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িৃ তর পাতায় মা ফা কামাল সয়দ
হািনফ সংেকত

মা ফা কামাল সয়দ একজন আদশ মানুেষর নাম। বাংলােদশ টিলিভশেন িযিন িছেলন
আদেশর তীক। মা ফা কামাল সয়দ একজন নীিতবান সরকাির চাকিরজীবীর নাম। িযিন
িছেলন সৎ, িন াবান ও আপসহীন, িনয়মানুবিততা ও সময়ানুবিততার যথাথ সং া। য
মানুষ টেক ভােলাবােস িমিডয়া জগেতর সবাই। ভােলাবােস তার চনাজানা কােছর-দূেরর সব
মানুষ। আর এই ভােলাবাসার কারণ তার আচার-আচরণ, সততা, সরলতা। মা ফা কামাল
সয়দ িছেলন টিলিভশেনর ণযুেগর
পূণ িমিডয়া ব
। দীঘ ৫৮ বছেরর কমময়
জীবেনর অিধকাংশ সময় িতিন কা টেয়েছন টিভ িমিডয়ায়। িতিন ধু একজন চাকিরজীবীই
নয়, িছেলন বহমুখী িতভার অিধকারী। তার ভরাট কে র আবৃি , ধারা বণনা িকংবা
আজােনর শেষ দায়া নেলই বাঝা যত এই ভরাট ক আর কারও নয় আমােদর ি য়
কামাল ভাইেয়র। সবার পছে র এই ভােলা মানুষ ট গত ৩১ ম কেরানার সে যুে
হের
আমােদর ছেড় চেল গেছন। তার মৃত েত িমিডয়া জগেত নেম এেসেছ শােকর ছায়া। ৭৫
বছর বয়স হেলও তার এই অকাল মৃত েত সবাই গভীর শাকাহত। অকাল মৃত এ জন ই
বললাম িতিন কখনই বয়েসর কােছ হার মােননিন। অেনেকই বলেতন িতিন সবসময় যুবক,
অলওেয়জ ইয়াং ম ান। কমজীবেনর
থেকই সবার আেগ অিফেস গেছন, বিরেয়েছন
সবার শেষ। ধু তাই নয়, এই কেরানার লকডাউেনর সময়ও পিরবােরর সবার িনেষধ সে ও
ঘের আটেক রাখা যায়িন তােক। ছেট গেছন কম েল। চারিবমুখ কামাল ভাই পদার
পছেনর মানুষ হেলও কম েণ িতিন চেল আসেতন সামেন। অেনক বড় বড় সৃ র নপথ
নায়ক। জীবেন কখেনা মাবাইল ফান ব বহার কেরনিন িক
যাগােযােগর ঘাটিত িছল না
কারও সে ই। কেরানার এই ভয়াবহ দুঃসমেয় মানুষ যখন হাঁিপেয় উেঠেছ ঠক তখনই হঠাৎ
কের কামাল ভাইেয়র মৃত সংবাদ েন আিম যন শােক পাথর হেয় গলাম। এ যন িবনা
মেঘ ব পাত। কেরানা পিরি িতর কারেণ এমিনেতই মনটা খারাপ, এরপর কামাল ভাইেয়র
এই অক াৎ মৃত , সব িকছই যন কমন এেলােমেলা কের িদল। মেনর পদায় ভেস উঠল
কামাল ভাইেয়র সে অজ
িৃ তর কথা। কান িৃ তর কথা বলব-িব টিভর িৃ ত না এন টিভর

িৃ ত? কামাল ভাই
র িদেক িছেলন অনু ান েযাজক, এক সময় সংগীত েযাজনাও
করেতন। তার ত াবধােন ৭০-৮০ দশেক িনিমত হেয়েছ মন ছঁ েয় যাওয়া সব সংগীতানু ান।
এর মেধ উে খেযাগ কেয়ক ট হে , ‘কথা ও সুর’, ‘সুরবাণী’, ‘আমার যত গান’। বিশর ভাগ
