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১. স
ু র সক িনেজ থেকই তির হয় না, সিট তির করেত হয়। তাই আপনােকও সিট তির করেত
হেব।
২. কমেেই যিদ আপনার সবটুকু কমমতা িনঃেশষ কের ফেলন, তাহেল আপনার দাত জীবন
িত হেব।
৩. আপনার উৎফু আচরণ হেত পাের আপনার জীবনসী/জীবনসিনীর জন খবু দািম একিট উপহার।
৪. কাউেক একইসােথ ভােলাবাসা এবং ঘণা
ৃ করা আপনার জন অসব নয়।
৫. আপনার জীবনসী/জীবনসিনীর বাপাের বুেদর কােছ অিভেযাগ করা থেক িবরত থাকুন। মেন
রাখেবন বুেদর িতিয়া আপনার দাত সেক িবপযয় ডেক আনেত পাের।
৬. দাত জীবেন তা-ই িনয়ম যা ইজেনর পছের িভিেত ঘেট।
৭. সামিয়ক ঝগডা় িববােদর কারেণ দাত সক পেু রাপিু র ংস হেয় যায় না। মেনর মেধ জেম থাকা
চাপা াভ আর যণাই দাত জীবনেক িতেল িতেল ংস কের দয়।
৮. দাত সক, “কী পলাম?” –এর িহেসেব মলােনার জন নয়। বরং সী বা সিনীেক “কী িদেত
পেরিছ,” তা-ই দাত সেকর মূলকথা।
৯. “জীবনসী/জীবনসিনী িহেসেব আিম সেবাম”-এমনিট মেন হওয়া অিত আিবােসর লণ। এমনিট
মেন হেল িনেজেক যাচাই কন।
১০. সংসােরর মাগত আিথক সলতা অথ এই নয় য, দাত জীবনও সেু খর মধ িদেয় কাটেছ।
১১. যিদ িবাস ভে িগেয় থােক, তাহেল সই িবাস জাডা় দওয়ার সময় এখনও পার হেয় যায়িন।
এজন যেকােনা সময়ই উপয
ু সময়।

১২. অিধকাংশ েই যা িনেয় তক হয় তা আসল িবষয় থােক না।
১৩. ভােলাবাসা কবল অনভ
ু িু ত নয়; বরং আমােদর কােজর মাধেমই ভােলাবাসার বিহঃকাশ ঘেট।
১৪. বিশ পাওয়ার আকাা মেনর হতাশা ও অত ৃিেক বািডে় য় দয়।
১৫. দাত জীবেনর অেনক তকই হয়ত এিডে় য় যাওয়া যায় না। তেব িতকর িবতকেক এিডে় য় যেতই
হেব।
১৬. জীবনসী/জীবনসিনীর িত আপনার গভীর মেনােযাগ পরেরর জন হেত পাের অমূল উপহার।
১৭. অেনক সময় সখু ী দিতরাও ভােবন য, তারা ভুল মানষু িটেক িবেয় কেরেছন।
১৮. আপনার জীবনসী/জীবনসিনী আপনােক সখু ী করার শতভাগ িনয়তা িদেত না পারেলও িতিন
আপনার সখু ী হওয়ার বাপাের অবশই সাহায করেত পােরন।
১৯. িমথা বেল হয়ত সামান িকছ ু সিু বধা পান। িক পিরমােণ িমথা বলার জন সিু বধার চেয় অেনক বিশ
চডা় মূল িদেত হয়। অতএব, িমথা বলা বজন কন।
২০. আপনার মতামত য সবসময় সিঠক, এমনিট ভাবেবন না।
২১. বছেরর পর বছর ধের য িবাস আপিন গেড় তুেলেছন, তা এক মহু েত
ূ ংস হেয় যেত পাের।
২২. সী বা সিনীর অপরাধেবাধেক দীঘািয়ত কের তার অনভ
ু িূ ত িনেয় খলা কের আপিন যা পেত চান, তা
কখেনাই পােবন না।
২৩. আপনার বুেদরেক অবেহলা করেবন না।
২৪. আপনার যিদ মেন হয়, ‘তুিমই আমার জন সিঠক মানষু িট, যােক আিম িবেয় কেরিছ’, তাহেল আপিন
িঠক পেথই আেছন।
২৫. কােনািকছ ু মাণ করেত যাওয়ার েলাভনেক দমন করেত পারেল, বত আপিন অেনক িকছইু মাণ
করেত পারেলন।
২৬. আিক উদারতা একিট সখু ী দাত জীবেনর ধান িভি।

