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মা ফা কামাল সয়দ। তার সােথ আমার দখা হয়িন। এ ট আমার দুভাগ । আিম দেশর টিলিভশন
যুেগর ি তীয় জে র ত ণ। বইেয়র মাধ েম বাংলােদেশ টিলিভশেনর ামাণ িবকােশ তার অবদােনর
কথা জানার সুেযাগ হয়। আিম তােক িনেয় গিবত। থম জে র অেনেকই তােক জানেলও ভেল
গেছন। দুই হাজার সাল পরবত টিলিভশেনর ত ণরা তােক চেনও না, জােনও না। িধর ধারার মেতা
বাংলা ভাষার টিলিভশেন বেয় যাওয়া মানুষ টর সােথ তার মৃত র িদেনই অেনেকর পিরচয়। িচর িবদােয়র
সােথ সােথ আবার ভেল যাওয়াই যেনা িনয়িত। অেনেকর িব য় জ াসা,
‘উিন নািক টিলিভশেনর অেনক বড় মানুষ। কখেনা নাম িনিন তা।’
অধ-ম ে র এই যুেগ স ােটলাইট টিভর
বাড়বাড়ে র কােল আমরা তােদরেকই জািন যারা
িনেজর ঢাল িনেজ সারা ণ পটােত থােকন।
িনয়িমত টিলিভশেনর পদায় িনেজর মুখ না দখেল
যােদর রােতর আরাম িন ায় ব াঘাত ঘেট। মা ফা
কামাল সয়দ তােদর দেল িছেলন না। িতিন ানী ও
ধ ানী। কমই িছেলা তার আজ বঁেচ থাকার অনুে রণা।
জ
থেক ািলেয় আেলা
১৯৬৪ সাল থেক ২০২০ সাল। পূব পািক ােন উপমহােদেশর থম টিলিভশেনর স চার থেক
বসরকাির স ােটলাইট টিলিভশেনর িবকাশ ও িবস্তৃিতর পাঁচ দশেকর পথ পির মা। ইিতহােসর িত ট
পাতায় কামাল সয়েদর নাম িলখা। সাদাকােলা থেক রি ন; িডস এে না থেক স ােটলাইট; িবিচ
অনু ান, সংবাদ, গান, িসেনমা, প ােকজ নাটক, িবেদিশ িসিরয়ােলর ডািবং, নপথ ক , আবহ স ীত সব

থেমর সােথ কমবীর মানুষ ট তার সাধনা, কম ও সৃজনশীলতায় একা হেয় আেছন। ২০০৩ সাল থেক
বসরকাির টিভ চ ােনল এন টিভর অনু ান িবভােগর ধান িছেলন। পূেব আেরা কেয়ক ট চ ােনেল যু
িছেলন। িতিন সবখােনই িছেলন আবার যেনা কাথাও িছেলন না। টিলিভশেনর টলেপ সবেচেয় বিশ
চািরত নাম হেলও িনভৃ তচাির, সাদািসধা মানুষ টর মুখ দখা যেতা কদািচৎ। ধু যারা তার সােথ কাজ
কেরেছন তারা জােনন কতটা সূ , কতটা সুিনপুণ, কতটা বিচ ময়, কতটা খুত
ঁ খুেত, মােনর ে কতটা
আেপাষহীন মানুষ িছেলন িতিন। বাংলা টিলিভশেনর জ থেক িশখা হেয় ধূেপর মেতা িনেজেক পুিড়েয়
িগেয়েছন। সবাই িশখার আেলা িনেলও ধূপ টর খাঁজ িনেলা খুব কমজনই।
েতই আিম িনেজেক সৗভাগ বান দািব কেরিছলাম। কারণ এক ট বসরকাির টিলিভশেন আিম যােদর
সহকম তারা িব টিভেত কামাল সয়েদর িনিবড় সহকম িছেলন। চ ােনল আইেয়র ব ব াপনা পিরচালক
ফিরদুর রজা সাগর তােদর মেধ অন তম। পরম মমতায় িতিন তার বই ‘বাংলা টিলিভশেনর ৫০ বছের’
ি
সয়দেক তার যাগ স ানটকু িদেয় িলিপব কেরেছন। টিলিভশেনর ইিতহাস পড়েত িগেয় পৃ ায়
পৃ ায় িনয়িমত িবরিতেত মা াফা কামাল সয়েদর কমকুশলতার িববরণ পেয় আমার কৗতহল বেড়
িগেয়িছেলা। অপত
েহর সুেযাগ িনেয় সাগর ভাইেক জ াসা কেরিছলাম, এই সয়দ আবার কান
সয়দ! আিম তা এক সয়েদর সােথ পিরিচত। িতিন তা মা ফা কামাল নন। মুচিক হেস সাগর ভাই
বেলিছেলন,
‘এই সয়েদর কােছই আমােদর টিলিভশন পাঠ। চ ােনল আইেয়র পিরচালক ও বাতা ধান কৃিষ ও
গণমাধ ম ব
তামােদর ি য় শাইখ িসরাজ তারই হােত তির। এন টিভর ঝকঝেক অনু ান তার
অবদান। পারেল তার একটা ই ারিভউ কের রেখা।’
ফুরসত মেলিন সা ােতর, দীঘ াসই এখন স ী
মা ফা কামাল সয়েদর সােথ আমার সা ােতর সুেযাগ হয়িন। টিলিভশেনর পুেরােনা সই িদেনর কথা
নেত না পারা আমার িচর দুঃখ হেয় থাকেব। ব তায় ভেলা মন আমােক সয়েদর কােছ যাবার ফুরসত
দয়িন। যখন তােক িনেয় িতেবদন কির স ট তার িচরিবদােয়র িদেন দীঘ ােস জীবনপাঠ। কাথাও তার
স েক খুব বিশ িকছ না পেয় হতাশ হই।