অনু ােনরই উপ াপক িছেলন খ ািতমান গীিতকার মাহা দ রিফকউ ামান। আর এখন
এত চ ােনেলর িভেড় শত শত গােনর অনু ােনও পাওয়া যায় না সই সুর, সই পির
তা।
পাওয়া যায় না রিফক ভাইেয়র মেতা উপ াপক। িযিন সিত কােরর সংগীত বা া। মানস
সংগীত অনু ান িনমােণর জন ’৭৫ সােলর িদেক কামাল ভাই
সংগীত েযাজক
িহেসেবও পুর ার পেয়িছেলন। ধু গানই নয়, নাটক েযাজনার
ে ও িতিন িছেলন দ ,
তার বশ ক ট েযাজনাই িছল কালজয়ী। আমরা অেনেকই জািন, আিশর দশেকর
েত
টিভর সই সানািল যুেগর সুপার
ার িছেলন ফজেল লাহানী। টিলিভশেন টিভ
িরেপা টংেয়র জনক বলা হয় তােক। িতিন িছেলন একাধাের আমার অিভভাবক এবং ব ু র
মেতা। ১৯৮৫ সােলর অে াবর মােস লাহানী ভাইেয়র মৃত র পর তার সে আমার িশ ী
জীবেনর একটা অধ ােয়র শষ হয়। তার মৃত র পর মানিসকভােব ভীষণ ভেঙ পেড়িছলাম।
তখন কামাল ভাইেয়র উৎসােহই একই বছেরর িডেস ের বাংলােদশ টিলিভশেন
কেরিছলাম ‘ঝলক’ নােমর এক ট ম াগা জন অনু ান। স টই িছল আমার িনিমত থম
ম াগা জন অনু ান। স সময় একজন িনিদ
েযাজেকর দািয়ে অনু ান বানােত হেতা। ধু
পিরক না এবং লখােলিখর কাজটা িছল আমার। অনু ান করেলও উপ াপনার দািয় টা
আিম িনতাম না। ২/১ ট িবেশষ পেব উপি ত হতাম। িবিভ সময় টিভ বা চল
অ েনর
িবখ াত ব
েদর িদেয় উপ াপনা করাতাম। অনু ােনর উপ াপক িনবাচেনর ব াপাের
কামাল ভাইেয়র সে পরামশ করতাম। যেহত তখন থেকই আমার অনু ােনর িবষয়ব িছল
অস িতেক তেল ধরা এবং স াটায়ারধম । সুতরাং অনু ান করেত িগেয় িবিভ সমেয় িবিভ
িবষয় িনেয় েযাজেকর সে মেতর অিমল হেতা। স র য ণায় যখন অসহায় হেয় পড়তাম
তখন কামাল ভাইেয়র কােছ চেল যতাম। কামাল ভাই তখন েযাজক এবং আমােক
বাঝােতন- কানটা ঠক, কানটা ঠক নয়। িতিন যখন বাঝােতন আমার কােছ মেন হেতা
িতিন যথাথই বলেছন। অন েদর সে তক করেলও কামাল ভাইেয়র সে করতাম না, কারণ
আিম জানতাম, কামাল ভাই অনু ানেক ভােলাবােসন। সুতরাং িতিন যটা বলেবন সটা
অনু ােনর ােথই বলেবন এবং বলেতনও। ‘ঝলক’ এর পর ‘কথার কথা’, এরপর
হেলা
’৮৯ সােলর থম িদেক ‘ইত ািদ’। এ সমেয় প ােকজ অনু ান িনেয় তার িবিভ কায েম
এবং সরকাির িবিভ নীিতমালায় তার প ােকজবা ব ভূ িমকা দেখ মু হই।
’৯৪-এর
র িদেক আমােদর
প ােকজ আে ালন যখন তে ,
তখন টিভর বাইের থেক িনিমত
অনু ানেক প ােকজ অনু ান বলা
হেতা। তখন িশ ীেদর মেধ
চ
একতা িছল। এক সময় আমরা
টিলিভশন
বয়কেটরও
