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সাইফুর রহমান ওসমানী �জত�  : বাংলােদশ �টিলিভশন িশে�র সকলেক �শােকর সাগের �ফেল কেরানা ভাইরােস আ�া� হেয়
অকােল না �ফরার �দেশ চেল �গেলন, বাংলােদেশর �টিভ ব���� ও �বসরকাির �টিলিভশন চ�ােনল এন�টিভর অনু�ান িবভােগর
�ধান ও উপেদ�া (অনু�ান) �মা�ফা কামাল �সয়দ।

�গেলা ৩১�শ �ম, ২০২০ িচরিন�ায় শািয়ত হেলন বাংলােদেশ ষােটর দশক �থেক িবংশ শতাি�র ৫৩ বছেরর �রিডও এবং
�টিলিভশন িশে�র কম �ময় জীবেনর বহ� মুখী �িতভার অনন� অবদােনর অিধকারী ও এক�ট উ�ল ন�� -�মা�ফা কামাল
�সয়দ।

বাংলােদশ �টিলিভশেনর িশে�র আেলার িদশারী �মা�ফা কামাল �সয়েদর মহা�য়ান
Bangladesh Desk   �কািশত জনু ১৯, ২০২০
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বাংলােদেশর িমিডয়া ইিতহােস �মা�ফা কামাল �সয়দ িছেলন বাংলােদশ �টিলিভশেনর ইিতহােস অন�তম ���পূণ � িমিডয়া
ব����। তারঁ দীঘ � বন �াঢ� কম �ময় ও পািরবািরক জীবেনর �িৃতর �িত ��া জািনেয়, এ �িতেবদেনর সােথ একটা শ�িচ�
�িতেবদন ‘A Tribute to Television Icon Mustafa Kamal Syed’ জেুড় �দয়া হেলা। অনু�হ কের �দখার অনুেরাধ রইেলা।

বাংলােদশ �টিলিভশেনর সংেগ আমার স��ৃতা ষােটর দশেক সাদা-কােলা �টিলিভশন যুগ �থেক রংগীন �টিলিভশন যুেগ
�চািরত হািনফ সংেকত-র পিরক�না ও উপস্হাপনায় ইত�ািদর ‘হিলউড �িতেবদক’ হেয় অংশ �নবার সুেযােগ। ৬০-র দশেক
ঢাকায় িড.আই.�ট ভবেন (বত�মান রাজউক ভবন) �সখােনই �থম �মা�ফা কামাল �সয়দেক �থম �দিখ এবং পের আলাপ
পিরচেয়র সুবােদ ঢাকা ও লস এে�েলস শহের �মা�ফা কামাল �সয়েদর সােথ �দখা হবার সুেযাগ ঘেট।

১৫ই �ম ��বার �মা�ফা কামাল �সয়দ অসু� হেয় পড়ায় তােঁক �তু �য়ার হাসপাতােল ভিত� করা হয়। এরপর �থেক তােক
�সখােনই িচিকৎসা �দওয়া হ��ল। ৩১�শ �ম দুপুর �দড়টায় তার �ভি�েলশন খুেল �দয়া হয়। কেরানা ভাইরােস আ�া� হেয়
�য়ার হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব�ায়, িতিন ইে�কাল কেরন ( ই�া িল�ােহ ওয়াই�া ইলাইেহ রােজউন)। মতৃ� �কােল তারঁ বয়স
হেয়িছল মা� ৭৪ বছর। বনানী কবর�ােন তােঁক দাফন করা হয়।

�মা�ফা কামাল �সয়েদর বন �াঢ� কম �জীবেনর এক ঝলক:

�মা�ফা কামাল �সয়দ বন �াঢ� কম �জীবেনর �বিশরভাগ সময় কা�টেয়েছন �রিডও ও �টিভ চ�ােনেল। ১৯৬০ সােল �বতাের
একজন বাংলা কিথকা পাঠক িহসােব �থম যা�া �� কেরন। �বতােরর �চ�র নাটেকর অিভনেয় অংশ িনেয়েছন িতিন।
এছাড়াও অেনক িব�াপণ, �জে�ল, ধারা বন �না ও �ামাণ�িচে�ও ক� িদেয়েছন।
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১৯৬৭ সােলর ১লা এি�ল িডআই�টর �টিলিভশন ভবেন �মা�ফা কামাল �সয়দ, নত�ন �জে�র �থম �েযাজক িহসােব �যাগ
�দন। আর �সখান �থেকই পথ চলা এবং দীঘ � ৫৩ বছেরর কম �ময় জীবেনর �শষ িদন�টর পিরসমাি� ঘেট, এন�টিভর অনু�ান
িবভােগর �ধান িহেসেব দািয়� পালেনর মধ� িদেয়। িতিন ২০০৩ সােল এন�টিভেত �যাগ �দন ও দীঘ � ১৭বছর এন�টিভ’র
অনু�ান িবভােগর �ধান িছেলন। বাংলােদশ �টিলিভশন �থেক িতিন উপ-মহাপিরচালক িহসােব অবসর �নন।

