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ঢাকা : িববািহত দম্পিতেদর েযৗথ জীবেনর নানা অধ্যায় আেছ। কখেনা
উত্থান, কখেনা পতন। কখেনা রাতগুেলা খুব সাদামাটা আর একেঘেয়,
কখেনা েরামান্িটকতায় ভরপুর। সঙ্গীর সােথ সংসার েযমন জরুরী, েতমনই
জরুরী িকন্তু েরামান্িটক রাতগুেলার জন্েয একটু িবেশষ আেয়াজন।
অেনক নারীই অিভেযাগ কেরন না েয িবেয়র পর দাম্পত্য েযন আর আেগর মত
েনই। বেরর মােঝ খুঁেজ পাওয়া যায় না েসই আেগর প্েরম ও আকর্ষণ।
অিভেযাগ বাদ িদেয় একটু িনেজর িদেক েদখুন েতা! আপিনও িক আেছন আেগর
মত?
েরাজকার সম্পর্েক আকর্ষণ ধের রাখেত দুজেনর তরফ েথেকই চাই েচষ্টা।
বরং দাম্পত্য যত পুরাতন হেব, বাড়েত হেব েসই েচষ্টার পিরমাণ।
িনত্যনতুন েপাশাক, সাজ িকংবা প্েরেমর েখলােতই অটুট থােক
দাম্পত্েযর আকর্ষণ। প্িরয় মানুষিট আজকাল আর আপনার প্রিত আগ্রহ
েদখান না, আকর্ষণ েবাধ কেরন না একটুও- সমস্যা যিদ এই হেয় থােক,
তাহেল আজেকর িটপসগুেলা আপনার জন্েযই। িকছু েছাট েছাট পিরবর্তেনই
আপনার েশাবার ঘের িফের আসেত পাের েসই আেগর মত েরামান্িটকতা।
সাজ- েপাশােক গুরুত্ব িদন
সপ্তােহর প্রিতিদন েয েপাশােক িতিন আপনােক েদখেত পান, েসই একই
েপাশাক অন্তরঙ্গ সম্পর্েকও েরামান্িটক কের তুলেব- এমনটা ভাবা
িকন্তু খুবই অন্যায়।েরামান্িটক রাতগুেলার জন্েয েতালা থাক আলাদা
েপাশাক। হেত পাের আকর্ষণীয় নাইট গাউন িকংবা তার পছন্েদর েকান
েপাশাক। একই সােথ খুব হালকা হেলও সাজসজ্জা করুন। ব্যবহার করুন
দারুণ সুগন্ধী। িবেশষ মুহূর্তগুেলা হেয় উঠেব অেনক েবিশ আনন্েদর।
িতিন আপনােক েদখেবন নতুন েচােখ।
সমস্ত ব্যস্ততা েসের রাখুন
কােজর চাপ িকংবা তাড়াহুড়া মাথায় িনেয় আর যাই েহাক, েরামান্িটক
মুহূর্ত উপেভাগ করা যায় না। সঙ্গীর জন্েয আনন্দময় মুহূর্ত কাটােত
চাইেল সমস্ত কাজ েসের রাখুন। অিফস বা সংসােরর কাজ হেত শুরু কের

বাচ্চােদর কাজ পর্যন্ত, পেরর িদন সকােলর অগ্িরম
ইত্যািদ সবিকছু েসের একদম েটনশন মুক্ত হেয় যান।

প্রস্তুিত

পিরেবশটাও জরুরী
বািড়েত অেনক মানুষ আর েশারেগাল থাকেল িকন্তু িশেকয় ওেঠ
েরামান্িটকতা। তাই সঙ্গীর জন্য িবেশষ েকান আেয়াজন করেত চাইেল এই
ব্যাপারিট মাথায় রাখুন। েযিদন বািড়েত মানুষ কম, েসই িদনগুেলা
দারুণ। বাচ্চােদর ঘুম পািরেয় িদন। অল্প আেলা, হালকা সংগীত,
িমষ্িট সুগন্ধ, হালকা পানীয় ইত্যািদ সবই মুড ৈতির করেত সাহায্য
কের।
খুব ভারী খাওয়া-দাওয়া পিরহার করুন
িবেশষ রাতগুেলােত একটু িভন্ন রকম খাবােরর আেয়াজন েহাক। েরাজকার
আেয়াজেনর বাইের একটু িবেশষ িকছু। িকন্তু তারমােন এই নয় েয খুব
কের মাংস িদেয় কাচ্িচ রান্না করেলন। ভারী খাওয়ার পর অস্বস্িত,
গ্যাস হওয়া, এিসিডিট, ক্লান্িতেত ঘুম পাওয়া ইত্যািদ খুবই সাধারণ
সমস্যা। তাই িবেশষ আেয়াজেনর সমেয় খাবারও েহাক িবেশষ। হালকা েতল
মশলার। িবেদিশ খাবারও েচষ্টা কের েদখেত পােরন। দুজেন েরামান্িটক
পিরেবেশ একসােথ িডনার করেত একটুও খারাপ লাগেব না।
ছুিটর রাতগুেলােক েবেছ িনন
দুজেন িবেশষ িকছু েরামান্িটক সময় কাটােত চাইেল অিফেসর িদনগুেলা
েবেছ েনয়া েমােটও বুদ্িধমােনর কাজ নয়। কারণ অিফেসর স্ট্েরস,
ক্লান্িত পুেরা সপ্তাহ জুেড়ই আমােদর সােথ থােক। সঙ্গীর আকর্ষণ
িফিরেয় আনেত চাইেল িবেশষ রাতগুেলােক কের তুলুন েমাহময়। আর েসটা
তখনই সম্ভব যখন দুজেনই থাকেবন স্ট্েরস ফ্ির। তাই েবেছ িনন সপ্তাহ
েশেষর
ছুিটর
িদনগুেলােক।
িকছুক্ষেণর
জন্য
হািরেয়
যান
েরামান্িটকতায়।
ভােলা থাকুক দাম্পত্য। হেয় উঠুক মধুর হেত মধুরতম। শুভকামনা।
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