২৭. সী বা সিনী যিদ কােনা রণাক আচরণ কের, তাহেল তার রণাক হওয়ার পে আপিনও
িকছ ু কারন দখােত পােরন।
২৮. িবেয় কান ৫০/৫০ সাবনা না; বরং এিট হেলা ১০০/১০০।
২৯. দাত সেকর ে আপিন কােনািকছ ু এখনও পিরেশাধ করেত পােরন আবার পেরও পােরন।
তেব যতেদিরেত তা করেবন, ততেবিশ জিরমানা আপনােক িদেত হেত পাের।
৩০. স
ু র ববািহক সেকর জন তাগ ীকার করা েয়াজন। এমনিট করেত পারেল, আপিন আপনার
তােগর চেয় ভাগই বিশ করেত পারেবন।
৩১. মা কান সামিয়ক ণ নয়; বরং মা একিট চলমান িয়ার নাম।
৩২. দাত জীবেনর কিঠন সময়েলা আপনােক একজন ভােলা মানষু কের তুলেব।
৩৩. িবেয় অেনকটা রেকট উৎেপেণর মেতা। যখন তােত মাধাকষণ টান পূণ থােক, তখন াইট চলেত
খবু সামান ালানীর েয়াজন হয়।
৩৪. দাত জীবেন সাফল পেত হেল, অতীেত কী হেয়েছ তা িনেয় মাথা না ঘািমেয়, ভিবষেতর করণীয়
িনেয় পিরকনা করেত হেব।
৩৫. আপনার সী বা সিনীর িত কৃততা কাশ কন। কৃততা বাধেক িনেজর ভতর চেপ রাখেবন
না।
৩৬. বাবতার খািতের মােঝ মােঝ নীরবতা পালন করা একিট অসাধারন উপায়।
৩৭. আপনার সী বা সিনীর কােছ আপনার সেবাম েলার একিট হেত পাের, “আিম কীভােব
তামােক আরও বিশ ভােলাবাসেত পাির?”
৩৮. চাইেলই দাত জীবনেক িচরসবজ
ু কের রাখা যায়।
৩৯. যৗিক অনমু ােনর িভিেত কােনা পদেপ নওয়া যেত পাের। তেব পদেপ নওয়ার পূেব
অনমু ানেক যাচাই কের নওয়াই আবশক।
৪০. মেনর ইা বা উেশই সবিকছ ু নয়, িক তা সবেচেয় পূণ িবষয়েলার একিট।

৪১. সাথক যৗন সক সাথক দাত সেকর িনয়তা দয় না। তেব তা সাথক দাত সক িনমােণ
সহায়তা কের।
৪২. বিগত গাপনীয়তা রা করেল তা দাত সেকর িত করেব না। তেব সেহজনক িবষয় িনেয়
লেু কাচিু র করেল তা দাত সেকর িত করেব।
৪৩. সী/সিনীেক আঁকেড় ধের রাখার বণতা এবং ঈষাপরায়ণতার জ হয় ভয় থেক, ভােলাবাসা থেক
নয়।
৪৪. িবাসেযাগতা িবাসেযাগতার জ দয় এবং িবাসেযাগতা বজায় রাখার অভাস গেড় তােল।
৪৫. আপনার ামী বা ী যিদ কােনািকছেক
ু পূণ ভােব, তাহেল তা আপানর জন পূণ।
৪৬. দাত সেক মােবেগর েয়াজন কখেনাই ফিু রেয় যায় না।
৪৭. নতুন সেকর ঔল সবসময়ই ণায়ী হেয় থােক।
৪৮. নীরবতাও আমণাক হেত পাের যখন তা অ িহসােব ববত হয়।
৪৯. অিধক উম হেলা িনেজ কীভােব সিঠক কাজিট করেত পােরন সিদেন মেনােযাগ দওয়া। তারপর
আপনার সী বা সিনী কী ভুল কেরেছ সিদেক মেনােযাগ দওয়া।
৫০. দাত সকেক মািনেয় নওয়া এেকবােরই অসব মেন হেল, কবল তখনই িবেেদর িদেক পা
বাডা় েত পােরন।