খুবই আ য হই যখন বিশরভাগ টিলিভশন তােদরই িনকটজন এই িদকপালেক যথােযাগ মযাদায় রণ
করার
ে অবেহলা কের। িব টিভর ৫০ বছর পূিত, চ ােনল আইেয়র জ িদেনর মেতা অনু ােন ব
স েকর টােন িতিন দুবার এেসিছেলন। ত ণ িরেপাটাররা তােক িচনত না। িতিন যেচ সা াৎকার দয়ার
মানুষ িছেলন না। পিরিচত ছাড়া কােরা ই ারিভউ টিলিভশন িতেবদেন ান কােলভে িবেশষ েয়াজন
ছাড়া পায় না! চ ােনল আই িতবছর িব টিভর জ িদন পালন কের। অনু ােন বাংলা টিভর সানার
মানুষেদর স ান জানােনা হয়। আকাইভ ঘঁেট তােক অবেশেষ পাওয়া যায় ছাদ বারা ায় সকােলর এমন
এক ঝলমেল অনু ােন। িনভৃ তচাির মানুষ টেক অেনকটা জার কের মে তেলিছেলন তারই িশষ উ য়ন
সাংবািদকতায় ি য়মুখ শাইখ িসরাজ।
সাগেরর বইেয় সয়েদর মুখ
বাংলা টিলিভশেনর ইিতহাস িনেয় ফিরদুর রজা সাগেরর আেলখ
পড়া না হেল মা ফা কামাল
সয়দ আমার কােছও অপিরিচত থাকেতন। িন:সে েহ বলেত পাির পাঁচশত িতরািশ পৃ ার বই ট সয়েদর

