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ভূবিকা 

 

 

শুধ ুআমাদের দেশ নয়, সমগ্র মানব জাতি আজ এক অে্ভুি পতরতিতির মধয তেদয় যাদে। 

এই অবিা আমরা দকউ কখনও দেতখতন। মানব সভযিার উন্নতি, অগ্রগতি হদয়দে পরস্পদরর 

সহদযাতগিার মাধযদম। তকন্তু আজ আমরা পরস্পদরর দেদক তবতেণ্ণ হদয় কদরানা অতিমারী 

দেদক তনদজদের রক্ষা করদিই বযস্ত। এই বন্দিেশা বয়স্করা দকানরকদম মাতনদয় তনদেও, 

অদপক্ষাকৃি কম বয়সীরা দয হা াঁতপদয় উদেদে িা সহদজই অনুদময়।  

িদব ইতিহাদসর সাক্ষয মানদে তিধাহীন ভাদব বো যায় , অতিমারী দকান নিুন ঘটনা নয়। 

ভারদির কদেরা মহামারীর কোই আমরা ভুতে তক কদর। আজ দেদক প্রায় একশ বের আদগ 

১৯১৮ সাে নাগাে স্পাতনশ ফ্েু তবদের অনযানয দেদশর মি এখাদনও মারাত্মক আকার 

ধারণ কদরতেে। তকন্তু িাদি আমাদের স্বাধীনিা আদিােন দেদম োদকতন। তবপ্লবীদের কম ম 

প্রদেষ্টা অবযহি তেে। গান্ধীবােী ধারার পাশাপাতশ,ইংদরজ সাম্রাজযবাদের তবরুদে তবপ্লবীদের 

গুপ্ত আদিােদনর ইতিহাস আজও প্রেণ্ড উন্দিপনাময়। শুধু দেদেরা নয়, দমদয়রাও এতগদয় 

এদসতেে স্বাধীনিা সংগ্রাদম সমস্ত সামান্দজক তবতধ তনদেদধর দবড়াজাে উদপক্ষা কদর।  

বিমমাদন এই অস্বাভাতবক পতরতিতিদি আমাদের কদেদজর উদেযাদগ ভারদির ৭৪িম 

স্বাধীনিা তেবস অনুষ্ঠিি হয় ইন্টারদনট সংদযাদগর মাধযদম। এই উপেদক্ষয বাতড়দি দেদকই 

আমাদের কদেদজর ইতিহাস তবভাদগর োত্রোত্রীরা বাংোর তবপ্লবীদের দগৌরবময় অিীি 

তনদয় একষ্ঠট E-magazine  তিরীর পতরকল্পনা কদর। নানা প্রদেষ্টা সদেও দযসব ভ্রাতি রদয় 

দগে িার োয়ভার আমাদের উপদরই বিমায়। িদব আপনাদের মূেযবান পরামশ ম 

োত্রোত্রীদের বাড়তি উৎসাহ দজাগাদব। 

 

         ইতিহাস তবভাগ 

           সুদরন্দ্রনাে কদেজ 

2nd September 2020  
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                      ARPITA BAIRAGI 

                                       Semester: 2 

                   Suniti Choudhury, the youngest 
female revolutionary of India, was born to a 
middle-class Bengali family on 22nd May 1917, in 
Comilla district of West Bengal (presently 
Bangladesh). She went to Foyjunessa Balika 
Vidyalaya in Comilla. Suniti was influenced by 
Ullaskar Dutta who was a revolutionary from 
Comilla and Prafullanalini Brahma who was her 
senior at Faizunnisa Girls High School. Choudhury’s 
beliefs were shaped by Swami Vivekanand’s 
famous words- “Life is a sacrifice for the 
motherland”. 

Revolutionary Activities-    

Suniti Choudhury was recruited to the Jugantar 

Party by Prafullanalini Brahma. She was also the 

member of Tripura Zilla Chhatri Sangha the female 

wing of the organization which was affiliated to 

Jugantar. Choudhury was made the Major of the 

District Volunteer Corps. She led the parade of 

girls when Netaji Subhash Chandra Bose was in the 

town to address the student organization. She was 

selected as the Captain of the Women’s Volunteer 

Corps in the Annual Conference of Tripura Zilla 

Chhatri Sangha, held on 6th May 1931. During this 

time, she was known by the alias of ‘Meera Devi’. 

She was selected as the “custodian of firearms” 

and was in charge of training female members of 

the Chhatri Sangha in lathi, sword and dagger play. 

Assassination of Charles Stevens- 

Charles Geoffrey Buckland Stevens joined as 

Dist. Magistrate and Collector of Tripura which was 

the district of Comilla, on 6th March 1930. On 14th 

December 1931, Suniti, then 14, and Santi Ghosh , 

15, walked into the office of Charles Stevens, 

under the pretense that they wanted to present a 

petition to arrange a swimming competition 

amongst their classmates. While Stevens looked at 

the document, Ghose and Choudhury removed 

automatic pistols which were hidden under their 

shawls and shot and killed him.  

 

Trial and Sentence- 

Suniti Choudhury and Santi Ghose were taken into 

custody and imprisoned in the local British jail. In 

spite of all the difficulties, both girls maintained 

their calm and cheerfulness throughout their trial 

days in the prison and in the court. They expected 

to die a martyr’s death. However, in February 

1932, Ghose and Choudhury appeared in court in 

Calcutta but being minors both of them were 

sentenced to jail for 10 years. In an interview they 

stated, “It is better to die than live in a horse’s 

stable”. Suniti Choudhury was held captive in Hijli 

Detention Camp as a “third class prisoner”. She 

was released, along with Santi Ghose in 1939, after 

having served seven years of her sentence because 

of the amnesty negotiations between Gandhiji and 

British Indian government. 

Public and Media Response- 

Contemporary western periodicals characterized 

the assassination of Stevens as a sign of “Indian’s 

outrage against an ordinance by the Earl of 

Willingdon that suppressed the civil rights of 

Indians, including that of free speech”. Indian 

sources portrayed the assassination as Ghose and 

Choudhury’s response to the “misbehaviours of 

the British Dist. Magistrates” who had abused 

their positions of power to rape Indian women. 

After the verdict was announced, a flyer was found 

by the intelligence branch of police in the Rajshahi 

district praising Ghose and Choudhury as 

nationalist heroines. 

Later Life- 

After seven years, she got an early release. With 

undaunted spirit, Suniti resumed her studies and 

took the M.B.B.S degree. In 1947 she married 

Pradyot Kumar Ghose. With an only daughter, she 

died on 12th January 1988. Her heart was always 

bleeding at the sufferings of millions of her dear 

countrymen, and ill-at-ease for not being able to 

do all that she wanted to do for them. 

BIBLIOGRAPHY – 

 Saffron sword  

                         - Manoshi Singh Raval  

 

 

“THE YOUNGEST FEMALE REVOLUTIONARY OF BENGAL” 
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                                              Dishari Bhattacharjee 

                                                      Semester: 2 

 

Born on May 25, 1886, in the village named 

Subaldaha, in the Bardhaman district of Bengal 

province, Rash Behari Bose always wanted to join 

the army and his mind was always preoccupied 

with revolutionary ideas. He was initially educated 

at Subaldaha under the supervision of his 

grandfather, Kalicharan Bose and later in Dupleix 

college at Chandernagore. Since, Chandernagore 

was under French rule, Rash Behari was heavily 

influenced by both British and French culture. He 

was deeply inspired by Bankim Chandra 

Chattopadhyay's revolutionary novel 

'Anandamath' and  Navin Sen's 'Palashir Yuddha'. 