৫২ বছেরর কম �জীবেন �মা�ফা কামাল �সয়দ িছেলন একজন �নামধন� �টিভ �েযাজক, নাট� িনেদ�শক, ধারা বন �নাকারী,
িব�াপেন �নপথ� ক�, অিভেনতা, পিরচালক ও আবিৃ�কার। বাংলােদেশর �টিলিভশন িশে� িতিন বহ� মুখী �িতভার �া�র
�রেখেছন। যিদও িতিন ক�ােমরা ও পদ�ার �পছেনর মানুষ, িক� িমিডয়া জগেত িতিন একজন তারকা িহসােব িনেজেক �িত��ত
কেরন। ব���গত জীবেন �মা�ফা কামাল �সয়দ, একজন অত�� ধািম �ক, িবনয়ী ও ভ�মানুষ িহেসেব সকেলর কােছ সমাদৃত
িছেলন।

অত�� সাদামাটা সাধারণ জীবন-যাপন করেত ভােলাবাসেতন। �কান ধরেণর উ�িভলাস কখেনাই আকৃ� কেরিন। �বতার ও
�টিলিভশেন জগেত জীবেনর দীঘ � সময়ট� কু িদেয়েছন সজৃনশীল কােজ। সিৃ� কেরেছন অেনক �টিলিভশন তারকা। অেনক
িনম �াতা, উপ�াপক, িশ�ী, নাট�িনম �াতা, �লখক এবং কলাকুশলী আেছন, যােঁদর �� এন�টিভর পদ�ায় �মা�ফা কামাল �সয়েদর
পদা� অনুসরণ কের।

ষােটর দশেকর ��েত িব�টিভর �িত�াল� �থেকই িতিন জিড়ত িছেলন। �মা�ফা কামাল �সয়েদর ক� বাংলােদেশর �রিডও
এবং �টিলিভশন দশ �েকর কােছ িছেলা খুবই পিরিচত। নাটেকর ��েত সূচনা সংগীেতর পাশাপািশ ভূিমকা িকংবা পুেরা নাটেকর
সারমম � সূচনাপেব � �নেত পাওয়া �যেতা �মা�ফা কামােলর �রাজ �নপথ� ক�। �যটা এক�ট অনু�ােনর বাড়িত আকষ �ণ িহসােব
সংেযা�জত হয়। বাংলােদেশ এ পয �� �টিভ িশে�র অনু�ান িবভােগর সবেচেয় সফল ও �মধাবী অনু�ান িনম �াতা, পিরচালক ও
�েযাজক িছেলন। তার এ আক��ক মতৃ� �েত সকল সাং�ৃিতক অ�েন �নেম আেস �শােকর ছায়া।

�মা�ফা কামাল �সয়দ �েযা�জত উে�খেযাগ� �টিলিভশন অনু�ান:
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৮০দশেকর মাঝমা�ঝ সমেয় �েযাজক �মা�ফা কামাল �সয়েদর �েযাজনা ও িনেদ�শনায় সুবণ �া মু�াফা, আফজাল �হােসন ও
আসাদু�ামান নুর অিভনীত কাজী আ�লু ওয়াদুদ রিচত “নদীবে�” উপন�ােসর সফল নাট��প “কুল নাই িকনার নাই” ( The
never ending River ), এ নাটক�ট িব�টিভর জন� এক িবরল আ�জ�ািতক স�ান বেয় আেন বাংলােদেশর জেন�। �য়াত বিষ �য়ান
�টিলিভশন অিভেনতা ও নাট�কার মমতাজউ��ন আহেমদ নাটক�টর সফল নাট��প �দন। �শংিসত হেয়িছল �সই কালজয়ী
নাটক �দেশ এবং জাপােন।