ক িত জানেত আমােদর জন

পূণ িনভরেযাগ সূ ।

বাংলােদশ টিলিভশন তখন িডআই ট ভবেন (বতমান রাজউক)। জনি য় িশ ী মাহা দ আবদুল জ ার
ও জনাত রহানার এক ট গােন সমুে র স িছেলা। কামাল সয়দ িশ ীেদর িদেয় কােলা বােড সাদা
রেঙর ঢউেয়র ছিব আঁিকেয় থমবােরর মেতা গােনর ফাঁেক ফাঁেক উপ াপন কেরিছেলন। ৬০’র দশেক
গােনর অনু ােন িশ ীর পছেন ি লুড-ই ারলুেডর সময় পািনর ঢউেয়র ছিব ব বহার রীিতমেতা িব বী
সৃজনকম। এখন ডাল-ভাত মেন হেলও যু র প াৎপদ সমেয় অিব াস িছেলা। বাংলা টিলিভশেনর
ইিতহােস সবেচেয় বিশ বিচ ময় গােনর অনু ান িনমােণর কৃিত ও তার। িতিন িছেলন বিচে র
।
গােনর অনু ােনর ধারাবািহকতায় পরবত েত িব টিভেত কারআন তলাওয়াত বা ধম য় অনু ােন িবিভ
মস জেদর ছিব ব বহােরর পথ দশক িতিন। ‘বাংলা টিলিভশেনর ৫০ বছর’ বইেয়র শ পৃ া থেক
সয়েদর খাঁজ পাওয়া যায়। কান পাঠক িকংবা িশ াথ গে র ঢে
লখা ‘বাংলা বাকা বাে র’
ইিতহােসর যত গভীের যােব ততই সয়েদর কীিত, ান, বু ম া ও নতৃে মু হেত বাধ হেব।
ঁ ভবন িছেলা না। মা দু ট ােন ািফক লাইট িছেলা।
পূব পািক ান আমেল ঢাকা শহের খুব বিশ উচ
বাংলা মাটর ও আ জমপুর। টিলিভশেনর টাওয়ার বসােনার জন সেবা উ তার িব ং িছেলা
িডআই ট। এমন এক ট দেশর টিলিভশেন নগর পিরক না িনেয় অনু ান করার সাহস দিখেয়িছেলন
এই সৃজনশীল মানুষ। তার পিরক নায় াপত , গৃহিনমাণ ইত ািদ িবষয় িনেয় অনু ান ‘একিদন িতিদন’
উপ াপনা করেতন ত ণ পিত ফরহাদুর রজা বাল।
মা ফা কামাল সয়েদর হাত ধের ঢাকা টিলিভশন থম আ জািতক ীকৃিত পেয়িছেলা। জাপােন
অনু ত আ জািতক িতেযািগতায় তার েযা জত নাটক ‘কুল নাই িকনারা নাই’ দিশত হেয়িছেলা।
আফজাল হােসন ও সুবণা মু ফা নাটেকর ধান দুই িশ ী িছেলন। বাংলা টিভর ইিতহােস এই িৃ ত
সবসময় দা ণ গৗরেবর হেয় থাকেব।
টিলিভশন নাটক মােনই তখন িরহােসল ও ডায়ালগ মুখ করা। হ ািলেকন মিশন আসার পর িতিন
নাটেক আবহ স ীত যু করেত চর পির ম কেরিছেলন । নাট কার মমতাজ উ ন আহমদ
িবেশষভােব
িলখেতন। মা ফা কামাল সয়দ দশকেদর আবহ স ীেতর মধুরতা ও সুের আিব
রাখেতন।
পুেরা বইেয় তা আেছনই লখক তার বইেয়র এক ট অধ ােয়র পুেরাটা জুেড় অদ্ভূত কমপাগল এই
মানুেষর শংসা কেরেছন। ি
মানুষ ট িনেয় এই পেবর নামও ‘ি
তার টিলিভশন। বইেয়র ১০৫ পৃ ার
ম ব,
‘ মা ফা কামাল সয়দ টিলিভশেনর যখন য পেদ থাকেতন তখন সই পদই টিলিভশেনর ক িব ।ু
যেনা িতিন সূয তােক িঘের ক পেথর হ ন
েলা দি ণ কের। িতিন যখন উপ াপনা শাখার
ধান তখন তােক িদেনর বিশরভাগ সময় াভািবকভােবই
শেন থাকেত হেতা। সব পেদ সততার সােথ
কাজ কেরিছেলন। য কয়জন মানুেষর আ িরক কােজর জন পুেরাপুির সরকাির িতিনিধ হেয়ও
টিলিভশন জনগেণর হেত পেরিছেলা তার িসংহভাগ কৃিত মা ফা কামাল সয়েদর। িন: াথ এই
মানুষ ট সারাজীবন ভেবেছন িকভােব টিলিভশেনর পদােক মানুেষর কােছ জনি য় করা যায়।’

