ঈেদ কীভােব সাজােত চান িনেজেক?
েডস্ক িরেপার্ট
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ঢাকা : ঈদ এেস েগেছ। েকনাকাটাও এখন প্রায় েশষ পর্যােয়। এখন ঈেদর
িদনিট িঘের চলেছ নানা পিরকল্পনা। ঈেদর সােজ িনেজেক িকভােব
সাজােবন এ িনেয় ভাবেছন অেনেকই। ঈেদ আনন্েদর পাশাপািশ থােক নানা
কােজর চাপ। এই উৎসব আনন্েদ হাজারটা কােজর মােঝও িনেজেক একটু
পিরপািট আর আকর্ষণীয় কের সািজেয় রাখেত মন সবারই চায়। আপনার
িচন্তা অেনক সহজ হেয় যােক যিদ আেগই ঈেদর িদেনর সাজটােক িতন ভােগ
ভাগ কের িনেত পােরন। েসই অনুযায়ী পিরকল্পনা করুন সকাল, দুপুর ও
রােতর সাজ এবং েপাশাক কী হেব।ঈদ মােনই উৎসব আর আনন্দ। এই উৎসব
আনন্েদর মােঝই থােক হাজারটা কােজর ঝােমলা। ঈেদর নানা ঝক্িক
ঝােমলার মােঝও িনেজেক একটু সুন্দর, পিরপািট আর আকর্ষণীয় কের
সািজেয় রাখেত চায় সবাই। িনেজেক অন্যেদর েচােখ আলাদাভােব উপস্থাপন
করেত সবারই ইচ্েছ কের। আর ঈেদর আনন্েদর পূর্ণতা পায় নতুন জামাকাপড় সঙ্েগ মানানসই সােজ আর্কষনীয় রাখার মধ্েয িদেয়।
েপাশােকর সঙ্েগ মানানসই সাজ
ঈেদর িদন একটু আরামদায়ক েপাশাক পিরধান করাই ভােলা। এক্েষত্ের
হালকা সুিত হেল েবিশ ভােলা হয়। শািড়, সােলায়ার কািমজ, ফতুয়া,
িজন্স েযটাই েহাক তার সঙ্েগ ম্যািচং কের পরা যায় দুিট চুিড়, পােয়
দুই িফতার চিট। সবার মধ্েযই খুিশখুিশ ভাবটা থােক তাই সাজেগােজর
ব্যাপারিটও এ সময় েবিশ প্রাধান্য পায়। তেব এ িদন িশফন, জর্েজট,
সুিত, ঢাকাই জামদািন, মসিলন, টাঙ্গাইেলর জামদািন কাপড়গুেলাও পরেত
পােরন। কারণ এ গুেলা হালকা হওয়ায় খুব আরামদায়ক হেব। ঈেদ েকউ েকউ
শািড় পড়েলও অেনেকই েবেছ েনন কািমজ-সােলায়ার। তেব েয েপাশাকই
েহাক না েকন, িনেজর আকর্ষণীয় এবং িভন্নভােব উপস্থাপেনর জন্য
মানানসই সােজর িবকল্প েনই। এক্েষত্ের পারেফক্ট আই েমকআপ আপনার
েসৗন্দর্য ও ব্যক্িতত্েব েযাগ করেত পাের িভন্নমাত্রা। েপাশােকর
সঙ্েগ েচােখর েমকআেপর সামঞ্জস্য না হেল পুেরা সাজটাই হেব
েবমানান। েপাশােকর সঙ্েগ চুেলর িবন্যাস এবং নানা স্টাইেল চুল
বাঁধার িবষয়িট যেথষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।
সকােলর সাজ
সকােল একটু-আধটু কােজর চাপ থােক, তাই চলােফরা করেত সহজ হয় এমন
েকােনা েপাশাক েবেছ িনন। সকােলর আবহাওয়ার সাঙ্েগ মানানসই েকান