হমিক
িদেয়িছলাম। আমােদর স িলত
আে ালেনর ফল িতেত এক সময়
ম ণালয় থেক িকছ শত িদেয়
প ােকজ অনু ান িনমােণর অনুমিত
দওয়া হয়। স সময় টিলিভশেনর
এক ট মহেলর ধারণা িছল বাইের
থেক িকছেতই টিলিভশন অনু ান িনমাণ স ব না। কারণ এখনকার মেতা তখন এত
াডাকশন হাউস, স্টিডও, ক ােমরা িছল না। ‘ফা ন অিডও িভশন’ই িছল তখন থম
অনু ান িনমাতা িত ান। এ ছাড়াও িব াপন িনমাণ ও কািরগির সহেযািগতার জন ইনে ম
বেল এক ট িত ান িছল, তারা অনু ান বানােতা না। কেয়ক বছর পর আরও এক ট অনু ান
িনমাতা িত ান হেলা, তারা কািরগির সহায়তাও িদত এবং অনু ানও বানােতা। িত ান টর
নাম ইমে স টিলিফ । থম িদেক যারা এ টএন এর চা ভাড়া িনেয়
েত এক ঘ া পের

স বত ২/৩ ঘ ার অনু ান চালাত। স সময় আিম উেদ াগী হেয় টিভর সই মহল টেক
চ ােল ছেড় িদেয় বাইের থেক ‘ইত ািদ’ অনু ান িনমােণর
াব িদলাম। টিভর সই মহল ট
িব াস করেত না চাইেলও িব াস কেরিছেলন কামাল ভাই। আর সই িব াস থেকই ‘ইত ািদ’
যােত প ােকজ অনু ান িহেসেব িনমাণ করেত পাির, স ব াপাের অ ণী ভূ িমকা পালন
কেরিছেলন। সটাও অনু ােনর মান িবেবচনায়। কামাল ভাই ভাবেতন ‘ইত ািদ’ জ টল
অনু ান, টিভর সীমাব সুিবধায় করা স ব নয়। অনু ান ট বাইের থেক িনমাণ করেল
হয়েতা এর মান ভােলা হেব। কামাল ভাইেয়র আ িরক সহেযািগতায় অেনক ক কের ব ু বর
িচ
াহক আেনায়ার হােসন বুলুেক িনেয় টিভর বাইের িগেয় িনমাণ কেরিছলাম ‘ইত ািদ’।
চার তািরখ িনধািরত হেলা ১৮ নেভ র ১৯৯৪। িক
সই মহলিবেশেষর কারেণ আবার দখা
িদল চার জ টলতা। তারপরও আবার সই কামাল ভাই এবং নওয়া জশ ভাইেয়র আ িরক
েচ ায় অনু ান ট চার িসিডউল হেলা। টিভর সে ফা ন অিডও িভশেনর থম চ প
হেলা, া র করেলন নওয়া জশ আলী খান। সই চ প টই িছল বাংলােদশ টিলিভশেনর
বসরকাির উেদ ােগ িনিমত টিলিভশন অনু ােনর থম চ প । অনু ান ি য় এই
মানুষ টর আ িরক েচ ায় ১৯৯৪ সােলর ২৫ নেভ র বাংলােদশ টিলিভশেন চািরত হেলা
বসরকািরভােব িনিমত থম প ােকজ অনু ান ‘ইত ািদ’। সা ািহক ‘িবিচ া’য়
দ
িতেবদন হেলা (১৮ নেভ র ১৯৯৪) ‘ টিলিভশেন বিহরাগত’। বসরকািরভােব িনিমত
অনু ান িনমােণর পথ দশকও বলা হয় ‘ইত ািদ’ ক। কারণ এখান থেকই যা া
হয়,
বসরকাির টিলিভশন চ ােনেলর ভাবনা। যার অেনক কৃিতে র দািবদার মা ফা কামাল
সয়দ। একজন সরকাির কমচারী হেয়ও নানান আমলাতাি ক জ টলতার দয়াল ভেঙেছন
