 
আল�োচনো্ অংশীিোল্্ পলকরষ এতট উপ্ুকরি 
মলন হ্ে?

লকোন তবষল্ে আমো্ আল�োচনো্ অংশীিো্ 
তবলশষ কল্ আগ্রহী?75

76

77

78
আমো্ সমল�োিো অংশীিো্লক আতম কী সুতবধো 
তিলি পোত্?

কীভোলব এবং কীভোলব আতম এই সুতবধোতট 
পুল্োপুত্ ফ�প্রসূভোলব উপসরথোপন ক্ব?
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লকোন আচ্র এবং কলথোপকথন লকৌশ� 
প্রি্রোখ্রোন সমরমুখীন হলি পোল্?

লকোন তবলশষ ভোষো ব্রবহো্ ক্ো উতচি ্োলি 
আম্ো আমোলি্ আল�োচনো্ অংশীিোল্্ 
সোলথ লনোঙরগ্ ক্লি পোত্?

79

80

81

82লকোন কীও্েোে্র গু্ুিবরপূর্র? আমো্ সমল�োিো অংশীিোল্্ বোসরিবিো তক?
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লকোন তনভ্র্িো তবি্রমোন? (ব্রোংক, সংসরথো, 
সংসরথো, ব্রতকরিলি্)িো্ লকোমরপোতন্ ইতিহোস বো পত্বো্ তক?83

84

85

86
গি পোঁচ বেল্ সবলচল্ে গু্ুিবরপূর্র ঘটনো কী 
হল্েলে? লকোন আতথ্রক সমরভোবনো তবি্রমোন?



5352

বোজোল্ তিতন লকোন ধ্লন্ PR ল্োগোল্োগ 
কল্ন?

লকোন পত্লবলশ আমোলি্ আল�োচনো্ 
অংশীিো্ প্রতিতষরিি হ্ে?

প্রতিষরিোলন্ তক গিন আলে?87

88

89

91

90

আমো্ আল�োচনো্ অংশীিো্ লকোন েতবতট 
তিত্ ক্লি চোন?

একতট অতগরন ব্রবসরথোপনো আলে?
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আদলাচনার 
তাররখ আদে

92

94

93

তবত�রেং তকভোলব তেজোইন এবং তনম্রোর ক্ো 
হ্ে ্ো্ মলধ্র আল�োচনো অনুতষরিি হ্ে?

একতট বসো্ ব্রবসরথো আলে?

লকোন প্রোঙরগলন আল�োচনো্ে সংঘতটি হ্ে?
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্তি আল�োচনো্ আ্ লবতশ সম্ে �োলগ, 
আতম লকোথো্ে ঘুমোলবো?

আমো্ তক অতিত্করি কোপেে আলে?

আতম আল�োচনো িোত্লখ্ আলগ তকভোলব 
তশতথ� ক্ো?

আম্ো, বো আমোলি্ আল�োচনো্ অংশীিো্্ো 
তকভোলব আসলব?95

96

98

99

97 100

আতম তকভোলব সম্ে চোপ প্রতিল্োধ ক্লি 
পোত্?

আমো্ তক আল্কতট অ্রোপল্েনরটলমনরট আলে 
এবং আতম তকভোলব এতট সরথতগি ক্ব?
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আল�োচনো শু্ু হও্েো্ আলগ আপনো্ 
কোলে তক প্রশরন আলে?

এই উিরি্.
এবং এখন: আপনো্ আল�োচনো্ 

মলধ্র অলনক সোফ�্র।
আপতন http://e-n-i.eu/ এ ইউল্োপী্ে Negotiation ইনতসরটতটউট লপৌঁেোলি পোল্ন

Friedhelm Wachs লপৌঁেোলি পোল্ন wachs@laxwachssebenius.com
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