হালকা কালােরর েপাশাক পরেত পােরন।েমকােপর শুরুেত অবশ্যই ত্বক
পিরষ্কার কের িনেত হেব। এরপর েটানার ও মেয়শ্চারাইজার লািগেয়
স্িকন েটােনর সঙ্েগ িমিলেয় ফাউন্েডশন িদেয় পাউডার ভােলাভােব
লািগেয় িনন। সকাল েবলায় ভাির েমকাপ না েনওয়ায় ভােলা। এসময় েচােখ
কাজল পরেত চাইেল কােলা না পের ব্রাউন কালার েবেছ িনেত পােরন
।এছাড়া সােলায়ার-কািমেজর সঙ্েগ েকমন সাজ েনেবন এ প্রসঙ্েগ িবউিট
এক্সপার্ট শারিমন আখতার বেলন, সকােল সুিতর সােলায়ার-কািমেজর
সঙ্েগ সাজটা এেকবাের শুভ্র ও ন্যাচারাল হেব। েচােখ কাজল এবং
েঠাঁেট ন্যাচারাল কালােরর িলিপস্িটক লািগেয় িনেল েচহারায় সকােলর
শুভ্রতার একটা প্রিতচ্ছিব ফুেট উঠেব। চুলটা এ সময় বাঁধা থাকেব।
দুপুেরর সাজ
ঈেদর িদন দুপুের বািড়েতই থাকার েচষ্টা করুন। দুপুের হালকারঙ এর
েপাশাক েবেছ িনন। আর সােজর ক্েষত্ের ফাউন্েডশেনর সঙ্েগ পাউডার
েমেখ হালকা কের ব্লাশন বুিলেয় িনন দুই গােল। আর িদেত পােরন
িলপগ্েলাস। েচােখর সােজ িভন্নতা আনেত স্যােডা আর আইলাইনার িদন।
েপাশােকর সঙ্েগ সামঞ্জস্য েরেখ কােন আর গলায় েছাট গয়না েবিশ
মানােব।দুপুের আইশ্যােডার রঙ সঙ্েগ ম্যাচ করেত পােরন, আবার
কন্ট্র্যাস্টও করেত পােরন।েচােখর পুেরাটা পাতায় েবজ কালার কের
িনন। তারপর অন্য কালারগুেলা লাগান। েচােখর েলেশর েকাল েঘঁেষ
েপন্িসল আইলানােরর টান আবার আউটার কর্নারটাও একটু েটেন িদেত
পােরন। গােল আলেতা কের একটু ব্লাশন ছুঁইেয় িনন। িলপলাইনার িদেয়
েঠাঁট এঁেক িলিপস্িটক লািগেয় িনন।
রােতর সাজ
রােত আপিন আপনার ইচ্েছমেতা সাজুন। বাইের েগেল শািড় পরুন।
বাঙ্গািল নারীর শািড়েতই পূর্ণ েসৗন্দর্য প্রকাশ পায়। মুখ, গলায়
ফাউন্েডশন কমপ্যাক্ট পাউডার িদন। সাজ েবিশ সময় স্থায়ী করেত
স্পঞ্জ পািনেত িভিজেয় মুেখ েচেপ েমকাপ বিসেয় িনন। েচােখ মাশকারা,
আইলাইনার এবং গাঢ় রঙ এর স্যােডা ব্যবহার করুন। রােতর সােজ শািড়
খুব েবিশ গর্িজয়াস হেল েমকাপটা পিরচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হেব। েচােখর
ওপের অ্যােকায়া ব্লু এবং গ্ের আইশ্যােডা একসঙ্েগ িমিলেয় লাগান।
েচােখর ইনার কর্নাের েগাল্ড বা িশমাির িপঙ্ক আইশ্যােডা স্মাজ কের
লািগেয় িনন। তেব ব্লাশেনর রঙ েবিশ উজ্জ্বল না হওয়াই ভােলা।
হালাকা রেঙ িলিপস্িটক রােতর সােজর জন্য েবিশ মানানসই হেব।
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