
শহীদ যতীন্দ্রনাথ 

আশশসকুমার মুখ াপাধ্যায় 

১.১ আশশসকুমার মুখ াপাধ্যায় ককান ্ক লার ধ্ারাভাষ্যকার শিখলন ? 

উত্তর। আশিসকুমার মুখ াপাধ্যায় ফুটবল খ লার ইংরাজি ধ্ারাভাষ্যকার শিখলন। 

১.২ তাাঁর কল া একটি বইখয়র নাম কলখ া। 

উত্তর। তাাঁর খল া একটট বইখয়র নাম হল ‘স্বাধ্ীনতার রূপকার খনতাজি সভুাষ্। 

২. নীখের প্রশ্নগুশলর একটি বাখকয উত্তর দাও : 

২.১ যতীন দাশ ককাথায় জন্মগ্রহণ কখরশিখলন? 

উত্তর। ১৯০৪ সাখলর ২৭ অখটাবর উত্তর কলকাতার শিকদার বাগান অঞ্চখল মামার বাশ়িখত যতীন দাি 

িন্মগ্রহণ কখরশিখলন। 

২.২ যতীন দাখশর শপতার নাম কী শিল? 

উত্তর। যতীন দাখির শপতার নাম শিল বজিমশবহারী দাি। 

২.৩ যতীন দাখশর শপতা ককাথায় োকশর করখতন? 

উত্তর। যতীন দাখির শপতা শমউশনশসপযাল কখপ পাখরিখন চাকশর করখতন। 

২.৪ যতীন দাখশর িদ্মনাম কী শিল? 

উত্তর। যতীন দাখির িদ্মনাম শিল ‘রবীন’ ও ‘কালীবাবু’। 

২.৫ শহন্দ নওখজায়ান সভা কক প্রশতষ্ঠা কখরন? 

উত্তর। শবপ্লবী ভগৎ শসংহ শহন্দ নওখিায়ান সভা প্রশতষ্ঠা কখরন। 

২.৬ শম. পযাটি কক শিখলন? 

উত্তর। শম. পযাটি তৎকালীন ইংখরি খগাখয়ন্দা শবভাখগর প্রধ্ান শিখলন। 

২.৭ লাখহার ষ্ড়যন্ত্র মামলার আসাশমখদর ককান ্কজখল বদশল করা হয়? 

উত্তর। লাখহার ষ়্িযন্ত্র মামলার আসাশমখদর লাখহার খসন্ট্রাল খিখল বদশল করা হয়। 

২.৮ কারা যতীখনর জাশমখনর প্রস্তাব ঘৃণাভখর অগ্রাহয কখরন? 



উত্তর। যতীখনর শপতা বজিমশবহারী দাি ও তাাঁর খিাখটাভাই শকরণচন্দ্র দাি িাশমখনর প্রস্তাব ঘৃণাভখর অগ্রাহয 

কখরন। 

৩. নীখের শবখশষ্যগুশলখক শবখশষ্খণ এবং শবখশষ্ণগুশলখক শবখশখষ্য রূপান্তশরত কখরা : 

অংশ, উত্তীণ ণ, ঐশতহাশসক, আক্রান্ত, জীবন, কভাজন, শপতা, সখন্দহ, জাতীয়, কময়াদ। 

উত্তর।  

শবখশষ্য শবখশষ্ণ  

অংি আংশিক 

িীবন িীশবত 

িাশত িাতীয় 

উত্তরণ উত্তীণ প 

খভািন খভািয 

খময়াদ খময়াশদ 

ইশতহাস ঐশতহাশসক 

শপতা পপতৃক 

আক্রমণ আক্রান্ত 

সখন্দহ সজন্দগ্ধ 

৪. সশিশবখেদ কখরা : 

পয ণন্ত, শকন্তু, প্রতযক্ষ, শসদ্ধান্ত, যতীন্দ্র, বযগ্র। 

=উত্তর। পয পন্ত = পশর + অন্ত।  

শকন্তু = শকম্ + তু।  

প্রতযক্ষ = প্রশত + অক্ষ।  

শসদ্ধান্ত = শসদ্ধ + অন্ত।  

যতীন্দ্র= যশত + ইন্দ্র।  

বযগ্র = শব + অগ্র। 

৫. নীখে কতকগুশল শব্দ কদওয়া হল। শব্দগুশলর সখে উপসর্ ণ যুক্ত কখর নতুন শব্দ ততশর কখরা : 

