[পব ০২]

তিম রেব সরেব...
কাশ | ০৬ জুন ২০২০, ১৬:১২ | আপেডট: ০৭ জুন ২০২০, ১৪:৩১



পােভল ইসলাম

'কামাল চাচােদর মেতা ণীজনেদর িনেয় জীিবত অব ায় কন আেলাচনা হয়না! আমরা কন তাঁেদর সামেন
িনেয় আিসনা! মারা যাবার পর কন!'
মা ফা কামাল সয়দ রেণ এন টিভ আেয়া জত িৃ তচারণ মূলক অনু ান 'তিম রেব িনরেব'র শষিদন
অথাৎ ৪ জুন ক িশ ী সািমনা চৗধুরী এই উ ট কেরন। সবার মেনর কথাটাই িতিন অকপেট বেল
ফলেলন। অসংখ িশ ী কলাকুশলী ও জনি য় সিলে টেদর সমি ত প একজন মা ফা কামাল সয়দ।
িতিন একাই এক ট িত ান।
যাঁর হাত ধের এেতা মানুষ আেলার পথ দেখেছন, তাঁেকই আমরা অ কাের রাখেত পছ কির! িতিন িনেজও
অবশ চাইেতন না সামেন আসেত। নপেথ থেকও একটা মানুষ কীভােব আেলা ছড়ােত পােরন, িতিন তাঁর
উ
লতম দৃ া ।
একজন মা ফা কামাল সয়েদর বণাঢ জীবনেক তেল ধরা ায় অস ব। তাঁর বহমা ক জীবন ও কম
আমােদর আেলািকত কের, আেলািড়ত কের। িতিন যেতা বড় হেয়েছন, ততই নত থেক অবনত হেয়েছন।
হন করেত িশেখেছন, িশিখেয়েছন। য মানুষ যত বড় হয় তাঁর ছায়া তত বড় হয়, িবনয়ী হয়; িতিনও তাই।
মা ফা কামাল সয়দ ১৯৪৩ সােলর ২১ ম (জাতীয় পিরচয় পে ১৯৪৬, ১৫ জানুয়াির) ঢাকার তজকুিন
পাড়ার এক স া মুসিলম পিরবােরর জ
হণ কেরন। ছাটেবলায় িতিন এেতাটাই সু র িছেলন য, তাঁর বাবা
শখ কের ছেলর নাম রেখিছেলন 'লাভলী'।

বড়েবলায়ও আমরা তাঁেক একজন সু র ও পিরপা ট মানুষ িহেসেবই পাই। ছাটেবলা থেকই িতিন সুদৃঢ়
পািরবািরক ব ন, সামা জক ও ধম য় অনুশাসন, কেঠার িনয়মতাি ক পিরেবেশ বেড় উেঠন। মােয়র নাম
আমাতল ওমদা বগম এবং বাবা সয়দ জ ুর রহমান। বাবা তৎকালীন রিডও পািক ােনর ডপু ট জনােরল
ও পরবত েত বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক িহেসেব দািয় পালন কেরন। মা ফা কামাল
সয়দ ১৯৬৭ সােল ঢাকা িব িবদ ালয় থেক াতক স
কের পািক ান টিলিভশন কেপােরশেন
েযাজক িহেসেব যাগদান কেরন।
২০০৪ সােলর ১৪ জানুয়াির বাংলােদশ টিলিভশেনর অনু ান িবভােগর উপ মহাপিরচালক িহেসেব স ায়
অবসর নয়ার পূব পয
টিলিভশেনর িবিভ
পূণ পেদ দািয় পালন কেরেছন। অবসের যাবার
পরপরই িতিন এন টিভ'র অনু ান ধােনর দািয়
নন। আমৃত িতিন এই চ ােনল টর সে ই িছেলন। তাঁর
কমদ তা ও আধুিনক দৃ ভি র কল ােনই এন টিভ আজ দশেকর কােছ এক ট িচশীল চ ােনেলর আদশ
উদাহরণ।
িতিন একাধাের বাংলােদশ টিলিভশন ও বাংলােদশ বতােরর িবিভ অনু ান ও নাটেক িনয়িমত ক িদেতন।
আ ু াহ আল মামুেনর অনুে রণায় িতিন বশিকছ বছর নাট দল 'িথেয়টার' এর সে ও যু িছেলন। ম
নাটেক আবহসংগীত ও আেলাক স ােতর কাজ করেতন।
৭০ দশেকর শেষর িদেক তাঁর েযাজনায় মমতাজ উদদীন আমহেদর লখা নাটক ' জাপিত মন', ৮০
দশেকর
েত আ ন চখেভর গ অবল েন মমতাজ উদদীন আহমেদর লখা '
িবলাস', 'িনলয় না
জািন', 'ব ু আমার', 'িনরেব িনঃশে , কাজী আ ল
ু ওয়াদুেদর লখা 'নদী বে ' উপন ােসর নাট প 'কূল নাই
িকনার নাই' শংিসত হয়। আিশর দশেকর
র িদেক িব টিভ'র নাটেকর
েত সূচনা স ীেতর পাশাপািশ
ভূ িমকা িকংবা পুেরা নাটেকর সারমম সূচনা পেব নপথ ক ভেস আসেতা।
অেনক সময়ই নাটেকর শেষ নপেথ থেক িকছ না বলা কথা চার হেতা। স সময় বিশরভাগ নাটেকর
ভূ িমকায় বা উপসংহাের শানা যেতা মা ফা কামাল সয়েদর ক
র। ১৯৭৫ সােল িতিন
স ীত
েযাজক িহেসেব জাতীয় পুর ার অজন কেরন। এছাড়াও িতিন তাঁর কােজর ীকৃত
প বাংলােদশ চল
সাংবািদক সিমিত পুর ার, নাট সভা পুর ার, শর-ই-বাংলা িৃ ত পুর ার ও টনািশনাস নাট পুর ার অজন
কেরন।
৫২ বছেরর সংসার জীবেন তাঁর সহধিমণী িহেসেব পােশ িছেলন খ াত সংগীতিশ ী জনাত রহানা। তাঁেদর
একমা
ছেল রহান কামাল সয়দ ৩ স ান ও ী িনেয় আেমিরকায় ায়ীভােব বসবাস করেছন। একমা
মেয় রহনুমা কামাল আহেমদ বাংলােদশ টিলিভশেনর সংবাদ পাঠক। তাঁর ামী বাংলােদশ িবমান বািহনীর
িসিনয়র পাইলট। তাঁেদর ঘের রেয়েছ এক ছেল ও এক মেয়।
িতিন সই ব
যাঁর ত াবধােন বাংলােদশ টিলিভশেন থম প ােকজ নাটেকর সূচনা হয়। িতিনই থম
স ীতানু ান িনমােণর
ে
থেম রকিডং ও পের িলপিসং করার িনয়ম
কেরন।
েকট পাগল এই
মানুষ ট টিলিভশেন
েকট খলা চােরর
ে ও িচর রণীয় হেয় থাকেবন।
শাসিনক দািয় পালেনর পাশাপািশ িতিনই থম সৃ শীল কােজ দ তা মাণ করার উদাহরণ তির কেরন।
এেতা
পূণ ও দািয় পূণ পেদ থেকও কীভােব মাবাইল ফান ছাড়া জীবন কা টেয় িদেলন, সটা জানেত
একবার িবিবিস বাংলা তাঁর সা াৎকার িনেত হা জর হয় এন টিভ কাযালেয়।
( মা ফা কামাল সয়েদর ব া
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