Alongside, the nationalist speeches of 

Surendranath Banerjee and Swami Vivekananda, 

his teacher Charu Chand, a man of radical ideas, 

inspired him further along revolutionary lines. 

In the wake of the partition of Bengal in 1905, the 

events that followed drew Rash Behari Bose 

headlong into revolutionary activities. He started 

gearing up under the guidance of Jatin Banerjee, 

an eminent revolutionary leader. 

It is popularly believed that Rash Behari was the 

mastermind behind the 'Delhi Conspiracy'. On the 

crisp morning of 23rd December, 1912, as Delhi 

was decked up to welcome the then viceroy Lord 

Hardinge on the occasion of the capital’s transfer 

from Calcutta to Delhi, Basanta Biswas, a 16-year-

old boy, disguised as a woman, threw a crude 

bomb at the elephant carrying the Viceroy. Lord 

Hardinge escaped with injuries. After the blast, 

Bose went back to his government job at the 

Forest Rresearch Institute and even organized an 

honorary reception for Hardinge a few months 

later. 

 Though Hardinge escaped death, Rash Behari's 

efforts continued unabated. He soon got seriously 

involved in the activities of the Ghadar movement. 

But his revolutionary stint in the Ghadar 

movement was short-lived as his plan got exposed 

which eventually forced him to leave for Japan.  

 

The subsequent hostilities between the British and 

Japan gave him a safe haven in Japan where the 

seeds of the INA were sown and eventually 

nurtured. In the year 1942, following a conference 

held in Tokyo, the Indian Independence League 

was established to fight for India’s freedom from 

British rule. He subsequently handed over its reins 

to Subhas Chandra Bose. It is often considered that 

the efforts of Rash Behari brought Indian National 

Army into existence. Even the Japanese 

government having recognised his contribution, 

honoured him with 'The Second Order of Merit of 

the Rising Sun' – the highest title given to a 

foreigner.  

On 21st January,1945, Rash Behari Bose left for his 

heavenly abode. He is still recalled in the streets of 

Tokyo for introducing the famous Indian curry 

named 'Nakamuraya's Indian curry'. 

 

Credited as one of the finest brains behind great 

events, Bose led a prolific life that Indian history 

has certainly left out of its narrative. He is the 

unsung hero of the Indian Freedom struggle, 

whose contribution can be categorised as 

'Subterranean'. His contribution in providing the 

much needed ' lifeblood' to the national struggle 

may not have found a suitable space in the annals 

of Indian history, yet his relentless effort towards 

realising the dream of Independent India puts him 

on a stature parallel to the likes of leaders like 

Subhas Chandra Bose, Bhagat Singh and others. 

 

Bibliography: 

 Fernandes Luis and Ghosh Satyavrata, 

Rash Behari Bose, Amar Chitra Katha Pvt. 

Ltd, 1971 

 Kawabe Lexi and Eston Elizabeth, Rash 

Behari Bose: The Father of The Indian 

National Army, Vol-1 

 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rash_Be

hari_Bose 

 https://www.thehindu.com/opinion/op-

ed/bose-of-

nakamuraya/article22661567.ece 

   RASH BEHARI BOSE: The Great revolutionary and statesman 

 
 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rash_Behari_Bose
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rash_Behari_Bose
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/bose-of-nakamuraya/article22661567.ece
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/bose-of-nakamuraya/article22661567.ece
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/bose-of-nakamuraya/article22661567.ece
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Battle of Jalalabad (1930) 

ROHIMA KHATUN      SEMESTER-2 
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                                          PAYAL BAIRAGI  

                                                           Semester: 2 

 

                    It was 8th December 1930. The Writers’ 

Building in Kolkata, the administrative nerve 

center of the city, the capital during British Rule, 

was buzzing with activity as usual. British officers, 

gentry, Bengali gentlemen and clerks, were doing 

their regular business. Three men, Benoy Basu, 

Badal Gupta and Dinesh Gupta shattered the 

silence, with a deafening roar that would echo 

through the ages. 

Benoy Krishna Basu was born on 11th September 

1908, in the village of Rohit bhog in Munshi Ganj 

district, now in Bangladesh. After passing the 

matriculation examination in Dhaka, Benoy 

enrolled into the Mitford Medical School. Under 

the influence of Hem-Chandra Ghosh, a 

revolutionary of Dhaka, Benoy joined the ‘Mukti 

sangha’, a secret society closely connected with 

the Jugantar Party. 

Dinesh Gupta was born on 6th December 1911 in 

the village of Joshlong in Munshi Ganj district, now 

in Bangladesh. While he was studying in Dhaka 

college, Dinesh joined Bengal Volunteers – a group 

organized by Subhas Chandra Bose in 1928, at the 

occasion of Calcutta session of the Indian National 

Congress. 

Badal Gupta was born Sudhir Gupta in the village 

Purba Shimulia in the Bikrampur region of Dhaka, 

now in Munshi Ganj district, Bangladesh. Badal 

was greatly inspired by Nikunja Sen, a teacher of 

Banaripara School of Bikrampur. Badal joined the 

Bengal Volunteers (BV) as a member. 

 

 

 

The Battle of Writers’ Building in Kolkata    

‘Operation Freedom’ launched in 1930 protested 

against Col NS Simpson, the inspector General of 

Prisons, who was infamous for the brutal 

oppression on the prisoners in the jails. The 

revolutionaries decided not only to murder him, 

but also to strike a terror into the British official 

circles by launching an attack on the Secretariat 

Building – the Writers’ Building in the Dalhousie 

Square in Kolkata. On 8th December 1930, Dinesh 

along with Benoy Basu and Badal Gupta, dressed in 

European costume, entered the Writers’ Building 

and shot dead Simpson. British police started 

firing. Some other officers like Twynam, Prentice 

and Nelson suffered injuries during the shooting. 

Although the British managed to overpower the 

trio, the men refused to surrender. Badal Gupta 

immediately ingested Potassium Cyanide, while 

Benoy and Dinesh shot themselves point blank 

with their firearms. Benoy breathed his last in a 

hospital on December 13, 1930. 

 

The Trial and Hanging 

However, of the three bravehearts, only Dinesh 

survived. Convicted, he was sentenced to death by 

hanging for anti-government activities and 

murder. He was martyred on 7th July 1931, at the 

Alipore Jail, aged 19. 

 

Significance 

Benoy, Badal and Dinesh were treated as martyrs 

by supporters in Bengal and other parts of India. 

After Independence, Dalhousie square was named 

B.B.D. Bagh-after the Benoy-Badal-Dinesh trio. 

We pay obeisance to these brave patriotic sons of 

India, who are still an inspiration to millions of 

proud Indians. 