িব

াপন

টিলিভশন আকাইেভর িডকশনাির িছেলন িতিন। উপ াপন শাখার ধান িহেসেব টিভ ভবেনর ২১২ ন র
কে বেস একমূহেূ ত বেল িদেত পারেতন আকাইেভর কান তােক কান টেপ কান িশ ীর গান রেয়েছ।
ধু তাই নয় ‘অনএয়ার’এর জন িনধািরত গান টেপর কত ন র স টও বলেত পারেতন। অবাক লােগ
কতটা ভােলাবাসেল এতটা একা হওয়া স ব। আকাইভ মেন রাখার এই কাজ সবসময় খুবই াি কর,
একেঘেয় এবং িবর কর বেলই মেন করা হয়।

আিশর দশেক যারা টিলিভশন দশক তােদর িন য় আেমিরকান আধুিনক জীবনযা ার ছিব ‘ডায়েনি র’
কথা মেন আেছ। যখন বাংলােদশ টিলিভশেন দশকরা িবে র িবখ াত ছিব, িবেদিশ অনু ান সরাসির
স চার দখেতা তখন সরকারী অিফস থেক বাংলােদেশর বাইের ফান করা রীিতমেতা ক সাধ ব াপার
িছেলা। রামপুরার পুেরা টিভ ভবেন এক টমা আইএসিড ফান িছেলা । িচ ঠর যাগােযােগর উপর িনভর
কের হিলউেডর ছিব িনেয় ঢাকায় বেস িস া নয়া, আেমিরকান টাইম িমিলেয় রাত ১০-১২টায় একমা
টিলেফান থেক আেমিরকায় ফান করা সবই কেরেছন। এই ধারাবািহকতায় পরবত েত জনি য় িসিরয়াল
ম াকগাইভার, দ ফল গাই, দ এ টেমর মেতা দশক ন ত ডািবংকৃত ইংেরজী িসিরয়াল িব টিভেত
চািরত হয়।
অনু ােনর বাইের মা ফা কামােলর সয়েদর
েকট খলা িনেয় আ হ িছেলা। তার উেদ ােগর কারেণ
িব টিভর মাধ েম িবে র িবিভ দেশ অনু ত খলা মুহেূ তই দশকরা এখেনা দখেত পায় ।
স ােটলাইট টিলিভশেন এই যুেগ প ােকজ নাটেকর ছড়াছিড়। সরকাির লাল িফতার দৗরা জয় কের
িতিন িব টিভেত নীিতমালা তির কেরিছেলন । িনমাতা, পিরচালক, েযাজকেদর জন টিলিভশন নাটেক
নতন যুেগর সুচনা কেরিছেলন সয়দ।
টিলিভশেনর ইিতহােস মা ফা কামাল সয়দ একমা িডিড জ (উপ-মহাপিরচালক) িযিন সংবাদ ও
অনু ান িবভােগ একই সােথ দািয় পালন কেরিছেলন। অনু ােনর সােথ সংি
থাকার পরও সংবােদর
দািয়ে থাকা কােল িতিন ক ােমরার কাজ থেক সংবােদর আি েকও উে খেযাগ পিরবতন এেনিছেলন।
বাংলা টিলিভশেনর ফাউ ং ফাদারেদর অন তম এই ক িতমানেক িনেয় িন য় তার সহযা ী, িশষ ,
ভাকা রা িৃ তচারণ করেবন। ু এই কলােমর মাধ েম তার সব মহৎ কীিতর পূণ না ীপাঠ আমার
মেতা অবাচীন ত েণর পে স ব নয়। যারা তার সাি ধ পেয়িছেলন তােদর িৃ তেক উসেক দয়ার
জন এই আ ধা দিখেয়িছ। উ রযুেগর ত ণ িহেসেব আমার দায় এই াণপু েষর িত
া জানােনা।
আমার দৃঢ় িব াস যারা তার সােথ কাজ কেরেছন তােদর কােছ আেরা কৗতহেলা পক অনুে রণামূলক
তথ আেছ। এক ট সত ঘটনা বেল
া লী সমা করেবা।
বই পড়া তার নশা িছেলা। টিলিভশেনর সােথ বইেয়র দা ণ সতব ন রচনা কেরিছেলন িতিন । টিভর
থম যুেগ একিদন হঠাৎ দখা গেলা মা ফা কামাল সয়দ পরপর কেয়কিদন রবী নাথ ঠাকুেরর
‘সমাি ’ গ টা পড়েছন। কী ব াপার িতিদন কন িতিন ‘সমাি ’ পড়েছন? তােক জ াসার পর জানা
গেলা আসল রহস । একজন খ াত নাট কার এই গে র নাট প িদেয়েছন।
পড়ার পর তার মেন
হেয়েছ নাট কার গে র মূল ব ব থেক সের িগেয়েছন। নাট কার যেহত িবখ াত তাই িতিন এটাও
মানেত পারিছেলন না নাট কার না বুেঝ িকছ কেরেছন। য দৃ ভি
থেক নাট প দয়া হেয়েছ স ট
স ঠক িকনা বুঝেত বারবার িতিন ‘সমাি ’ পেড়িছেলন।
ধু সমাি নয় জীবেনর শষ িদন পয টিলিভশেনর
মমতা, গভীর আ িরকতা, িনিবড় অিভিনেবশ।