িতিন অনু ােনর িত ভােলাবাসা থেক। এসব কথা এই জে র অেনেকই জােনন না।
এখনকার অেনক িনমাতারই তখন হয়েতা জ ই হয়িন। সুতরাং সই সমেয়র কে র
টিলিভশন, সৃ র টিলিভশেন কাজ করায় যমন আন িছল, তমিন সৃ েতও িছল শাি ।
কারণ তখন অনু ান ি িভউ করেতন আবদু াহ আল মামুন, মা ফা কামাল সয়দ,
নওয়া জশ আলী খান, আিতকুল হক চৗধুরী, মা ািফজুর রহমােনর মেতা মানুষ। যােদর কাছ
থেক আমরা অেনক িকছই িশেখিছ। তখন অনু ান িনমাণ কের দু দু বুেক অেপ া
করেত হেতা, কারণ িনমাণ করেলই হেব না, অনু ান ট পরী ায় পাস করেত হেব। আর স
পরী া করেতন এসব ণী মানুষ। তােদর হাত িদেয় কােনা দাষত্ ট ছাড়া অনু ান
চােরর অনুমিত পেল অন রকম আনে ভের যত মন।
১৯৮০ থেক ৮৫ কামাল ভাইেক িচেনিছ, জেনিছ আর ’৮৫ থেক ২০০৫ এই দীঘ ২৫ বছের
কামাল ভাইেয়র একা সাি েধ আসার সুেযাগ পেয়িছ। ’৯৪ সােল প ােকজ অনু ােনর
মাধ েম বসরকাির উেদ ােগ টিভ অনু ান িনমাণ
হেল অেনেকই টিভ ছেড় চেল যান,
প ােকজ অনু ান িনমােণ িকংবা কােনা চ ােনেল। পরবত েত কউ কউ চ ােনল মািলকও
হেয় যান। আিম প ােকেজ অনু ান িনমাণ করেলও তখন ২/৩ ট স ােটলাইট চ ােনল থেক
উ মূেল র অফার পাওয়া সে ও িব টিভেক ছেড় যাইিন। িবষয় ট কামাল ভাইেক আন
িদেয়িছল। তেব কখেনা কাশ কেরনিন। তেব বুঝেত পেরিছ পরবত ১০ বছর প ােকেজর
আওতায় টিভেত িবিভ অনু ান িনমাণ করেত িগেয়। িতিন সব সময় সহেযািগতা করেতন
এবং িবিভ সমেয় িবিভ িবষয়ও অনু ােন স ৃ করেত অনুেরাধও করেতন। এভােবই
সমেয়র সে িশখেত িশখেত এিগেয়িছ আগামীর পেথ, আর ‘ইত ািদ’ পািড় িদেয়েছ ৩২ ট
বছর।
আমার নাট কার হওয়ার পছেনও কামাল ভাইেয়র ভূ িমকা িছল অপিরসীম। ১৯৯৮ সােল হঠাৎ
কেরই িতিন আমােক ঈেদর নাটক করার
াব িদেলন। আিম তা অবাক, কামাল ভাই বেলন
কী? আিম করব নাটক? আিম তা কখেনা নাটক কিরিন। িতিন আমার মুেখর ওপর বলেলন হ াঁ
করেবন, চ া ক ন হেয় যােব। জানলাম ধু আমােকই নয়, িবিশ কথাসািহিত ক হমায়ূন
আহেমদেক িতিন ম াগা জন বানােনার জন অনুেরাধ কেরেছন এবং আমরা কামাল ভাইেয়র
অনুেরােধ সাড়া িদেয় দুজন দু ট িভ ধম অনু ান কেরিছলাম। হমায়ূন আহেমদ িনমাণ
কেরিছেলন ম াগা জন অনু ান ‘রেঙর বাৈড়’, আর আিম িনমাণ কেরিছলাম নাটক ‘কুসুম

কুসুম ভােলাবাসা’। কামাল ভাই আমােদর মাধ েম স সময় দশকেদর বিচে র াদ িদেত
চেয়িছেলন এবং দশকরাও আন
পেয়িছেলন। সই থেক নাটক করার সাহস পলাম।