Bibliography  

 Volume 2 of Indian Freedom 

Fighters Series – Saptarshi 

Bhattacharyya   

 

“BENOY-BADAL-DINESH” 
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                                                                                                                                                       Joy Ghosh 

                                                     Semester: 2 

 ইতিহাদসর পািায় এ এমন এক মহীয়সী নারীর জীবনী, 

সময় যাদক তফদক কদরদে তকন্তু মন দেদক কখদনা ভুতেদয় 

তেদি পাদরতন। ইতিহাস হে অিীদির আয়না, অিীদির 

সুেীঘ ম পে অতিক্রম কদর মানুে বিমমাদন এদস 

ো াঁতড়দয়দে। আর দসই অিীদিই আদে হাজার হাজার 

বীরাঙ্গনাদের অন্দস্তে। িারই মদধয উদেখদযাগয এক 

বীরঙ্গনা নারী হদেন েীো নাগ। আমাদের এই সমাজ 

সুেরূ অিীি দেদকই পুরুেিাতিক। িাই ইতিহাস দেখার 

েৃষ্ঠষ্টভতঙ্গ দয পুরুেিাতিকই হদব, িাদি দকান সদিহ দনই। 

এই সমাজ আমাদের দোদখ আঙু্গে তেদয় পদে পদে 

দেতখদয় দেয় দয, পুরুেরাই হদেন সমাদজর মূে তভতি। 

দযখাদন নারীদের দকান অন্দস্তে দনই। তকন্তু দসই 

পুরুেিাতিক সমাদজর মুদখই ঝামা ঘদে ইতিহাদসর 

নানান অধযাদয় অদনক নারী তনদজদের অবোন 

দরদখদেন।। িাদের মদধযই একজন উদেখদযাগয 

তিষ্ঠটশতবদরাধী নারী হদেন েীো নাগ।।। 

            ঢাকা তবেতবেযােদয়র এই োত্রী, পূব ম বাংোর নারী 

তশক্ষা ও নারী আদিােদনর পতেকৃৎ তেদেন। আসাদমর 

দগায়ােপাড়ায় ১৯০০ সাদের ২রা অদটাবর 

জন্মগ্রহণকারী েীনা নাগ তেদেন একজন দবসামতরক 

কম মকিমার কনযা। এরপর সমদয়র সদঙ্গ িাে তমতেদয় 

কেকািার দবেুন কদেজ দেদক ইংদরন্দজদি অনাস ম সহ  

স্নািক তিতগ্র অজমন কদরন তিতন এবং তশক্ষাগি সাফদেযর 

জনয িাদক "পদ্মাবিী" স্বণ মপেক প্রোন করা হয়। ১৯২৩ 

সাদে ইংদরন্দজদি এম. এ তিগ্রী অজমন কদরন তিতন। 

এরপর, নারীদের সামান্দজক এবং অে মননতিক বযাপাদর 

জনমি গদড় িুেদি তনতখে বঙ্গ নারী দভাটাতধকার 

সতমতির যুগ্ম  সম্পােক তহদসদব েীো নাগ তবতভন্ন 

জনসভার আদয়াজন কদরন। ১৯২৩ সাদের তিদসম্বর 

মাদস নারী তশক্ষা প্রসাদর এর মূে উদিশয তিতন "তেপােী 

সংঘ" নাদম একষ্ঠট মতহো সংগেন প্রতিিা কদরন। েীপাতে 

সদের সাহাযয তনদয় তিতন েীপাতে সু্কে নাদম একষ্ঠট সু্কে 

ও অনয বাদরাষ্ঠট তি প্রাইমাতর সু্কে প্রতিিা কদরন। তিতন 

নারীতশক্ষা মন্দির ও তশক্ষাভবন নাদম পতরতেি অনয েুষ্ঠট 

সু্কেও প্রতিিা কদরন। ১৯২৫ সাদে “শ্রীসে” নাদম 

অতভতহি একষ্ঠট তবপ্লবী েদের তিতন সেসয হন।  

             ১৯২৭-২৮ সাদের তবকু্ষব্ধ বেরগুতেদি, যখন 

নারীরা শারীতরক আক্রমদণর েদক্ষয পতরণি হয়, িখন 

েীো নাগ মতহো আত্মরক্ষা ফান্ড নাদম একষ্ঠট ফান্ড গেন 

কদরন, যা তেে এ অঞ্চদে প্রেম মাশ মাে পেতিদি 

আত্মরক্ষামূেক েদের একষ্ঠট। সাধারণ জনিার পয মাদয় 

নারী তশক্ষা তবস্তাদরর জনয তিতন গণ তশক্ষা পতরেে নাদম 

পতরতেি একষ্ঠট প্রতিিানও গেন কদরন। েীো অনয দয 

কারদণ তবখযাি, িা হদো নারীদের তবোয ম তবেয়াবতেদি 

তনদবতেি প্রভাবশােী সামতয়ক পন্দত্রকা "জয়শ্রী" এর 

সম্পােক তহদসদব িা াঁর সাতহতিযক কায মক্রম। নারীদের 

িারা স্বিিভাদব পতরোতেি এ সামতয়ক পন্দত্রকাষ্ঠট নারী 

কিৃমক তেতখি তনবন্ধাবতে প্রকাশ করি। "েবণ 

সিযাগ্রদহর" একজন সন্দক্রয় অংশগ্রহণকারী তহদসদব 

েীো ঢাকা মতহো সিযাগ্রহ কতমষ্ঠট গেন কদরন। 

শ্রীসদের প্রধান অতনে রাদয়র দগ্রফিাদরর পর এ 

সংগেনষ্ঠটর পতরোেনার োতয়ে েীোর উপর নযস্ত হয়। 

১৯৩১ সাদের ২০ তিদসম্বর িা াঁদক দগ্রফিার কদর তবনা 

তবোদর কারাগাদর দপ্ররণ করা হয়। 

               ১৯৩৯ সাদে েীো নাগ অতনে রায়দক তবদয় 

কদরন। এই েম্পতি দনিাজী সুভােেন্দ্র বসুর  েদে 

দযাগোন কদর "ফরওয়ািম ব্লক"গেন কদরন। ১৯৪০ 

সাদের জেুাই মাদস কেকািার হেওদয়ে মনুদমদন্টর 

বাতহযক আকৃতি নষ্ট করার োদয় েীো নাগ ও অতনে 

রায়দক অতভযুি করা হয় এবং পুনরায় িা াঁদেরদক 

কারােন্ড দেওয়া হয় এবং ১৯৪৬ সাে পয মি আটক রাখা 

হয়। কারামুন্দির পর িা াঁদক দনিাজীর েদের সাপ্তাতহক 

মুখপত্র ফরওয়ািম ব্লক-এর সম্পােনার োতয়েভার গ্রহণ 

করদি হয়।   পরবিীকাদে তিতন পন্দিম বাংোয় েদে যান 

এবং ভারিীয় জািীয় রাজনীতিদি জতড়দয় পদড়ন। 

১৯৪৬ সাদে তিতন বাংো দেদক ভারিীয় গণপতরেদের 

সেসয তনব মাতেি হন এবং ভারিীয় শাসনিদির খসড়া 

তিতরদি অবোন রাদখন। ১৯৪৬ সাদের কেকািা োঙ্গা ও 

দনায়াখােী োঙ্গার পর তিতন দনায়াখােীদি োঙ্গায় 

ক্ষতিগ্রস্ত দোকজদনর ত্রাণকাদয ম অংশগ্রহণ কদরন। 

‘নযাশনাে সাতভমস ইনতিষ্ঠটউট’ নামক একষ্ঠট 

জনকেযাণমূেক সংগেনও তিতন িাপন কদরন। মৃিুযর 

পূব ম পয মি তিতন পতরপূণ ম, সন্দক্রয় জীবনযাপন কদরন।  

এরপর ১৯৬৮ সাদের ৪ দফব্রুয়াতর দসতরিাে আক্রমদণ 

অসুি হদয় সংজ্ঞাহীন অবিায় আড়াই বের পর ১৯৭০ 

সাদের ১১ জনু রাি ১২টা ২০ তমতনদট েীো রায় পরদোক 

গমন কদরন। 

           সুিরাং উপতরউি আদোেনার পতরদপ্রতক্ষদি 

পতরদশদে বো দযদি পাদর দয, েীো নাগ এমন একজন 

মহীয়সী নারী তেদেন দয, তিতন গি হদয়দেন দবশ কদয়ক 

বের আদগ,তকন্তু িার মৃিুযর এি বের পদরও, তিতন দসই 