িত ট অনু ােনর জন তার িছেলা এমন পরম

মা ফা কামাল সয়দ জে র চ ােল িছেলা পরাধীন দেশ ও সদ াধীন বাংলােদেশ মাণ করা
বা ািলরাও পাের। িনেজেদর স মতা িদেয় দিখেয়ও িদেয়িছেলন আমরাও পাির। দেশর মানুষেক দেয়
ধারণ কের সকল সীমাব তােক জয় কের িনেজেদর সৃ শীলতা িদেয় িব বাসীেক তাক লািগেয়
িদেয়িছেলন। বাংলা টিলিভশেনর ভিবষ ত গিতপথ িনধারণ করেত হেল একজন মা ফা কামাল সয়দ
পাঠ জ ির। তার সহযা ী জ জেনরা, তার েহর ছায়ায় তির হওয়া সানালী পদার কম রা
িৃ তচারেণর মাধ েম তার েণা ল বণাঢ জীবন আেরা আেলাকপাত করেবন এই ত াশা রইেলা।
ণকে র িনভৃ তচারী মা ফা কামাল সয়দেক না জানেল আমরা জানেত পারেবা না আমােদর।
টিলিভশেনর িনত পিরবতেনর সংকট কােল পূবপু ষ পাঠ পথ দখােব আেলাক
ল আগামীর।
মা ফা কামাল সয়দ আপনার

িত গভীর

া ভােলাবাসা ও কৃত

তা।

পাদ টকা: বাংলা টিলিভশন ইিতহােসর এই াণপু ষ গত ৩১ ম আমােদর ছেড় না ফরার দেশ চেল
গেছন। তােক িনেয় টিলিভশন, সংবাদপে খুব বিশ অনু ান বা লখােলিখ দৃ েগাচর হয়িন। মৃত িদেন
চ ােনল আই ও এন টিভ তােক রণ কের। জনি য় ম াগা জন অনু ান ‘ইত ািদ’র িনমাতা হািনফ সংেকত
গত ৯ জুন ‘বাংলােদশ িতিদন’ প কায় তােক িনেয় িৃ তচারণ কেরন। দিনক থম আেলােত লেখন
জনি য় অিভেনতা আবুল হায়াত ‘একজন ভােলা মানুেষর সং া’। মাছরা া াডাকশেনর সােবক ধান
প জ বিনেকর
া ‘আমার িশ ক মা ফা কামাল সয়দ’ অনলাইন প কা সারাবাংলা কাশ কের।
চ ােনল আইেত রমজােন মাগিরেবর আযােনর দায়া ও ব ানুবাদ চািরত হয়। মা ফা কামাল সয়েদর
দ সবেশষ ক আযােনর দায়া। িচর িবদােয়র িদেন আই সংবােদ চািরত িতেবদেন কৃিষ ও
গণমাধ ম ব
শাইখ িসরােজর িনেদশনায় আেরা অেনক ছিব ও িভিডওর সােথ তার দয়া সই ক
ব বহার িতেবদনেক িভ মা া দয়।
(এ িবভােগ

স

কািশত মতামত লখেকর িনজ । চ ােনল আই অনলাইন এবং চ ােনল আই-এর
াদকীয় নীিতর সে
কািশত মতামত সাম স পূণ নাও হেত পাের।)