িব�টিভর �কান নাটক �সই �থম িবেদিশ �কান িবেদশী �টিভ চ�ােনল �য় কেরিছেলা। জাপানী ভাষায় ডািবং কের NHK নাটক�ট
�চার কের। পের �টািকও �থেক NHK আ�জ�ািতক স�ক� িবভােগর �ধান কাইেকা তারািসেকা বাংলােদশ �টিলিভশেনর কােছ
পাঠােনা এক �শংসাপে� উে�খ কেরন: ‘অত�� আনে�র সােথ জানা�� আমােদর NHK, Japan �টিলিভশন অনু�ােন
আপনােদর নাটক The never ending River (কুল নাই িকনার নাই) এর �চার অত�� সফল হেয়েছ বেল �মািনত হেয়েছ এবং
আমােদর �র�টং অনুযায়ী ১৭ লাখ জাপািন দশ �ক এ নাটক�ট উপেভাগ কেরেছ‘।

�মা�ফা কামাল �সয়দ �েযা�জত উে�খেযাগ� নাটক�েলার মেধ� রেয়েছ: ‘�জাপিত মন’, ‘�� িবলাস’, ‘��হ’, ‘দৃ��’, ‘আমার
যেতা ভােলাবাসা’, ‘অনুরাগ’, ‘এবার ধরা দাও’, ‘িনলয় না জািন’, ‘কূল নাই িকনার নাই’, ‘ব�ু আমার’ ও ‘নীরেব িনঃশে�’- সহ
অেনক জনি�য় নাটক ও গােনর অনু�ান।

িতিন এন�টিভেত অনু�ােনর �ধান দািয়� পালেন উপহার িদেয়েছন দীঘ � ১৭ বছের অেনক মাইলফলক �টিলিভশন অনু�ান।
যার মেধ� জনি�য় অনু�ান �েলার মেধ� রেয়েছ: ‘��াজআপ ওয়ান �তামােকই খুজঁেছ বাংলােদশ’, রা�া িবষয়ক অনু�ান
‘সুপার �শফ’, কেমিড �শা ‘হা-�শা’সহ আেরা অেনক িরেয়িল�ট �শা। এছাড়াও, �সয়দ আবদুল হাদীর উপ�াপনায় ‘িকছ�  কথা,
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িকছ�  গান’, �ফরেদৗসী রহমােনর ‘িনেজর গীত গান, এই �জে�র িশ�ীেদর িদেয় পিরেবিশত ‘ভােলাবােসা �মার গান’, রা�া
অনু�ােনর ��ে� শারমীন লািকর উপ�াপনায় ‘িস��কা কবীর’স �রিসিপ’ আজও এক�ট মাইলফলক হেয় আেছ। বাংলােদশ
�টিলিভশেন ‘সুরিবতান‘ স�ীতানু�ান-সহ িবিভ� রা��য় ���পূণ � এবং �বিচ��ময় অনু�ান উপহার িদেয়েছন �মা�ফা কামাল
�সয়দ, যা বাংলােদেশ �টিলিভশন দশ �কেদর কােছ আেজা জনি�য়।

�মা�ফা কামাল �সয়েদর পিরবার পিরিচিত:

�মা�ফা কামাল �সয়দ ব���গত জীবেন িতিন �ীসহ এক �ছেল ও এক �মেয় ও নাতী-না�ী �রেখ �গেছন। �মা�ফা কামাল
�সয়েদর এক সাং�ৃিতক পিরম�েলর জ� এবং িতিন িবেয় কেরন সাং�ৃিতক পিরেবেশ গেড় ওঠা বাংলােদেশর �খ�াত ক�িশ�ী
জীনাত �রহানােক। বাংলােদেশর িতিন একজন িবিশ� ক�িশ�ী। ষাট এর দশক �থেক িতিন গােনর জগেতর সােথ যু�
রেয়েছন। ১৯৬৪ সােল �বতার ও ১৯৬৫ সােল �টিলিভশেনর িশ�ী িহেসেব গান �� কেরন জীনাত �রহানা। জীনাত �রহানার মা
�য়াত �জব-উন-��সা জামাল িছেলন �খ�াত গীিতকার ও �লখক এবং খালা িছেলন বাংলােদেশর জনি�য় ক�িশ�ী �য়াত
আঞ্জমুান আরা �বগম।