সমদয় দয বীরদের পতরেয় তেদয় তগদয়তেদেন যা কখদনা 

দভাোর নয়। িার সারা জীবন ইতিহাদসর পািায় সমাতিি 

হদয় োকদব। 

    সহায়ক গ্রন্থ: 

১)"ভারি ও তবদের ইতিহাস"- জীবন মুদখাপাধযায় ও িঃ 

সুভাে তবোস। 

২)"েীো নাগ ও িার জীবন সাধনা"- মাদেকা দবগম (প্রেম 

আদো দেদক সংগৃহীি) 

৩) বাংোতপতিয়া,, নাগ, েীো দেদক তকেু িেয দনওয়া।। 

 

বীরত্বের বীরঙ্গনা "লীলা দেবী" 
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                    Matangini Hazara was 

an Indian revolutionary. She participated in 

the Indian independence movement. She was so 

inspired by Gandhi’s beliefs and ideas that she 

became the devoted follower of the leader and 

earned herself the name ‘Gandhi Buri’ or ‘old 

Gandhi' in Bengali. She was shot dead by 

the British Indian police in front of 

the Tamluk Police Station (of erstwhile Midnapore 

District) on 29 September 1942.   

         Not much is known about early life of 

Matangini Hazara. She was born in the small 

village of Hogla, near Tamluk in 1869. She could 

not receive a formal education as she was the 

daughter of a poor peasant. She was married off 

early to a 60 year old man and became a widow at 

the age of eighteen, without bearing any offspring. 

               A notable feature of the freedom struggle 

in Midnapore was the participation of women. 

Matangini Hazra's participation in the Civil 

Disobedience movement led to her several stints 

in prison. In 1932, she was arrested for breaking 

the Salt Act. Thogh promptly released, she agitated 

for the abolition of the tax. Arrested again, she 

was incarcerated for six months at Baharampur. 

After being released, she became an active 

member of the Indian National Congress and took 

to spinning her own Khadi. In 1933, she attended 

the subdivisional Congress conference at 

Serampore and was injured in the ensuing baton 

charge by the police 

 

Involvement in the Quit India 

Movement 

Her involvement with the freedom struggle 

intensified during the Quit India Movement 

launched by Gandhi in 1942. As part of the Quit 

India Movement, members of the Congress 

planned to take over the various police stations of 

Medinipore district and other government offices.  

 

 

 

 

 

 

This was to be a step in overthrowing the British 

government in the district and establishing an 

independent Indian state. Hazra, who was then 72 

years, led a procession of six thousand supporters, 

mostly women volunteers, with the purpose of 

taking over the Tamluk police station. When the 

procession reached the outskirts of the town, they 

were ordered to disband under Section 144 of 

the Indian Penal Code by the Crown police. As she 

stepped forward, Hazara was shot 

once. Apparently, she had stepped forward and 

appealed to the police not to open fire at the 

crowd. 

          As she was repeatedly shot, she kept 

chanting Vande Mataram, "hail to the 

Motherland". She died with the flag of the Indian 

National Congress held high and still flying. 

    

 

India earned Independence in 1947 and numerous 

schools, colonies, and streets were named after 

Matangini Hazra. The first statue of a woman put 

up in Kolkata, in independent India, was Hazra's in 

1977. A statue now stands at the spot where she 

was killed in Tamluk. In 2002, as part of a series of 

postage stamps commemorating sixty years of the 

Quit India Movement and the formation of the 

Tamluk National Government, the Department of 

Posts of India issued a five rupee postage stamp 

with Matangini Hazra's likeness. Hazra Road in 

Kolkata is also named after her. 
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CONCLUSION 

MATANGINI HAZARA 

(19TH OCTOBER 1870 – 29TH SEPTEMBER 1940) 
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                              অতপ মিা সরকার 

                                               তব.এ.অনাস ম (প্রেম বে ম) 

                       

                   “আবি নারী, আবি িহীয়সী 

আিার সুত্বর সুর দবেঁত্বেত্বে দ্যাৎস্না বীণায় বনদ্রা-

ববহীন শশী 

আবি নইত্বল বিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা 

বিথ্যা হত কানত্বন ফুল দফাটা” 

                                                      -িুক্তি( রবীন্দ্রনাথ্ ঠাকুর ) 

