জােবদ হািবেবর প্রথম িবউিট স্যালন জােবদ
হািবব@স্বপ্ন-এর যাত্রা শুরু উত্তরায়
িবশ্বখ্যাত েহয়ার স্টাইিলস্ট জােবদ হািবব আজ এক জমকােলা উদ্েবাধেনর মধ্য িদেয়
ঢাকায় তার প্রথম স্যালেনর যাত্রা শুরু কেরেছন। উত্তরা এলাকায় জােবদহািবব@স্বপ্ন
নােম তার এ িবউিট েকয়ার স্যালন ইেতামধ্েযই সাড়া েফেল িদেয়েছ রাজধানীর
ফ্যাশনিপয়াসী নাগিরেকর মধ্েয। আজ (১২ অক্েটাবর বৃহস্পিতবার) দুপুর ১২-০০টায়
উত্তরায় জােবদ হািবেবর নতুন ফ্রাঞ্চাইিজ জােবদহািবব@স্বপ্ন-এর আনন্দঘন উদ্েবাধন
অনুষ্িঠত হয়।
জােববহািবব@স্বপ্ন-এর উদ্েবাধনী আেয়াজেন িকংবদন্তী অিভেনত্রী অঞ্জনাসহ েদেশর
সামািজক, সাংস্কৃিতক ও করেপােরট ভুবেনর শীর্ষ তারকারা ছাড়াও ফ্যাশনপ্েরমী
তারুণ্েযর িবপুল উপস্িথিত ঘেট। অনুষ্ঠােন এছাড়াও িছেলন জােবদহািবব@স্বপ্ন-এর
ফ্রাঞ্চাইিজ িমেসস িবউিট েবগম। যাত্রা শুরুর আেয়াজেন জােবদ চুেলর ব্যাপাের
মানুেষর আেরা প্রিশক্িষত হেয় ওঠার ওপর গুরুত্ব আেরাপ কের বেলন, সার্কভুক্ত
দ্রæতবর্ধনশীল েদশসমূেহর মধ্েয অন্যতম বাংলােদশ। েসৗন্দর্যিশল্েপ গুরুত্বপূর্ণ
ভ‚িমকা েরেখ থােক েকশিবন্যাস এবং এ িবষয়ক িশক্ষা। তাছাড়া এিট ব্যাপক
কর্মসংসস্থােনর সুেযাগ ৈতির করেত সক্ষম। জােবদ হািবেবর িবিভন্ন উদ্েযােগ প্রিত
মােস অন্তত দুই শতািধক কর্মসংসস্থান ৈতির করেছ বেলও জানান িতিন। বাংলােদশ জুেড় এ
ধরেনর িবউিট স্যালন আেরা সম্প্রসারেণর লক্ষ্েয েজার আেয়াজেন কাজ কের চেলেছ জােবদ
হািবব।
শীর্ষস্তেরর এ িবউিট স্যালেনর উদ্েবাধন উপলক্েষ সব ধরেনর গ্রাহকেদর জন্য আগামী
১৫-১৮ অক্েটাবর এখানকার সব ধরেনর েসবার ওপর ৩৫% আকর্ষণীয় ছাড় েঘাষণা করা হয়।
এছাড়া স্যালেন ছাত্রছাত্রীেদর জন্য িবিধবদ্ধভােবই বছরভর থাকেব ২৫% ছাড়।
আেয়াজেন অন্যান্য িবেনাদন উপকরেণর পাশাপািশ িছল ফ্যাশন েশা এবং ক্যাটওয়ােকর
আকর্ষণীয় প্রদর্শনী। রািকব বাবুর েকািরওগ্রািফেত এেত অংশ েনন রািকব বাবু,
সামান্থা জারা, রাইয়ান সুলতান েরজিভ, সজল ইসলাম, রাহাত খান, পােভল আহেমদ, নীলা
নীলাঞ্জনা, েসতু হায়দার, েমৗ, আল-আিমন, আরমান এবং তানহা। আেয়াজেনর েপাশাক
নকশািবদ িছেলন েসািনয়া রহমান অন্তরা, িভজুয়ােল রুদ্র এবং িভজুয়াল আেলাকিচত্রী
িছেলন েমানােয়ম।
উত্তরা শহরতলীর আকর্ষণীয় প্রাণেকন্দ্ের অবস্িথত জােবদহািবব@স্বপ্ন-এর প্রায় সােড়
ছয় হাজার বর্গফুট আয়তেনর দ্িবতল ফ্েলাের নারী, পুরুষ ও িশশুেদর জন্য আরামপ্রদ
পিরেবেশ পৃথক েসবা প্রদােনর ব্যবস্থা রেয়েছ।
আন্তর্জািতক খ্যািতমান েহয়ার স্টাইিলস্ট জােবদ হািববেক বছরভরই থাকেত হয়
দুিনয়ােজাড়া িবিভন্ন শহের েছাটাছুিটর ওপর। ফ্যাশনপ্েরমী মানুষেক িতিন চুেলর
স্টাইিলং সম্পর্েক তার উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান কেরন, কীভােব চুল কাটেত হয় তার
প্রিশক্ষণ প্রদান কেরন এবং িনেজেক ভােলা েদখােত পারেল কীভােব িনেজেক ভােলা রাখা
যায় তার উপায় বাতেল েদন। েহয়ার স্টাইিলংেয় প্রবাদপ্রিতম এ মানুষিট চুেলর যেতœ
পৃিথবীর মানুেষর এেতাকােলর প্রচিলত ধারণাটােকই আমূল েভঙ্েগ িদেয় তােক আবার
সািজেয়েছন নতুন কের। ইেতামধ্েযই িনেজর হােত ৪০০ স্যালন প্রিতষ্ঠা কেরেছন ভারেতর
৯২িট শহের। আগামী পাঁচ বছের আেরা ২,৫০০ স্যালন প্রিতষ্ঠার উচ্চিভলাষী পিরকল্পনা
হােত িনেয় কাজ চািলেয় যাচ্েছন িতিন।