�মা�ফা কামাল �সয়েদর বাবা �য়াত �জ�ুর রহমান িছেলন তৎকালীন �রিডও পািক�ান ঢাকা �কে�র আ�িলক পিরচালক
এবং পরবিত�েত বাংলােদশ িশ�কলা একােডিমর মহাপিরচালক িহেসেব দািয়� পালন কেরন। িতিন অবশ� �থম অব�ায়
িকছ� েতই রাজী িছেলন না তারঁ স�ান িমিডয়ােক, একটা �পশা িহসােব �বেছ িনক। িক� কােলর আবেত�, ইিতহােসর চাকা
উে�ািদেক ঘুের জািত �পেলা এক অনন� বহ� মূখী �িতভাবান �বতার ও �টিলিভশন জগেতর ‘আইকিনক‘ ব����: �মা�ফা
কামাল �সয়দ‘।

�ী জীনাত �রহানা ক�িশ�ীর পাশাপািশ িতিন বাংলা গান িনেয়ও গেবষণায় কম �রত। �মা�ফা কামাল �সয়দ জীবেনর �শষ
িদন�ট পয �� ছায়ার মত �ী‘র পােশ �থেক সংগীত ও গেবষণার ��ে� যুিগেয়েছন সাহস, উৎসাহ, অনুে�রণা এবং ��পূরেন
িতিন িছেলন- একজন আজীবন স�ী।

দ‘ূজেনই অত�� ধািম �ক, সহজ-সরল, িনরহংকার �কৃিতর সাধারণ মানুষ। অেঢল টাকা পয়শা হবার �মাহ অথবা উ�ািভলাস
�সয়দ �মা�ফা কামাল �সয়দ দ�িতেক কখেনাই আকৃ� কেরিন। আর তাই �মা�ফা কামাল �সয়দ িচরতের চেল যাবার
�বদনায় আজ সকেলই মম �াহত। আজ এক�ট কথাই সব �� আেলািচত, িতিন একজন সিত�কার অেথ � একজন িবনয়ী ভােলা

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

Read More

http://khabor.com/wp-content/uploads/2020/06/06192020_IMG09_SYED_MOSTAA_KAMAL.jpeg


মানুষ িছেলন।

আমার ভাবেতও ক� হয়, এমন একজন মানুষেক জীবন �থেক িচরতের হািরেয় যাওয়ার এ অ�:�ালা, সহধিম �ণী জীনাত
�রহানা �কমন কের সহ� করেবন? আ�াহ �যেনা, এ অপূরনীয় �িত ও �শাক সইবার শ�� �দন।

জীনাত �রহানা ও �মা�ফা কামাল �সয়েদর পিরবাের রেয়েছ তােঁদর এক �ছেল ও এক �মেয়। �ছেল �রহান কামাল �সয়দ
যু�রাে� একজন আই�ট িবেশষ� এবং বত�মােন যু�রা� �বাসী বা�ালী। �ছেল �রহান কামাল �সয়েদর পিরবাের
দুই �মেয় ও এক �ছেল: সািকনা, জািরনা ও নািসর।

�মেয় �রহনুমা কামাল আহেমদ িব�টিভ ও বাংলােদশ �বতােরর একজন িনয়িমত সংবাদ পা�ঠকা। �রহনুমা কামাল আহেমেদর
�ামী বাংলােদশ িবমােনর পাইলট, ক�াে�ন ইশরাত আহেমদ। তােঁদর পিরবাের রেয়েছ এক�ট �ছেল ও এক�ট �মেয়: ইবরাত
মিহউ��ন আহেমদ ও নািভনা নুমারাত।

�মা�ফা কামাল �সয়েদর অকাল মতৃ� �েত ��া �াপন কেরেছন, �দেশর অেনক সাং�ৃিতক ব����। �খ�াত �টিলিভশন
নাট�ািভেন�ী �ফরেদৗসী মজমুদার িলেখেছন ‘ �মা�ফা কামাল �সয়েদর মেতা িনখাদ ভােলা মানুেষর �দখা, এই জীবেন কমই
�পেয়িছ। তাই যখন তার চেল যাওয়ার খবর �নলাম, তখন মেন হেলা, এই বুেক �যন তীরিব� হেয়েছ…‘।