               স্বাধীনিা এমন এক সুির শব্দ যার সাতন্নদধয 

মানুে নািতনকিার স্পশ ম পায়।জন্মগি এই অতধকাদর 

আত্মপতরেদয় বা াঁেদি দশদখ মানুে,এরই নাম 

স্বাধীনিা।বাংোর ইতিহাদস নবাব তসরাজ-উে-্দেৌোর 

পিদনর পর বাংোর স্বাধীনিা তিষ্ঠটশদের করিদে েদে 

যায়।ফেি আমাদের সুসিাদনরা দসই স্বাধীনিা 

অতধকাদরর েড়াইদয় কদয়ক  যুগ ধদর িদন্দ্ব অবিীণ ম 

হয়।শুধু ভারিমািার পুত্ররাই নয়,িার কনযারাও েদে 

েদে নাম তেতখদয়দে এই  জীবন-মরণ দখোয়। িাদের 

মদধয অনযিম হে প্রীতিেিা ওয়ািার।   পূব মবাংোর 

েট্টগ্রাম শহদর ১৯১১সাদের ৫ই দম এক মধযতবি কায়ি 

পতরবাদর তিতন জন্মগ্রহণ কদরন। িার তপিা জগৎবনু্ধ 

ওয়ািার দজো মযান্দজদসট্রদটর অধীদন কাজ করদিন 

এবং িার মা তেদেন প্রতিভাময়ী দেবী। িৎকােীন সমদয় 

নারীদের তশক্ষার েে দসই ভাদব তেে না। িাোড়া দমদয়র 

তশক্ষার প্রতি তপিা ও মািা উোসীন তেে। িদব তকদশার 

কাে দেদকই প্রীতিেিা তশক্ষার প্রতি দকৌিূহেী। িার 

োোদক গৃহতশক্ষক তশক্ষাোন করার মুহদূিম দস কদক্ষর 

পিাদি দেদক সব শুনদিন। এবং োোর সময় সমাপ্ত 

হওয়া মাত্রই দোদটা প্রীতিেিা দেৌদড় দযদিন তশক্ষদকর 

কাদে। িার তশক্ষার প্রতি অিীব দকৌিূহে েক্ষয কদর িার 

তপিা িাদক তবেযােদয় ভতিম কতরদয় দেন। েট্টগ্রাম দেদকই 

মযাষ্ঠট্রক পাশ কদরন তিতন। ১৯৩০সাদে  ঢাকা দবািম দেদক 

নারীদের মদধয আই.এ. পরীক্ষায় প্রেম িান অতধকার 

কদরন, এবং কেকািায় দবেুন কদেদজ তব.এ. ইংরান্দজদি 

স্নািক তনদয় ভরতি হন। 

                 দোদটা বয়স দেদকই প্রীতিেিার মদন 

রাজননতিক দেিনার জন্ম হয়। ১৯৩০সাদের ১৮ই এতপ্রে 

ন্দত্রশ দেদক পাঁয়ন্দত্রশ জন সশস্ত্র তবপ্লবী তসতনক গদনশ দঘাে 

ও অনি তসংদহর অতধনায়কদে পুতেশ োইদনর অস্ত্রাগার 

আক্রমণ কদরন। এই ঘটনাষ্ঠট প্রীতিেিাদক গভীরভাদব 

দরামান্দঞ্চি কদর িুদেতেে। েট্টগ্রাদম তবপ্লবী যুগাির েদের 

তনম মে দসদনর সতহি পতরেয় হয়, দসই সূদত্রই দযাগাদযাগ 

হয় মািারো সূয ম দসদনর সতহি।   তবপ্লবী সংগেনগুতের 

সতহি িীি দযাগাদযাগ িাপন করার েরুন তিতনও িাদের  

 

 

 

একজন হদয় ওদেন।িাদক তেদয়ও অদনক তবপ্লতবক কায ম 

সম্পােন করাদনা হি। দযমন-আতেপুর দসন্ট্রাে দজদে 

ো াঁেপুর পুতেশ ইন্সদপটর িাতরণী মুখান্দজমদক হিযার 

অপরাদধ ফাাঁতসর আদেশপ্রাপ্ত তবপ্লবী রামকৃষ্ণ তবোদসর 

সতহি দযাগাদযাগ রক্ষা করদি হি, দসই দহিু অদনক 

দগাপন িেয আোন-প্রোন করদিন। িার তকেুতেদনর 

মদধযই রামকৃষ্ণ তবোদসর ফাাঁতস হওয়াদি প্রীতিেিা দভদে 

পদড়ন। রামকৃষ্ণ তবোদসর মৃিুযর পর তকেুতেন তিতন 

তনদজদক তবরি রাদখন।  

               ১৯৩২ সাদে নিনকানন গােস ম সু্কদে তিতন 

প্রধান তশতক্ষকা তহদসদব কম মবিৃ হন।িার মদধয দেশদপ্রম 

গভীরভাদব জাগ্রি হয় ফেস্বরূপ তিতন দগাপদন কল্পনা 

েদির সতহি ধেঘাট গ্রাদম তগদয় আত্মদগাপনকারী 

মািারোর সাদে সাক্ষাি কদরন এবং তবপ্লতবক সংগেদনর 

কাদজ তনদজদক িীিভাদব যুি কদরন।  ১৯৩২সাদে ১২ই 

জনু-এর রাদি মািারো সূয ম দসন,তনম মে দসন,অপূব ম দসন 

ও প্রীতিেিা একই বাড়ীদি োদকন। িৎসমদয় পুতেশ 

বাতহনী িাদের ওপর আক্রমণ োোদে,িা প্রতিহি করার 

জনয এবং তনজ রক্ষার স্বাদে ম িারা পুতেশদনিা কযাদেন 

কযামরণদক হিযা কদরন। এই ঘটনার পর দেদকই 

প্রীতিেিা হদয় ওদেন পুতেশ বাতহনীর দোদখ এক েরম 

অপরাধী। জনস্বাদে ম প্রোর করা হয় প্রীতিেিার সন্ধান 

তেদে পা াঁে হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ প্রোন করা হদব। 

িখন প্রায় তিন মাস অবতধ প্রীতিেিা মািারোর সতহি 

তবতভন্ন িাদন তনদজদক আত্মদগাপন কদর রাদখন।  

             িদব এই আত্মদগাপন স্বল্প সমদয়র জনয, ১৯৩২ 

সাদেই িাক আদস প্রীতিেিার। একষ্ঠট ইউদরাতপয়ান 

ক্লাদব অপ্রিযাতশিভাদব আক্রমণ করার জনয আটজদনর 

একষ্ঠট েদের দনিৃদে দেওয়া হয়। প্রীতিেিার েুঃসাহতসক 

মদনাভাদবর কারদণ মািারোর িার প্রতি গভীর আিা 

তেে। অবদশদে আসে দসই স্মরণীয় তেনষ্ঠট! ১৯৩২সাদের 

২৩দশ দসদেম্বর তিন তেক দেদক রাদির অন্ধকাদর 

তরভেভার ও দবামা তনদয় আক্রমণ কদরন ইউদরাতপয়ান 

ক্লাদবর ওপর। আক্রমদণ িারা যদেষ্ট সাফেয অজমন 

করদেও িন্দ্বযুদে প্রীতিেিা মাষ্ঠটদি পদড় পাোদি 

অক্ষম হদয় পদড়ন।িদব একজন পতরপূণ ম দনত্রীর মদিা 

িার েদের সকেদক িান পতরিযাগ করার তনদেমশ দেন 

এবং তনদজ পটাতশয়াম সায়ানাইি দখদয় তনদজর জীবন 

উৎস্বগ ম কদর দেন দেদশর স্বাদে ম।  

  প্রীতিেিা ওয়ািার হদেন নারীদের মদধয প্রেম 

শহীে। তযতন তনজ প্রাদণর মায়া না কদর দেদশর স্বাদে ম 

জীবন অতিবাতহি করদি তপেুপা হনতন।িার মৃিুযর পর 

িার কাে দেদক প্রাপ্ত একষ্ঠট দনাদট তিতন স্পষ্টি উদেখ 

কদরন-মতহোরা অবো নয়,িারা সাহসী, িারাও পুরুেদের 

সতহি পাদয় পা তমতেদয় সকে অসাধয সাধন করদি পাদর। 

তিতন যুবক সম্প্রোদয়র উদিদশয বযি কদরদেন িারা দযন 

কখদনাই দেদম না োদক। প্রীতিেিার এই তনঃস্বাে ম 

োন,েুঃসাহতসক মদনাবে ও কায মকোদপর েরুন সকে 

                          বাাংলার ববপ্লবী নারী : প্রীবতলতা ওয়াত্বেোর 
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দেশবাসীর কাদে তেরস্মরণীয় হদয় োকদব এবং মতহোদের 