আমার মেন আেছ ’৯৫ সােলর িদেক ঢাকা শহের পািনর তী সংকেটর কারেণ পািনর অপচয়
রাধ করা, গ ােসর অপচয় রােধ সবাইেক সেচতন করা, সড়ক দুঘটনা ও অি কা
িতেরােধর িবষেয় িবিভ সেচতনতামূলক িতেবদন কেরিছলাম ‘ইত ািদ’ ত। এসব অনু ান
চােরর পর কামাল ভাই ‘ইত ািদ’র এই িতেবদন েলার িফলার বািনেয় িদেত বেলিছেলন।
বািনেয় দওয়ার পর িতিন তা দীঘিদন টিলিভশেন চািলেয়েছন। এখােনও তার মানুষেক
সেচতন করার িচ া কাজ কেরেছ। অথাৎ তার িত ট উেদ ােগর পছেন এক ট মহৎ উে শ
িছল। আর তা িছল জন াথ।
কামাল ভাই
েকট খলা খুব পছ
করেতন। আইিসিস িফেত চ া
য়ন হেয় িব
েকেট বাংলােদেশর অব ান িন ত হওয়ার আনে তৎকালীন
েকট বােডর সভাপিত
সােবর হােসন চৗধুরীর অনুেরােধ
েকট িনেয় এক ট গান িনমাণ করার সুেযাগ পাই। এ ট
বাংলােদেশ
েকট িনেয় িনিমত থম গান। গান ট থম চািরত হয় ‘ইত ািদ’ ত ১৯৯৭
সােলর ২৯ ম। গান ট িলেখিছেলন আেশক মাহমুদ ও সুর কেরিছেলন আলী আকবর পু।
গেয়িছেলন খািলদ হাসান িমলু, তপন চৗধুরী ও কুমার িব জৎ। গান টেত স সময়কার
েকট তারকারা অংশ হণ কেরিছেলন। গান ট িনমােণর সময় কামাল ভাই সব সময় আমার
সে
যাগােযাগ রেখিছেলন। সব
েকট তারকােক পেয়িছ িকনা, ঠকমেতা
টং হে
িকনা, আর কােনা সহায়তা লাগেব িক না ইত ািদ ইত ািদ।
টংেয়র আেগই গান ট িতিন
নেতও চেয়িছেলন। যিদও এসব কাজ তার দািয়ে র মেধ পেড় না, কারণ গান ট
েকট
বােডর মাধ েম িনিমত হ ল। গান ট স াদনা শষ কের যখন জমা িদই, িতিন ভূ য়সী
শংসা কেরন এবং িফলার িহেসেব িব টিভেত বশ কেয়কবার চারও কেরন। দীঘ দুই দশেক
িব টিভেত অনু ান িনমাণ করেত িগেয় কামাল ভাইেয়র সে আমার এমিন অেনক িৃ ত
রেয়েছ।
২০০৩ সােলর
েত কামাল ভাই এন টিভেত যাগ িদেলন। তেব সাব িণকভােব যাগ দন
ওই বছেরর শেষর িদেক। তখন দেশ ২/৩ ট স ােটলাইট চ ােনল যা া
কেরেছ। ’৯৭-এর
িদেক এ টএন বাংলা, ’৯৯- ত চ ােনল আই, ২০০০-এ ই টিভ, ২০০৩-এ এন টিভ। এন টিভর
আেগ আরও ২/৩ ট চ ােনল এেলও কামাল ভাইেয়র এন টিভেত যাগদােনর পছেনও িছল
তার সুদর
ূ সারী ও াধীনেচতা মেনাভাব। কারণ এন টিভেত মািলকরা িনেজরা অনু ান কের
না। সুতরাং এখােন মািলেকর অনু ান চালােনা িনেয় তার কােনা িবড় নায় পড়েত হেব না।
এর মেধ আিম টিরে িরয়াল চ ােনল ই টিভর উে াধনী অনু ান করলাম। এ টএন বাংলার
ইউেরাপ যা া করলাম। সই সময় এ টএন বাংলার জন এক ট সø◌াগান ঠক কের