�
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জনি�য় �টিলিভশন তারকা সুবণ �া মু�াফা িলেখেছন:

‘৮০ দশেক �টিভ নাটেকর ভূিমকা িকংবা পুেরা নাটেকর সারমম � সূচনাপেব � �নপথ� কে� �ভেস আসত। অেনক সময় নাটেকর
�শেষ আরও িকছ�  না বলা কথা, বলা হেতা �নপেথ�। আবিৃ�র মেতা �িতমধুর �সই বণ �না, নাটেকর �িত দশ �কেদর আ�হ আরও
বািড়েয় িদত। �সই সমেয়র �বিশরভাগ নাটেকর ভূিমকায় িকংবা উপসংহাের যার ভরাট গ�ীর সুলিলত ক� মানুেষর মন ছ� ঁ েয়
�যেতা…‘।

�টিলিভশেনর জনি�য় নাট�িনম �াতা চয়িনকা �চৗধুরী ল্েখেছন, ‘ আে�ল, সারাজীবন বেলেছন প�জ�টভ নাটক বানােত। আজ
আপিন আমােদর সব �নেগ�টভ কের িদেয় চেল �গেলন! সারাজীবন বেলেছন, আপনার আ�াহ আেছন, আপিন নামাজ পেড়ন,
আপনার িক��  হেব না; আে�ল, আমােদর অিভভাবক আপিন, আপিন িপতাসম! �কাথায় চেল �গেলন আমােদর একা কের
িদেয়! �যখােনই যান, আপিন আমােদর �দেয় থাকেবন।’

�মা�ফা কামাল �সয়েদর সে� িকছ�  ব���গত �িৃতচারণ:

ষােটর দশেক আমার মামী বদ�ে�সা আবদু�াহ তখন ঢাকার িডআই�ট� ভবেন �টিলিভশন �েযা�জকা। আমােদর বাসায়
�ায়ই আসেতন আ�া-আ�ার সােথ �দখা করেত। তখন আিম ও আমার ভাইেবান সকেলই �ছাট। তখন সেবমা� সাদা-কােলা
�টিলিভশন স�চার �� হেয়েছ। �স সময়�টেত �ছাটেদর অনু�ােনর দািয়ে� িছেলন বদ�ে�সা আ��ুাহ। মামীর সুবােদ
�খ�াত ক�িশ�ী �ফরেদৗসী রহমান এবং �খ�াত চল��� ও স�ীত পিরচালক খান আতাউর রহমােনর �ছাটেদর গান �শখা
আসর ও অন�ন� �বশ কেয়ক�ট �টিলিভশন অনু�ােন আমােদর অংশ �নবার সুেযাগ হেয়িছেলা। �স সুবােদ সাদা-কােলা
�টিলিভশন যুেগ ঢাকার িডআই�ট �টিলিভশন চ�ের আমার আনােগানা।

আমার একবার ডাক পড়েলা, �ছাটেদর একটা �টিলিভশন অনু�ােন অংশ িনেত। মামী �ফান কের বাবা-মা‘�ক জানােলন,
আমােদর �যেনা পিরপা�ট কাপড-�চাপর পেড় সময়মত মিত�ঝল িডআই�ট ভবেন �যেনা সময়মত পা�ঠেয় �দয়া হয়। তেব
িকছ� েতই সাদা রে�র কাপড় পড়া এেকবােরই চলেব না।
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৬০‘র দশেক অিধকাংশই অনু�ান সরাসির স�চার করা হেতা। �ধুমা� িকছ�  নাটক ও িবেশষ অনু�ান VTR (Video Tape
Recorder)-র মাধ�েম ধারণ করা হেতা। িডআই�ট �টিলিভশন ভবেনর নীেচর তলায় িছেলা �ধান স্ট� িডও। িডআই�ট ভবেনর
�ধান �েবশ পেথর কেয়ক ধাপ িসিঁড় �বেয় ওপের উেঠ একট�  এিগেয় �গেলই এেকবাের �থম হােতর বা ঁিদেক িছেলা মূল
�টিলিভশন স্ট� িডও ও মা�ার কে�াল �ম। আর একট�  সামেন এিগেয় �গেল �দাতলায় ওপের ওঠার িসিড়র িনেচর তলায় হােতর
বা‘ঁিদেকর ক��েলা িছেলা মহড়া ক�, �মকআপ �ম, �সট রাখার জায়গা এবং �েযাজকেদর অিফস ক�। আর এরই
আেশপােশ স্হান সংকুলান না হবার কারেণ য�ত� �দখা �যেতা পেড় থাকা িবিভ� অনু�ােনর �সট।

