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Runa Laila
May 31 at 5:17 AM ·
With a heavy heart I say goodbye to one of the pillars of Television and a soft spoken and
humble person, Mr. Mustafa Kamal Syed, who departed this world for a better place in Jannat.
May God rest his soul in eternal peace.
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Kha Ma Harun
May 31 at 4:54 AM ·

টেলিলিশন লিলিয়ায় সকলির শ্রলেয়, বাাংিালেশ টেলিলিশলনর অবসরপ্রাপ্ত উপ িহাপলরচািক,
এনটেলির উপলেষ্টা (অনুষ্ঠান), টিাস্তফা কািাি সসয়ে আজ ৩১ টি ২০২০ েুপুর ১:৩০ এ ঢাকার একটে
হাসপাতালি ইলেকাি কলরলেন। আিার অতযে আপন অসাধারন এই িানুষটের িৃতযয টিলন লনলত
পারলেনা।
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Masum Reza
June 1 at 11:29 PM ·

কািািিাই এক অনয ধরলের িানুষ লেলিন.. অনয টকালনা অনুষ্ঠান প্রধালনর সালে তাাঁর লিি লেলিা না..
লতলন লেলিন অননয.. লতলন িালিা কালজর ট াড়ার কোো জানলতন.. টসো টশখালতন.. তাাঁলক আলি লশক্ষক
িালন.. আিার আজলকর িাসুি টরজা হলয় ওঠার টপেলন তাাঁর অবোনলক অস্বীকার করলবা না টকালনালেন..
শুধু এনটেলি নয় টসই লবটেলি টেলক লতলন আিালক লেক লনলেে শনা লেলয়লেন.. সুল া লেলয়লেন.. টেহধনয
কলরলেন আিালক.. আিালের রলের িানুষ, রলের িানুষ হলয় উলঠলেলিা তাাঁর কারলে.. প্রলতো পব লতলন
ে
খুটাঁ েলয় খুটাঁ েলয় পড়লতন.. তাাঁর িতািত জানালতন.. আলি তাাঁর কাে টেলক পরািশ টপলয়
ে
পাে্িযলিলপ
সাংলশাধন করতাি.. রলের িানুলষর শুরুলত একো ধারাবেনা
ে লেলিা.. আিার খুব ইলে হলয়লেলিা টসই
বেনাো
ে
পাঠ করলবন কািািিাই.. কারে, খন জানলত টপলরলেিাি লবটেলির ‘এইসব লেনরাত্রি’র
ধারাবেনাো
ে
কািািিাইলয়র কলের, তখন লবিুগ্ধতা কাজ কলরলেলিা তাাঁর প্রলত.. কািািিাইলক বিিাি
আিার িলনর কোো.. লতলন িৃেু টহলস বিলিন এখনলতা টস কে টনই.. এখন কী পারলবা? আলি বিিাি
আিার খুব ইো কািািিাই কেো আপলন টেলবন.. লতলন চযপচাপ টেলক িাোো ঝাকালিন.. লতলন সম্মলত
লেলিন শুধুিাি এই কারলে ট , ঐ বেনাে
ে য কু টসলিি আি েীলনর টিখা.. আলি সম্মলত টপলয় সািাহউত্রিন
িািিু আর এস আই েযেযিলক টফান লেিাি.. টরকলিোং হলব েযেযলির বাসায় ওর স্েযলিওলত.. সকাি
এ ালরাো টেলক শুরু হলিা টরকলিোং.. তালনয়া আিালের েুপুলরর খাবালরর বযবস্থা করলিা.. লতলরশ/চলিশ
টসলকলের একো ধারাবেনা
ে টরকলিোং এর কাজ টশষ হলত পাাঁচ ঘন্টা সিয় িা লিা.. কারে কািািিাই
লনলজ সন্তুষ্ট না হওয়া প ে
ে চযড়াে করা ালব না.. উলন সিয় লনলয় লনলয় একো কলর টেক লেত্রেলিন আর
বালতি করলেলিন.. চারোর লেলক একো টেক লেলয় উলন বিলিন এো টঠক আলে.. আিরা রলের িানুষ
নােলকর শুরুো করতাি কািাি িাইলয়র এই কেসুধা িাখা ধারাবেনা
ে লেলয়.. সুল া টপলি একবার শুলন
টেখলবন তার কলের ধারাবেনাে
ে য কু.. কী অসাধারে িাল শুনলত.. একো আিাো আবহ সতলর কলর টেয়..
আিার জীবলন আলি ট ক’জন িানুষলক অলিিাবক লহলসব শ্রো কলর টিাস্তফা কািাি সসয়ে তাাঁলের
অনযতি একজন.. আলি তাাঁর গুেিুগ্ধ এক িক্ত..
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Suborna Mustafa
May 31 at 5:25 AM ·

The legendary television personality Mustafa Kamal Syed is no more. My deepest condolences to his family and friends.
A perfect gentleman, an excellent maker, an artist, a cricket lover, passionate about music ..... so many memories.....
Rest in peace Kamal bhai till we meet again... it is just a matter of time.
You will remain in our hearts forever...