কাদে একজন আেশ ম নারী রূদপ  তবরাজ করদবন।  

মানুদের জীবনটা রামধনরু সািরদে তবভি নয়,হাজার রং 

োদগ িাদি,দস হদয় ওদে সৃষ্ঠষ্টর দসরা জীব। বস্তু জগদির 

তবতেত্রয, িার িান্দন্দ্বক প্রন্দক্রয়া, িার তেিা দেিনার জগৎ 

সমস্ত তকেুই তকেূ মানুদের েড়াইদয় পূণ মিা পায়। 

‘বীরদভাগযাবসুন্ধরা’ এই ধারণায় বীরাঙ্গনা প্রীতিেিা প্রশ্ন 

েুাঁ দড় দেন তনদজর কম মকাদণ্ডর িারা। পুরুেশাতসি এই 

তবেদোদক নারীরা িাদের যোযে ময মাো দপদয়দে তকনা িা 

তনদয় অবেীোয় তবিকম  েেদি পাদর। তকন্তু তবপ্লবী 

প্রীতিেিার তেিা-দেিনা এবং কম মকাণ্ড তেরকােই 

বঙ্গনারী িো ভারিীয় নারীদক  উৎসাহিত করবে।  

   গ্রন্থপক্তি: 

 এই প্রবন্ধষ্ঠট পতরপূণ ম করার দক্ষদত্র আতম কদয়কষ্ঠট 

পুস্তদকর সাহাযয তনদয়তে। দসগুতে হে- 

        ১) তেন্ময় দেৌধুতর রতেি “প্রেম তবপ্লবী নারী শহীে 

প্রীতিেিা” 

        ২) ঈশানী মুদখাপাধযায় রতেি “সূয মিপা প্রীতিেিা 

ওয়াদিোর”  
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                                                  Danish Reza  

                                              Semester: 4 

On 8th December, 1930, the normal 

activity at Writers' Building in Calcutta, the capital 

during British rule, was suddenly disrupted by a 

deafening roar as three young men in European 

attire fired from their revolvers, killing Col. N.S. 

Simpson, Inspector General of Prisons, Calcutta. 

The three men were Badal Gupta, Benoy Basu and 

Dinesh Gupta who became martyrs for the cause 

of India’s freedom. 

Badal Gupta, originally named Sudhir 

Gupta, was born in 1912 in the village of Purba 

Shimulia of Bikrampur in Dhaka district of 

Bangladesh. Badal was instilled with a strong sense 

of patriotism by Nikunja Sen, a teacher of the 

Banaripara school of Bikrampur. Badal yearned to 

join the Indian Independence movement. On 

Nikunja Sen’s inspiration, Badal became a member 

of the  Bengal Volunteers, a group mobilised by 

Netaji Subhas Chandra Bose in 1928, during 

Calcutta session of the Indian National Congress, 

which continued its activities even after the 

session ended. 

Badal Gupta was also influenced by the 

revolutionary activities of his two paternal uncles, 

Late Dharani Nath Gupta and Nagendra Nath 

Gupta, who were both involved in the Alipore 

Bombay case, and imprisoned along with Rishi 

Aurobindo Ghosh. 

The Bengal Volunteers aimed to liquidate 

infamous British officers. The three comrades 

Benoy Basu, Badal Gupta and Dinesh Gupta 

decided to kill Col. N.S. Simpson as well as other 

British officers to strike terror in the British official 

circles by launching an attack on the Writers’ 

Building, the administrative centre at Calcutta, the 

capital during British rule. Their immediate target 

was Col. N.S. Simpson, the I.G of Prisons, Calcutta, 

who was known for his brutal oppression of 

political prisoners. 

On the fateful day of December 8, 1930, 

Badal Gupta along with Benoy Basu and Dinesh 

Gupta entered the Writers’ Building, disguised as  

 

 

Europeans. They soon shot Simpson dead. But the 

British police sprang into action to catch the killers 

and a brief gun battle ensued in the building. 

During the shooting British officers like Twynam, 

Prentice and Nelson were seriously injured. 

However, the trio were overpowered, but they 

refused to surrender. Badal Gupta immediately 

consumed Potassium Cyanide and died. Benoy and 

Dinesh shot themselves from their firearms. Benoy 

died in a hospital on 13 December, 1930. Dinesh 

survived but was hanged to death on 7 July, 1931. 

Thus, three brave hearts Badal aged 18, Benoy 22 

and Benoy 22 and Dinesh 19 achieved immortality. 

The daring venture of the three youths 

struck terror into the hearts of the British officers. 

Many other revolutionary groups were inspired by 

their bravery. In their honour, the Dalhousie 

Square has been named Benoy-Badal-Dinesh 

Bagh, which reminds us of their valour and 

sacrifice. 

 

BIBLIOGRAPHY 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Badal_Gupta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

Badal Gupta 

 

    



14 
 

 

 

 

                            NAME: MD AFROZ KHAN 

                                          Semester: 4 

 

                 Surya Sen, popularly called Master Da, 

was a mathematics teacher  in a school in 

Chittagong. Apart from other revolutionary 

activities he is famous for the Chittagong armoury 

raid where British arms were seized and an Indian 

Flag was hoisted on the premises of the police 

armoury. The  British executioners broke all his 

teeth, pulled out all his nails and broke all his limbs 

and joints before hanging him. 

Chittagong armoury raid and its aftermath:- 

His major success in the anti - British revolutionary 

violence was the Chittagong Armoury raid on April 

18, 1930. Subsequently, he escaped to the 

Jalalabad Hills along with his fellow 

revolutionaries. After the battle of Jalalabad with 

the British troops on April 22nd, 1930, he escaped. 

Surya Sen was constantly followed by the British 

police and had to hide at the house of Savitri Devi, 

a widow at Patia. A police and military force under 

Captain Cameron surrounded the house on June 

13th, 1932. Cameron was shot dead while 

ascending the staircase and Surya Sen along with 

Pritilata Waddader and Kalpana Dutta escaped 

safely .  

Surya Sen was always in hiding to evade arrest and 

moved from one place to another. Sometimes he 

used to take a job as a workman, a farmer, a 

milkman, a priest, a house worker or even as a 

pious Muslim. However, one of his accomplices, 

Netra Sen, either because of greed for money or 

out of jealousy or because of both, informed the 

British that Surya Sen had taken shelter at his 

house. As a result, the police came and captured 

him in February, 1933. This is how India’s supreme 

hero was arrested. But before Netra Sen was able 

to get his reward of 10,000 / - , he was killed by 

revolutionaries. 

 

 

 

Netra Sen's wife was all for Surya Sen and she was 

horrified by her husband's deed.  She felt mortified 

by her husband’s betrayal of Surya Sen.   

One evening when she was serving food to her 

husband, a great admirer of Surya Sen came into 

the house.  He was carrying a big knife which was 

called a "Daa" and with one stroke of the “Daa” 

chopped off the head of Netra Sen in the presence 

of his wife. Then, slowly and steadily he went 

away. While the police arrived to investigate, they 

asked Netra Sen's wife if she had seen who the 

murderer was. She said, "I saw with my own eyes 

but my heart will not permit me to tell you his 

name. I am sorry. I feel miserable that, I was the 

wife of such a treacherous man, such an undivine 

man as Netra Sen. My husband betrayed the great 

son of Chittagong. My husband betrayed the great 

son of Mother India. My husband cast  a slur on 

the face of India. Therefore, I cannot take the 

name of the person who took his life. He has 

definitely done the right thing. You can do 

anything with me. You can punish me, you can 

even kill me, but I shall never tell the story of the 

person who killed my husband. Our “Masterda" 

will be hanged I know, but his name will forever be 

synonymous with India's immortal freedom cry.  