আমােদর অনু�ােনর জন� �মকআপ িনেয় বাইের অেপ�া করিছ �য কখন আমােদর স্ট� িডওর �ভতের যাবার ডাক পড়েব? মূল
স্ট� িডওেত ঢ�কেত হেল, এক�ট ‘সুইং �ডার‘ ধা�া িদেয় �িতিনয়ত �দখতাম �লাকজন আসা যাওয়া করেছ। দরজাটা খুলেতই
একটা িমি� গ� �ভতর �থেক �িনেকর জন� অনুভব করতাম। িহেমল এয়ারক��শেনর সােথ এেকবাের ঠা�া শীতল হাওয়া ও
সােথ অনুভব করতাম একটা িমি� সুবাস ছড়ােনা গ�। �স আেমেজর কথা, আজও মেন পেড়।

যােহাক, দািঁড়েয় �দখিছ ঘন ঘন হােত কাগজ িনেয় অেনেকরই হ�দ� হেয় �ভতের আনােগানার দৃশ�। বুঝেত পারিছলাম
�ভতের অনু�ান চলেছ এবং সকেলই ব��। এরই মেধ� মামীর একজন সহেযাগী এেস জািনেয় �গেলা, �ভতের চলমান অনু�ান
�শেষর পেথ এবং তার পরপরই আমােদর অনু�ান �� হেব, অতএব সকেলই �যেনা �তরী থােক।
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স্ট� িডওর �ভতের এত �লােকর আনােগানা িরতীমত হা কের িগলিছলাম বলেত হেব। িক� এক�ট ব���র �িত আমার দৃি�
আকৃ� কেরিছেলা। হােত এক�� পান্ড� িলিপ, অেনকটা পিরপা�ট িবটলেসর মত কাটা চ�ল, ফস �া র�, সুদশ �ন এবং মেন হেলা
হয়েতা িবেদশী �কউ হেবন। �বাঝার উপায় �নই একজন বা�ালী। �কান একটা অনু�ােনর আেয়াজন িনেয় িতিন ভীষণ ব��।
জানার �কৗত� হল �যেনা আেরা �বেড় �গেলা, িক হে� স্ট� িডওর �ভতের! আমার তখন �স বয়স িছেলানা �য, �মা�ফা কামাল
�সয়েদর নাম জানা অথবা পিরিচত হবার।

তেব পরবিত�েত �টিলিভশেনর সে� ব���গত আনােগানার কারেণ জানেত �পেরিছলাম িতিনই িছেলন, �টিলিভশন িশে�র
বহ� মুখী �িতভার অিধকারী �টিলিভশন আইকন �মা�ফা কামাল �সয়দ। িব�টিভর িবিভ� অনু�ান �েযাজেদর সােথ আমার
অনু�ােন অংশ �নবার সুেযাগ হেয়িছেলা, িক� ভােগ� �জােটিন �মা�ফা কামাল �সয়েদর সরাসির �কান �েযা�জত অনু�ােন,
একট�  অংশ �নবার। �স অনুেশাচনা ও আে�প �কানিদনই পিরপূন � হবার নয়।

৯০-র দশেক লস এে�েলস শহের �মা�ফা কামাল �সয়দ:

�সৗভাগ��েম ৯০-র দশেক কামাল ভাইেক একবার �পেয় �গলাম লস এে�েলস শহের। �বশ িকছ�  জায়গায় ঘুের �বিড়েয়িছ।
কামাল ভাই একিদন বলেলন, এখােন শাড়ী-কাপড �কাথায় িকনেত পাওয়া যােব? িনেয় �গলাম আেট�িশয়া শহের ভারতীয়
িবপনন �কে�। খুব খূশী হেলন। বলেলন, ‘আপিন না থাকেল, এ এলাকা আিম খূেঁজই �পতাম না‘। যাবার পেথ আমােদর �বাসী
বাংলােদশীেদর জীবনযা�া িনেয় জানার আ�হ �কাশ করেলন।

