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শ� �দয়ােলর মেতা �পছন �থেক সাহস িদেয়েছন বেলই...
 িবেনাদন �ড�

�কািশত : ২৩:০৫, �ম ৩১, ২০২০ | সব�েশষ আপেডট : ১৩:৪৮, জুন ০১, ২০২০

এই ই�াি�েত এমন �কানও িশ�ী, িডের�র, নাট�কার, িচ��াহক, �েযাজক �নই, যার �পশাগত জীবেন আপনার অবদান �নই ।

অগিণত �ৃিত, ঘটনা, আপনােক িঘের।

মেন পেড়, �ছাটেবলায় িব�িভেত ঢুেকই �দৗেড় আপনার �েম িগেয় পা ছঁুেয় সালাম করা িছল আমার অভ�াস। �িতবার আপিন মাথায় হাত িদেয় বলেতন, ‘�িতবার পা ছঁুেয় সালাম
করেত হয় না, আিম এমিন �দায়া কির।’

অবুঝ �কৗতূহলী মণ �থেক �ছাটেবলায় যত �� আপনােক কেরিছ, শা��ের �হেস সব �ে�র উ�র িদেতন। আমার মা খঁুজেত এেস যখিন মৃ� শাসন করেতন, আপিন বলেতন,
‘ওেক বকেবন না, আিম িবর� হই না। ওর সােথ গ� করেত ভােলা লােগ। ওর জানার আ�হ আেছ। বা�ােদর এসব �ে�র উ�র �দয়া উিচত। তােত �ান বােড়।’

আপনার মেতা কের এ�েপিরেম�াল আর চ�ােলি�ং চিরে� কাজ করার সাহস আর �ক �দেব আমায়? �ক পথ �দখােব, গাইড করেব? �ক উৎসাহ �দেব?

আপিন শ� �দয়ােলর মেতা �পছন �থেক সাহস িদেয়েছন বেলই আজ িমিডয়ার অেনেকই �পশাগত জীবেন আপনার কােছ ঋণী। আপনার অবদান অন�ীকায�।

আমার �েযাজক হওয়ার �পছেন আপনারই অবদান। বেলিছেলন, ‘�তামরা যারা এত বছর এই ই�াি�েত কাজ করেছা, �তামরা যতটা এই �স�র বুঝেব, বাইেরর একজন সহেজ
ততটা বুঝেব না। ভােলা কনেট�, ভােলা �মিকং, মানস�ত গ� িনেয় কাজ কেরা, আিম �দখেবা।’
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�িভ ব�ি�� �মা�ফা কামাল �সয়দ কেরানাভাইরােসর কােছ পরাজয় �মেন িনেলন ৩১ �ম �পুের। তার এই ��ােন িমিডয়ায় �নেমেছ �শােকর ছায়া।
িব�িভ �থেক এন�িভ, �মাট পাঁচ দশেকর সফল কম�জীবন কা�েয়েছন এই নি�তজন। পদ� ার আড়ােলর মানুষ িহেসেব তার অবদান আলাদা কের
�চােখ লাগার মেতা। তােক বলা হয় �িভ-মাধ�েমর সবেচেয় আধুিনক মানুষ। যার আধুিনকতার �ছাঁয়া �লেগেছ �দেশর �িভ িশে�। �সসব �ভেবই

�ৃিতকাতর হেলন �দেশর অন�তম অিভেন�ী ও �েযাজক তািরন জাহান। িলেখেছন, িনেজর �দখা একজন �মা�ফা কামাল �সয়দেক িনেয়—





https://www.banglatribune.com/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvb2nJ7Vd482BSN4iWAb8N9Lfgnerbqr198ygjUUAmI5z-OmTW1qKJXz8oDhiJ99GlxsU5ODF0FRCp_HHKf4ZzJ5ygmhMoWOBaSKy2Sv9AeZIRYYCcI2aaHNTWuyI-4rc0AMMNRJwyMqJ_rZvHLu0l5b3lHXs4rqL9uorIW2KQeCKUqxUswuOZqvJTWAH3jwvz1noFF0ZIvhqbm0bPuIrlD5LDc1XqxZqtyxGAxrur8teaRhcNhbkjyPxgvNwtI9AijDmUUPX24&sai=AMfl-YQ0NNgAAZPj6Q44M3skajjMnleA32KoI8-ZzAKCdhxsUokC4RUmTX92rqtNVc4W0hdxl5J6l-Km2NjpEzkX1Z0Ozuk0ZJFgkZko4-EnU-ZKx_QbCTw2PuZJe77UfOEc3ldx&sig=Cg0ArKJSzGmFnNVASjjf&adurl=https://nagad.com.bd/bn/offer/%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6https://pubads.g.doubleclick.net8%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6%2597%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6https://pubads.g.doubleclick.net6-%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6%258f-%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6%2586%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6%25b8%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6%25b2%25e0https://pubads.g.doubleclick.net7%2587%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6%2587-%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6%25b2%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6%25be%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6%2596%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6https://pubads.g.doubleclick.neta%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6https://pubads.g.doubleclick.net4%25e0https://pubads.g.doubleclick.net6%25bf/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://cdn.banglatribune.com/contents/cache/images/800x0x1/uploads/media/2020/05/31/419722d72ff23547755b39f73cfd9a7a-5ed3e36d1f5b2.jpg


খঁুত খঁুেত �ভােবর মানুষ িছেলন। নাটেকর খঁু�না� ভুল-�� আপনার �চাখ এড়ােতা না। মানস�ত, ব�িন�, িশ�ণীয়, সু�র ঝকঝেক ��ম িছল আপনার পছে�র। অ�কার িছল
আপনার অপছে�র িবষয়। বলেতন, ‘িক �দখা� �সটা যিদ দশ�ক নাই �দখেত পায় তাহেল �সই নাটক বানােনার মােন �নই।’

আে�ল, আজ আপনার অপছে�র �সই অ�কােরর মােঝই আপিন শািয়ত।

অেনক ক� হে�, একজন িপতৃতুল� বটবৃ�েক আমরা হারালাম। হারালাম একজন িশ�ক, পথ�দশ�কেক।

�াথ�না কাির, জা�ােতর সেব�া� �ােন আপনার �ান �হাক। �দখা হেব আবার, িন�য়ই।

�লখক: অিভেন�ী ও �েযাজক

# কেরানায় মারা �গেলন এন�িভর অনু�ান �ধান �মা�ফা কামাল �সয়দ

# এই �থমবার উিন নােক ঘষা �দনিন!

# �ে� এেস �কই বলেবন, ‘লাগাম টােনন’
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*** বাংলা �িবউন সব ধরেনর আেলাচনা-সমােলাচনা সাদের �হণ ও উৎসািহত কের। অশালীন ও ��িচপূণ� ম�ব� পিরহার ক�ন। এটা আইনত দ�নীয় অপরাধ।

***বাংলা �িবউেন �কািশত �কানও সংবাদ, কলাম, তথ�, ছিব, কিপরাইট আইেন পূব�ানুমিত ছাড়া ব�বহার দ�নীয় অপরাধ। অনুমিত ছাড়া ব�বহার করেল কতৃ� প� আইিন ব�ব�া �হণ করেব। (
Unauthorized use of news, image, information, etc published by Bangla Tribune is punishable by copyright law. Appropriate legal steps will be taken by the

management against any person or body that infringes those laws. )
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