Everyone loves him.  I too love him and adore him, 

for he is the greatest son in the firmament of 

Chittagong". Tarakeshwar Dastidar, the new 

president of Chittagong branch of the Jugantar 

party, made a preparation to rescue Surya Sen 

from the Chittagong Jail.  But the plot was 

unearthed and consequently frustrated.  

Tarakeshwar and Kalpana Dutta along with others 

were arrested.  Special tribunals tried Surya Sen, 

Tarakeshwar Dastidar and Kalpana Dutta in 1933. 

Surya Sen and Tarakeshwar Dastidar were hanged 

by the British rulers on January 12th, 1934. Before 

the death sentence was carried out Surya Sen was 

brutally tortured.  It was reported that the British 

executioners broke all his teeth with hammer and 

plucked all nails and broke all limbs and joints.  He 

was dragged to the rope unconscious.  After his 

death, his dead body was not given any funeral.  

The prison authority, it was found later, put his 

dead body in a metallic cage and dumped into the 

Bay of Bengal 

MASTERDA SURYA SEN: A GREAT 

REVOLUTIONARY OF BENGAL 
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Surya Sen was the unsung braveheart whose spirit 

even shattered bones failed to break. In his last 

letter to his comrades before his execution, Sen 

wrote on January 11th, 1934: "Death is knocking at 

my door.  My mind is flying away towards eternity 

... At such a pleasant, at such a grave, at such a 

solemn moment, what shall I leave behind you?  

Only one thing, that is my dream, a golden dream - 

the dream of Free India .... Never forget the 18th 

of April, 1930, the day of the eastern Rebellion in 

Chittagong ... Write in red letters in the core of  

your hearts the names of the patriots who have 

sacrificed their lives at the altar of India's freedom. 

To his fellow freedom fighter Sen wrote:"A 

dedicated band of youth must show the path of 

organized armed struggle in place of individual 

terrorism. Most of us will have to die in the 

process but our sacrifice for such a noble cause 

will not go in vain. " 

BIBLIOGRAPHY 

                              

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Surya_Sen 

 

                             

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

   
RITIVA SENGUPTA      4TH SEMESTER 



17 
 

                                  
 
 
 
 
 
 

                                                 ROHIMA KHATUN   
                                                           Semester: 2 

                                  
            “যতে জীবন- সংগ্রাদমর     

                         ঝুাঁ তক না োদক  

                িাহদে জীবদন বা াঁোটা-  

                অদনক তফদক হদয় যায়,,   

   সুভােেন্দ্র বসু                                                                                                                                              

 

সুভােেন্দ্র বসুর এই কোগুতে দযন অদনক 
দক্ষদত্রই েক্ষণীয়, ইস্পাি েৃঢ় সংকল্প ও অফুরি 
কম মশন্দির অতধকারী, অমিৃ িযাগী তবপ্লবী েীদনশ 
েন্দ্র মজমুোর িার সারাজীবদন, স্বাধীনিার জনয 
েড়াই  কদরদেন । মানব সভযিাদক উিরদণর 
দক্ষদত্র তবপ্লবী সংগ্রামী তেদেন আত্মতনদবতেি । 

েীদনশ েন্দ্র মজমুোর 1314 বঙ্গাদব্দ 5 ই তজযি এই 
পৃতেবীর আদো দেদখন । তপিা তেদেন পূণ মেন্দ্র 
মজমুোর, পতরবাদরর োর ভ্রািা র মদধয মধয ভ্রািা 

তেদেন তিতন । দোটদবো দেদকই পড়াশুনায় 
পারেশী তেদেন তিতন। 1928 সাদে তবএ পাস কদরন 
তিতন এবং আইন তশক্ষার জনয প্রস্তুতি শুরু কদরন । 
এবং তিতন আই.এ পড়াও শুরু কদরতেদেন, 
একইসদঙ্গ দযাগাভযাস করদিন । পদর তিতন তসমো 
বযায়াম সতমতি দি োষ্ঠে তশক্ষা োভ কদরতেদেন। 

তিতন তেদেন ভারিীয় উপমহাদেদশর 
তিষ্ঠটশ তবদরাধী স্বাধীনিা আদিােদনর অনযিম 
বযন্দিে এবং অতিযুদগর শহীে তবপ্লব ।অনুজা েরণ 
দসন এর মাধযদম যুগাির তবপ্লবী েদে দযাগোন 
কদরন। এই সময় দেদক িার তবপ্লবী মদনাভাব শুরু 
হয় ।প্রেম তবেযুদের সময় বাঘাযিীন এর            
দনিৃদে তবপ্লবী অভুযোদনর  সময় বাদেেদরর গুপ্ত 
ঘা াঁষ্ঠট পতরোেক তশদেের বসু যক্ষা দরাদগ আক্রাি   
হদে,অিযি দকামে হৃেয় সম্পন্ন েীদনশ েন্দ্র 
মজমুোর অনুজোরদণর সদঙ্গ সারারাি দজদগ 
দসবা কদরন ।এরপর েেদনিার তনদেমদশ তিতন 
বগুড়া ও েতক্ষণ 24 পরগনা তবপ্লবী সংগেদনর বড় 
শন্দি হদয় ওদেন । োষ্ঠে দখোর তশক্ষক তহসাদব োত্র 
সংঘ প্রতিিায় সাহাযয কদরন ।েীদনশ েন্দ্র মজমুোর 
দবশ তকেু কাদজর জনয পতরতেতি োভ কদরতেদেন। 

দসগুতের মদধয অনযিম হদো--- 1337 বঙ্গাদব্দ 
োে মস দটগাটম দক আক্রমদণর ঘটনা , এষ্ঠট এমন 
একষ্ঠট দোমহে মক ঘটনা তেে দয পরতেন অে মাৎ 

1930 এর 26 আগি অমিৃবাজার পন্দত্রকায় এর 

প্রতিদবেন প্রকাতশি হদয়তেে। 

                                                                            

25দশ আগি দবো 11:45 নাগাে িােদহৌতস 
দস্কায়ার এক প্রবে উদিজনাপূণ ম এবং আদোড়ন 
সষৃ্ঠষ্টকারী নাটদক পয মবতসি হদয়তেে। এই সময় 
কেকািার পুতেশ কতমশনার োে মস দটগাটম এর 
গাতড়র ওপর একষ্ঠট দবামা তনদক্ষপ করা হদয়তেে । 
সযার োে মস দটগাটম এর মদি তিতন দবো এগাদরাটা 
সময় গাতড় কদর োেবাজার যান্দেদেন । রাস্তার 
বা াঁতেদক ট্রাম োইন এর কাোকাতে    হযারল্ড এর 

দোকাদনর উদটাতেদক গাতড় দেদক  নামদিই 
কাদেই  তবকট আওয়াজ কদর একষ্ঠট         তবদফারণ 
ঘদট। তিতন যখন ঝুাঁ দক গাতড়দি রাখার  তরভেবারষ্ঠট 