অত�� কাছাকািছ �থেক বাংলােদশ �টিলিভশেনর এক িবশাল ব���ে�র মানুষ �মা�ফা কামাল �সয়দেক �দখার ও জানার
সুেযাগ �পেয়িছলাম। অত�� আ�রীক, �নই �কান অহিমকা, দ� বা অহংকার। অত�� সাধারণ, সহজ সরল ভ� �কৃিতর,
একজন মানুষ। ওঁনার ব�বহাের এমিনেতই ��ায় মাথা নত আেস।

ঢাকায় ব���গত ও ব�বসািয়ক কারেণ যতবারই কামাল ভাইেয়র সে� ঢাকায় �দখা হেয়েছ, ওঁনার আিতেথয়তা ও আ�রীকতার
কথা কখেনাই ভূলেবানা। �কান িকছ� ই বদলায়িন। জীনাত আপা �বশ কেয়কবার অনু�ােনর জন� লস এে�েলস শহের
এেসিছেলন। পিরচেয়র �স সুবােদ ঢাকায় �গেল �চ�া কির, আেমিরকা আসার আেগ অ�ত: এক�টবােরর জন� হেলও, এন�টিভ
ভবেন কামাল ভাইেয়র সে� �দখা কের আসার সুেযাগ কের িনেত।

আজ এ কথা মেন কের আমার অ� িশ� হেয় আেস যখনই আিম ভািব কামাল ভাইেক আর �কানিদনই ঢাকার কাওরান
বাজােরর এন�টিভর, �স অিফস কে� �দখেত পােবা না।

�মা�ফা কামাল �সয়দ একজন ধীর ও স্িহর �কৃিতর মানুষ িছেলন। সবসময় মুেখ হািসর একটা �রশ �লেগই থাকেতা। অনু�ান
িনম �ােণর �নগত মান রাখার সবসময় িতিন িছেলন সেচ�। অেনক য� িনেয় িতিন �িত�ট অনু�ান �তরী করেতন। সুদরূ �সারী
পিরক�না আর আেয়াজেনর কারেণ অন�ন� অনু�ান�েলার মেধ�, �মা�ফা কামাল �সয়েদর �েযা�জত অনু�ান�েলা িছেলা
িভ�মা�ার।

আমরা এই বেরণ� িমিডয়া ব����, িব�টিভর সােবক উপমহাপিরচালক, �নামধন� �েযাজক, আবিৃ�িশ�ী, অিভেনতা ও
এন�টিভর উপেদ�া �মা�ফা কামাল �সয়েদর িবেদহী আ�ার �িত মাগিফরাত ও শাি� কামনা কির।

�মা�ফা কামাল �সয়দ বাংলােদেশ ছয় দশেকর কাছাকািছ সমেয় �দেশর ইেলক�িনক িমিডয়া জগেত অনু�ান িনম �ােন এক
যুগা�কারী পিরবত�ন িনেয় আেসন। �টিলিভশন িমিডয়ায় অনু�ান পিরক�না ও িনম �ােণ অসাধারণ এখন সজৃনশীলতার
উদাহরণ িতিন �রেখ �গেছন।

বাংলােদশ �টিলিভশেন চার দশক ও পরবত� সমেয় �বসরকাির �টিলিভশন এন�টিভর জ�ল� �থেক �� কের দীঘ � ১৭�ট বছর
আমতৃ� � পয �� িবরামহীন অনু�ান িবভােগর �ধান িহেসেব �মধা ও �িচর অনন� �া�র �রেখ �গেছন। �টিলিভশেন নত�নে�র
স�ােন িতিন িছেলন সবসময় তৎপর। কােজর মেধ�ই িতিন সবসময় িনেজেক স��য় থাকেত �া�� �বাধ করেতন। কােজর

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

Read More



মেধ�ই িতিন �যেনা িনেজেক খুেঁজ পান।

কেরানা ভাইরােসর স�াব� জীবেনর ঝঁুিক �জেনও �মা�ফা কামাল �সয়দেক বাসায় ব�ী কের রাখেত পােরিন। জীবেনর ঝঁুিকর
চাইেত �পশাগত কাজেক িতিন সবসময় �াধান� িদেয় এেসেছন। আর তাই, জীবেনর �শষ িদন�টেতও কম �রত �থেক ‘IN THE
LINE OF DUTY’-�ত পিৃথবীর সকল মায়া ত�াগ কের, �মা�ফা কামাল �সয়দ িচরতের হািরেয় �গেলন-অসংখ� তারার মােঝ।
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