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ইেলক�িনক িমিডয়ার িবশাল সা�ােজ�র িতিন িছেলন এক অনন� ��া�। �মধা-মনেন-চািরি�ক �বিশে�� ত�র �িড় �মলা

ভার। িশ�ী পিরবােরর একজন স�ন ব�ি�—অিত সাধারণ, সহজ-সরল, আ�িরক িক� অসাধারণ এক ব�ি�ে�র

অিধকারী িছেলন।

িতিন �মা�ফা কামাল �সয়দ বাংলােদশ �টিলিভশেন উপমহাপিরচালক পদ �থেক ই�ফা িদেয় এনিটিভর অনু�ান িবভােগর

�ধান িহেসেব �শষ িদন পয�� কম�রত িছেলন। �টিলিভশন �থেক িবদায় �নওয়াটা খুবই �বদনাদায়ক িছল। �স সময় আমরা

সবাই হতভ� হেয় িগেয়িছলাম। িযিন সারা�ণ সব বাধািবপি�, নানা সংকেট বাংলােদশ �টিলিভশনেক ভােলােবেস বিল�

�নত�� িদেয়েছন, ত�েক �কন এভােব িবদায় িনেত হেব? িক� মানীর মান আ�াহ রােখন—বািক জীবন অেনক স�ােনর

সে�, বীেরর মেতা �দিখেয় িদেয়েছন কােজর মূল�ায়ন আ�াহ মানুষেক �দন।

�মা�ফা কামাল �সয়দ। ছিব :সংগৃহীত
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অিত সাধারণ জীবন যাপন করেতন। ত�র �কােনা বাড়িত চাওয়া-পাওয়া িছল না।

সহধিম�ণী িজনাত আপা বলেতন, '�শােনা �মনকা, িতিন একজন সুিফ মানুষ—পিরিমত ত�র খাওয়া, �কােনা চািহদা �নই।

মসিজেদ �যেয় নামাজ পড়েবন। কখেনা রাগ কেরন না। সবার জন� অফ�র� ভােলাবাসা।'

আপা কীভােব এই মম�েবদনা, চেল যাওয়ার ক� সহ� করেবন, তা ভাবেত পাির না। আ�াহ জীনাত আপার সহায় �হান, এই

�দায়া কির।

১৯৭৪ সােলর কথা। আিম �বতাের অনু�ান �ঘাষণা কির। �রজাউল কিরম �টিলিভশেন কাজ কেরন আর �বতাের গান

কেরন। একিদন আমােক বলেলন, আপনােক খােলদা ফা� িম (�টিলিভশেনর পিরচালক) �দখা করেত বেলেছন। এর আেগ

�টিলিভশেন �-একিট অনু�ােন অংশ িনেয়িছ। িনধ�ািরত িদেন আপার সে� �দখা করেত যাই। কামাল ভাই আপার �েম

বসা। ত�রা আমােক বলেলন, '�িম িক �টিলিভশেন অনু�ান �ঘাষণা করবা?' �মঘ না চাইেতই জল—মহা আনে� স�িত

জানালাম। কামাল ভাই তখন উপ�াপনা শাখার অিধকত�া। পরবত�ীকােল ১৯৮০ সােল �েযাজক িহেসেব িনেয়াগপ� �পেয়

�টিলিভশেন �জনােরল ম�ােনজার তখন কামাল ভাই, �দখা করেত যাই—আমােক িনেয় �গেলন মহাপিরচালেকর কােছ।

তখন মহাপিরচালক িছেলন এম এ সাঈদ (পের তথ�সিচব এবং িনব�াচন কিমশনার)। �ৃিতচারণায় আজ অেনক কথা মেন

হে�। দীঘ� ২৫ বছর অিভভাবেকর মেতা ছায়া িদেয়েছন। কীভােব �মেন �নব এই মহান মানুষিট চেল �গেলন। কম�ে�ে�

�কােনা জিটল সমস�া িনেয় �গেল অিত সহেজই তা সমাধান কের িদেতন। সততার, িন�ার সে� কাজ করার এক অনন�

��া� �মা�ফা কামাল �সয়দ।

িবিটিভেত িশ�ীরা স�ানীর �য �চক পান, তা ত�েদর অ�াকাউে� জমা িদেত হয়। �বয়ারার সাধারণত হেতা না। �য়াত

িবিশ� সংগীত পিরচালক আেনায়ার পারেভজ একিট অনু�ােনর �চক পাওয়ার পর আমােক বলেলন, 'বুবু, আমার টাকাটা

জ�ির �েয়াজন, �িম িক কামাল ভাইেক বেল �চকিট �বয়ারার কের �দেব (একমা� �জনােরল ম�ােনজার �বয়ারার করেত