তনদি যান, িখন তিতন দেদখন দয গাতড়র উদটা 

তেদক প্রেন্ড একষ্ঠট তবদফারণ হয় । িাই তিতন 

ড্রাইভারদক বদে িিু গাতড়ষ্ঠট ঘুতরদয় দনন। িখনই 

দেখা যায় একজন বাোতে যুবক ফুটপাদির ওপর 
েইেই রদির নেীর মদধয শুদয় আদে। িার কাদে 
তেে েুষ্ঠট দবামা এবং একষ্ঠট 450 তরভেভার । 
আদরকজন বাোতে িরুণ একষ্ঠট তরভেবার দবর 
কদরই িার পিাোবন কারী একষ্ঠট কনদিবে এর 

উপর গুতে োোন। জননক তসং দজতনংস্ তযতন 
একজন দটতেগ্রাফ ক্লাকম, আদরকজন বাোতে িরুণ 
যুবদক দটতেগ্রাফ অতফদসর পাশ তেদয় দেৌদড় 
পাতেদয় দযদি দেদখন। দয বাোতে যুবক দক তিদটর 
কাদে ধরা হদয়তেে িার কাে দেদক একষ্ঠট িাজা 
দবামা এবং একষ্ঠট গুতে ভরা তরভেভার ও তকেু 
অতিতরি িাজা কািু মজ পাওয়া   

তগদয়তেে।ফুটপাদির রদির নেীর মদধয শুদয় োকা 
প্রেম  দয বযন্দি দক ধরা হদয়তেে দস োেবাজার 

দপৌৌঁেদনার অল্পক্ষণ পদরই  মারা যান । ( তিতন 
তেদেন েীদনদশর সহদযাো অনুজ দসন) তিিীয় দয 
বযন্দিষ্ঠট আহি অবিায় পদড়তেদেন উতন হদেন 
েীদনশ মজমুোর । পুতেশ অনুসন্ধান করদি তগদয় 5 
জনদক দগ্রপ্তার কদরদে যাদের মদধয েীদনশ ও 

তেে। পুতেশ যখন প্রেম দবামা তনদক্ষপণ এর তবেদয় 
ঘটনার িাদন অনুসন্ধান ও ন্দজজ্ঞাসা কদরতেে, দসই 
সময় ঘটনািদের কাোকাতে সদিহজনক 
গতিতবতধযুি আদরকজন িরুণ যুবক আদরকষ্ঠট 
দবামা দফদে এবং রাস্তার উপর তবদফারণ হওয়াদি 

েুজন পেোরী আহি হয় । তিিীয় যুবকষ্ঠট 
তরভেভার দবর কদর  পিাৎবধানকারী একজন 
কনদিবেদক গুতে দোদড় তকন্তু দসৌভাগযক্রদম 
দসষ্ঠট তমস ফায়ার হদয় যায় এবং যুবকষ্ঠট ধরা পদড় 
।হাদি আঘাদির ক্ষি তেহ্ন সহ অনয দয আদরকজন 
যুবকদক পুতেশ দগ্রপ্তার কদরতেে তিতন তেদেন 
েীদনশ েন্দ্র মজমুোর । আক্রমদণর পর সারাতেন 
ধদর কেকািা শহদরর নানা অংদশ বহু বাতড়দি 
পুতেশ হানা তেদয়তেে এবং   প্রায় 30 ষ্ঠট বাতড়দি 
িোতশ োোদনা হদয়তেে । সােম ওয়াদরন্ট তনদয় বহু 

িুক্তিত্ব াদ্ধা েীত্বনশ চন্দ্র ি্ুিোর 
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সংখযক পুতেশ বামুনপুকুর এর দবন ু অতফদস 

তগদয়তেে।দসখাদন তিন ঘন্টা িোতশ কদর তকেু বই 
,কাগজপত্র বাদজয়াপ্ত কদরতেে ।পুতেশ মাতনকিো 
,আমহািম ষ্ঠট্রট , বহুবাজার তিদটর তকেু বাতড়ও 
িোতশ কদরতেে।পুতেশ কযাতনং দহাদিদে ঢুদক 
দজার কদর িোতশ োোয় ।রান্দত্র বাদরাটা পয মি েদে 
িোতস। 7 জনদক দগ্রফিার কদর এবং পাাঁেজনদক 
পদর দেদড় দেওয়া হয় ।এই বীর দযাোর অনুক্রতমক 
সংবাে এবং িেয এখাদন সম্পূণ মরূদপ পতরদবশন 
করা সম্ভব নয় । 

িবুও উপসংহার তহসাদব তকেু িেয েুম্বক 
আকাদর দপশ করা হে ___    ইংদরন্দজ 1930 সাদের 
25 আগি ,অে মাৎ বাংো 1337 সাদে ভাি মাদসর 
প্রেমতেদক োে মস দটগাটম এর উপর আক্রমদণ 
তিনজন নয় 4 জন সরাসতর অংশগ্রহণ 
কদরতেদেন। সহদযাো তেদেন------- েীদনশ 
,অনুজা, তশদেশ ,অিুে । তকন্তু সমগ্র পতরকল্পনায় 

আদরা অদনক জন তেে ।েুদটা মামোর মদধয একষ্ঠট 
েীদনশ মজমুোর এর তবরুদে এবং অনযষ্ঠট সকদের 

জনয হদয়তেে।িারপর মামো দশে হয়------1337 
এর কাতিমক মাদস এবং েণ্ডাদেশ দঘাতেি 
হয়।েীদনশ এর যাবজ্জীবন িীপাির  হয়, দযষ্ঠট 

‘ভারিবে ম’ পন্দত্রকায়  প্রকাতশি হদয়তেে ।েীদনশেন্দ্র 
শাি ভাদব েণ্ডাদেশ গ্রহণ কদরতেদেন ।িার বয়স 
তেে মাত্র বাইশ বের । েীদনদশর িাকনাম তেে 
দমতন ।দপ্রতসদিন্দন্স দজদে রাখার সময় িার এক 
সহদযাগীর মুন্দির আদেশ হয় । িাদক তেদয় েীদনশ 
িার তবধবা মাদক সংবাে পাোয় ", মাদক বদে তেও 

তিষ্ঠটদশর দজদে পদড় মরার জনয দমতনর জন্ম হয়তন 
।তকেুতেন পর েীদনশ দক দমতেনীপুর দজদে 

পাোদনা হদে দসখান দেদক পাাঁতেে টপদক পাোন 
তিতন ।সদঙ্গ নতেনী োস এবং ওয়াটসন মামোয় 
খযাি বীদরন রাইদক তনদয় েিননগর পুতেশ 
কতমশনার ম মতসদয় কুইন -দক হিযা কদর পাতেদয় 
আদস কেকািায়  ।দশে পয মি আশ্রয় তনে 136/4 
কন মওয়াতেস তিদটর একষ্ঠট বাতড়দি নারায়ন 
বযানান্দজম নাদম।  ইংদরন্দজ বাইদশ দম,1933 সাে 

পুতেদশর সদঙ্গ েড়াই করদি তগদয় ধরা পদড় ফাাঁতসর 
আদেশ দেওয়া হয় এবংফাাঁতস হয় 26 দশ তজি 
1341 সাদে। ফাাঁতসর মঞ্চ আদরা একবার মুখতরি 
হে মুন্দি স্বদে তবদভার জীবদনর  জয়গান। 
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