385 Likes
69 Comments
15 Shares

Nusrat Imrose Tisha
May 31 at 5:53 AM ·

বাাংিালেলশর একজন লকাংবেেী! আজলক উলন চলি ট লিন! টিাস্তফা কািাি সসয়ে আিালের
টেলশর টেলিলিশলনর একজন লেকপাি! বাাংিালেশ টেলিলিশন এবাং এনটেলির অনুষ্ঠান প্রধান
লহসালব লতলন টকবি অ লেত লশল্পী এবাং পলরচািলকর লবকালশ সাহা য কলরলেন তা না, আিালের
রুলচ সতলরলতও লবশাি িূ লিকা টরলখলেন!
আিাহ তাাঁর টবলহস্ত নসীব করুন!
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Zakia Bari Mamo
May 31 at 4:48 AM ·

শ্রলেয়, টিাস্তফা কািাি সসয়ে
কািাি কাকা
টিলবলেিাি আপলন এই ফাইলে ত্রজলত ালবন
এখলনা লবশ্বাস করলত িন চালে না
আপলন বলিলেলিন “িম্বা টরলসর টঘাড়া হলত হলব টতািালক”
জালন না আলেৌ লকেয টপলরলে লক না; লকন্তু আপলন আিার জীবলনর টশষ লেন প ে
ে শ্রোর আসলন
টেলক ালবন।
আিাহ আপনালক টবলহস্ত নলসব করুক।আলিন।
শ্রো আর টোয়া
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Mabrur Rashid Bannah
May 31 at 11:33 PM ·

সযার োকুন সারা জীবলনর জনয হৃেলয় ...
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Chayanika Chowdhury
May 31 at 2:09 AM · Dhaka, Bangladesh ·

আাংলকি...
সারাজীবন বলিলেন,#পজিটিভ নােক বানালত...আজ আপলন আিালের সব #নেগেটিভ কলর লেলয় চলি
ট লিন???!!!!!!সারাজীবন বিলেন,আপনার আিাহ আলেন,আপলন নািাজ পলড়ন, আপনার লকেয হলবনা!
আাংলকি..…আিালের অলিিাবক আপলন,আপলন লপতাসি!
টকাোয় চলি ট লিন আিালের একা কলর লেলয়???!!!
কালজর টক্ষলি (২০০১ টেলক) া া লশলখলয়লেন,সব িলন রাখব।
ট খালনই ান,আপলন আিালের হৃেলয় োকলবন অনেকাি!
(আজ ১:৩০ লিলনলে আাংলকি আিালের টফলি চলি ট লিন! আহ! আাংলকি)
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Anisur Rahman Milon
May 31 at 5:41 AM ·

আিালের সবার শ্রোর িানুষ,টিাস্তফা কািাি সসয়ে,এনটেলির অনুষ্ঠান প্রধান। আজ কলরানায় আক্রাে
হলয় না টফরার টেলশ। তাাঁর আত্মার শালে কািনা করলে ।
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Fakir Alamgir
May 31 at 5:47 AM ·

লবটেলির সালবক উপ-িহাপলরচািক এবাং টবসরকালর টেলি চযালনি এনটেলির অনুষ্ঠান প্রধান টিাস্তফা কািাি সসয়ে আজ
ইলেকাি কলরলেন। (ইন্নালিিালহ ওয়া লিিালহ রাত্রজউন)
তার িৃতযযর িধয লেলয় লিলিয়া অঙ্গন একজন টিধাবী সৃজনশীি ও অলিজ্ঞ বযত্রক্তত্বলক হারালিা। এই শূনযতা সহলজ পূরে হবার
নয়। একজন সজ্জন িদ্র ও লবনয়ী িানুষ লহলসলব তার খযালত লেি। আলি তার লবলেহী আত্মার শালে কািনা করলে।
লবটেলির সুবে জয়েী
ে
অনুষ্ঠালন তার উজ্জ্বি উপলস্থলত আজ লবলশষিালব স্মরলে আসলে।
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Tanven Sweetyy
May 31 at 5:38 AM ·

লবটেলির সালবক উপ িহাপলরচািক এবাং টবসরকালর টেলি চযালনি এনটেলির অনুষ্ঠান প্রধান টিাস্তফা কািাি সসয়ে আলেি
কলরানা িাইরালস আক্রাে হলয় ইলেকাি কলরলেন। ইন্না লিিালহ ওয়া ইন্না ইিাইলহ রাত্রজউন... আপনার আত্নার শালে কািনা কলর।
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Nawazish Ali Khan
May 31 at 10:35 AM ·

Innalillahi wa Iinnailaihe Raziun.
A sad day for the Television Media in Bangladesh. We have lost a great person, a legend - Mostofa
Kamal Sayed.
May Allah rest your soul in eternal Jannat.
আিরা আপনার রূলহর িা লফরাত কািনা করলে।
(Picture collected from: Mr. Barkat Ullah, Mr. Pavel Islam)
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