পারেতন)। পারেভজ ভাইেয়র অনুেরােধ আিম �চকিট িনেয় কামাল ভাইেয়র কােছ যাই। �কােনা কথা না বেল সে� সে�ই
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তা সই কের িদেলন। অেন�র ক�টা অনুধাবন করেত পারেতন।

'ছ�বৃ�' কিবতার একিট অনু�ান �েযাজনা করেতন। একবার বিরশাল কেলেজর ১০ জন �ছেলেমেয় অনু�ােন আবৃি�

করেত এল। স�ানী ৫০০ টাকা। ওেদর �তা �কােনা ব�াংক অ�াকাউ� �নই। পরিদন স��ায় লে� িফের যােব। আবারও

�বয়ারার করার ব�াপার। এত�েলা �চক। একট� ি�ধা িছল—আিম বললাম, ওরা �তা িশ�াথ�ী। ওেদর ব�াংক অ�াকাউ�

�নই। তা ছাড়া আজ সকােল �চক ভাঙােত পারেল ওেদর অেনক সুিবধা হেব। �বয়ারার কের িদেলন। তখন একজন

িশ�াথ�ীর কােছ ৫০০ টাকা অেনক িকছু। হয়েতা ঢাকা �থেক িকছু �কনাকাটা কের বিরশােল িফের �গেছ। �সিদেনর �স

কথা�েলা মেন কের আজও ��ায় নত হই।

িশ�ীেদর �িত ত�র অেনক ��ােবাধ িছল। আ�ার জায়গা। �কােনা প�পাত নয়। একবার িশ�ীরা ত�েদর পাির�িমক

বাড়ােনার জন� �জার তৎপর। ম�ণালেয়র সভায় পাির�িমক বাড়ােনা হেলা। কামাল ভাই এখােনক বড় ভ�িমকা

�রেখিছেলন। িতিন একটা ��াব িদেলন, য�রা জাতীয় পুর�ার�া�, ত�রা ২৫ শতাংশ �বিশ স�ানী পােবন। আজও তা

বহাল রেয়েছ। অিভভাবেকর দায়ব�তা �থেকই িতিন িশ�ীেদর মূল�ায়ন করেতন। কােজর �িত একিন�তায় ত�র �িড়

�মলা ভার। বড় ভােলাবাসেতন কাজেক। নীরেব-িনভ�েত সকাল-স��া কাজ কের �যেতন।

অনু�ান িনম�ােণও ত�র মুনিশয়ানা িছল। পির�� মানস�� অনু�ান �েযাজনা কেরেছন। িডআইিট �টিলিভশন ভবেন �স

সময় �বিশর ভাগ গােনর অনু�ােনর �েযাজক িছেলন �মা�ফা কামাল �সয়দ। বেয়ােজ�� িশ�ীরা আজ তা �রণ করেত

পােরন। অেনক মানস�� নাটক �েযাজনা কেরেছন। অেনেক �রণ করেত পােরন—বাংলােদশ �টিলিভশেন �স সময় �েটা

��িডও িছল। বড়টােত সাধারণত নাটক �রকিড�ং হেতা। আর �ছাট ��িডওেত গােনর অনু�ান-আেলাচনা অনু�ান আর পরবত�ী

সমেয় অিডটিরয়ােম ম�াগািজন অনু�ান ধারণ করা হেতা। অিডও ধারণ করার জন� �কােনা ��িডও িছল না। ২ ন�র

��িডওেত রাত সােড় ১১টায় িনধ�ািরত অনু�ান ধারণ �শেষ গােনর অিডও ধারণ করা হেতা। �রকিড�ংেয় িছেলন �াি�সদা।

খুব ভােলা অিডও ধারণ করেতন। �দখা �যত, সুরিবতান বা অন� �কােনা গােনর অনু�ােনর আটিট গােনর অিডও �শষ হেত

অেনক রাত হেয় �যত।

আিম একিদন কামাল ভাইেক বললাম, �যেহ� অিডটিরয়ােম িদেনর �বলায় অনু�ান ধারণ করা হয়, সকাল ১০টা �থেক

িবেকল ৫টা পয��। �সখােন িবেকল ৫টা �থেক রাত ১০টা পয�� অিডটিরয়ােম গােনর অিডও ধারণ করা �যেত পাের। আর

�াি�সদােক �সখােন বদিল করা �হাক।

তারপর �থেক অিডটিরয়ােম অিডও ধারণ করা হেতা। এই িস�া��েলা িনেত কামাল ভাই কখেনা ি�ধা করেতন না।

একজন পিব� আ�ার মানুষ কামাল ভাই �যখােনই থাক�ন, আপিন ভােলা থাকেবন। আ�াহ আপনােক জা�াতবাসী করেবন,

এই �াথ�না কির।

কাম�নেনসা হাসান

সােবক উপমহাপিরচালক

বাংলােদশ �টিলিভশন

বত�মােন কনসালট�া�

��াক িফেজা কায��ম।
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