িদেয়িছলাম ‘অিবরাম বাংলার মুখ’। সই থেক চ ােনেল সø◌াগান দওয়া
হেলা। তারই
ধারাবািহকতায় এন টিভর সø◌াগান ‘সমেয়র সে আগামীর পেথ’ এবং িথম সং টও তির
করলাম। এন টিভেত যাগদােনর পর কামাল ভাই ফাইল ঘঁেট যখন জেনেছন এন টিভর
সø◌াগান ট আমার দওয়া, তখনই িতিন আমােক ফান কেরন। সø◌াগান টর জন বশ
শংসা করেলন। আসেল কামাল ভাই জানেতন, কীভােব মানুষেক শংসা করেত হয়। য
ণ ট অেনেকর মেধ ই নই।
এরপর সমেয়র চাকা ত
ু এিগেয় চলেলা। কামাল ভাইেয়র সে খুব ঘন ঘন দখা হেতা না,
কথাও হেতা না। মােঝ মােঝ কামাল ভাইেয়র বাসা িকংবা এন টিভর ল া েফােন কথা হেতা।
ফানটা ধেরই বলেতন, ‘ কমন আেছন হািনফ সােহব?’ আিম বহবার অনুেরাধ কেরও
আমােক তিম বলােত পািরিন। তেব তার কথায় বুঝতাম আমার অনু ান িতিন িনয়িমত
দখেতন। ায়ই জে স করেতন, এবার কাথায় করেবন? িবিভ জায়গায় িগেয় অনু ান
করেত অেনক ক তাই না? বুঝতাম অনু ােনর চহারা দখেলই বুঝেত পারেতন এর িনমাণ
য ণা কত কে র। এরপর শেষর িদেক িতিনও ভীষণ ব হেয় পেড়ন এন টিভ িনেয়, আিমও
দেশর ত
অ েল ‘ইত ািদ’ করেত িগেয় ব
হেয় পড়লাম, ততটা যাগােযাগ হেতা না
িক একটা যাগসূ িছল- কারও কােছ যখন নতাম িতিন কােনা িনমাতােক বেলেছন,

‘‘ইত ািদ’টা দখ, কত ক কের অনু ান কের। অেনক িকছই বুঝেত পারেব। িশখেত পারেব।”
আসেল িতিন িনেজ ক করেত ভােলাবােসন। তাই কউ যখন ক কের কােনা কাজ কের
িতিন াণখুেল তার শংসা কেরন। কামাল ভাইেয়র পছে র শীেষ িছল মানস
অনু ান,
পির
অনু ান, িচশীল অনু ান। আর তাই তা এত চ ােনেলর িভেড় এন টিভ একমা
চ ােনল য তার মানস
অনু ােনর জন ২০১১ সােল আইএসও পুর ার লাভ কেরিছল।
এন টিভর এই পুর ার াি র পছেনও িছল কামাল ভাইেয়র অবদান। একনাগােড় ায় ১৭ ট
বছর িতিন এন টিভেত কাজ কেরেছন। এন টিভর সবার কােছ িতিন কতটা ি য় িছেলন তার
মৃত র পর এন টিভর িত ট কলাকুশলীর চােখর পািন দখেলই তার মাণ পাওয়া যায়।
কামাল ভাই িছেলন চারিবমুখ নীরব কম । সামেন চলেতা তার ঝলমেল অনু ান আর িনমাণ
তারকা হেয়ও িতিন বেস থাকেতন পছেন। ীকৃিতর ত াশা িতিন কখেনা কেরনিন। তার
কৃিতে র কথাও চার কের বড়ানিন িতিন। নীরেবই কাজ করেত পছ করেতন। আর এই
কেরানাকােল িতিন চেলও গেলন নীরেব। এ দেশর িমিডয়াকম েদর অ ের িচরিদন বঁেচ
থাকেবন িতিন। আমরা কামাল ভাইেয়র িবেদহী আ ার শাি কামনা করিছ।
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Print

।