জীবন, কশষ্, কবশ, পথ, টিক, দারুণ, উপায়, জ্ঞান, করণীয়। 

উত্তর। িীবন—আিীবন।  

খিষ্—পশরখিষ্।  



খবি—প্রখবি।  

পথ—শবপথ।  

টিক-খবটিক।  

দারুণ—শনদারুণ। 

উপায়—শনরুপায়।  

জ্ঞান—অজ্ঞান।  

করণীয়—অনুকরণীয়। 

৬. নীখে কতকগুশল গুরুত্বপূণ ণ ঘিনার সাল তাশর  নীখে কদওয়া হল। ঘিনাগুশল র্ল্প কথখক  ুাঁখজ 

কলখ া : 

উত্তর।  

২৭ অখটাবর ১৯০৪–িশহদ শবপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাখির িন্ম।  

৮ এশপ্রল ১৯২৯–শদশিখত খকন্দ্রীয় বযবস্থাপক সভার অশধ্খবিখন সভযখদর আসখনর পাখি ভগৎ শসংহ ও 

বটুখকশ্বর দখত্তর দ্বারা িজিিালী খবামা শবখফারণ। 

২৫ জুন ১৯২৯ – যতীন দাি ও তাাঁর ১৫ িন সহখযাদ্ধাখক লাখহার ষ়্িযন্ত্র মামলার আসাশম শহখসখব লাখহার 

খসন্ট্রাল খিখল বদশল করা হয়। 

১১ আর্স্ট ১৯২৯–বখ়িালাট লর্প আরউইন এক শবখিষ্ িরুশর খঘাষ্ণায় অনিনকারীখদর দাশবদাওয়া সব 

খমখন শনখলন এবং প্রখতযক প্রখদখি খিল অনুসন্ধান কশমটট স্থাপখনর প্রশতশ্রুশত শদখলন। 

১৩ কসখেম্বর ১৯২৯—িশনবার ১৩ খসখেম্বর ১৯২৯ তাশরখ  টিক ১ টা ১৫ শমশনট অমর শবপ্লবী যতীন 

দাি শচরশনদ্রায় ঢখল প়িখলন। 

৭. নীখের বাকযগুশল কথখক সং যাবােক ও পূরণবােক শব্দ কবখি কলখ া : 

৭.১ তাাঁরা সব শমশলখয় দশ ভাই কবান শিখলন। 

 উত্তর। দি--সং যাবাচক িব্দ 

৭.২ যতীন ভবানীপুখরর শমত্র ইন্সটিটিউশন কথখক প্রথম শবভাখর্ প্রখবশশকা পরীক্ষায় উত্তীণ ণ হন। 

উত্তর। প্রথম—পূরণবাচক িব্দ। 

৭.৩ শবোখর তাাঁর িয়মাখসর কজল হয়। 



উত্তর। িয়-সং যাবাচক িব্দ। 

৭.৪ তাাঁর শিতীয় িদ্মনাম কালীবাবু। 

উত্তর। শদ্বতীয়—পূরণবাচক িব্দ। 

৮. নীখের বাকযগুশলর উখেশয ও শবখধ্য় অংশ ভার্ কখর কদ াও : 

৮.১ শকখিার শবপ্লবী শহখসখবই যতীন্দ্রনাথ দাখির নাম সব পত্র িশ়িখয় পখ়িশিল। 

৮.২ খিখলখবলা খথখক শতশন একটট স্বপ্ন লালন কখর আসখিন মখন মখন। 

৮.৩ শুরু হয় অশিযুখগর এক অশবস্মরণীয় রখি রাঙা অধ্যায়। 

৮.৪ খিষ্ পয পন্ত এল খিখষ্র খসই ভয়ংকর শদনটা। 

উখেশয শবখধ্য় 

শকখশার শবপ্লবী শহখসখবই যতীন্দ্রনাথ দাখশর 

নাম 

সব পত্র িশ়িখয় পখ়িশিল। 

 

কিখলখবলা কথখকই শতশন একটট স্বপ্ন লালন কখর আসখিন মখন মখন। 

অশিযুখর্র এক অশবস্মরণীয় রখক্ত রাঙা 

অধ্যায় 

শুরু হয়। 

কশখষ্র কসই ভয়ংকর শদনিা খিষ্ পয পন্ত এল। 

৯. নীখের বাকযগুশলর মখধ্য কযসব শবভক্তক্তযুক্ত শব্দ এবং অনুসর্ ণ আখি তা  ুাঁখজ কলখ া :: 

৯.১ জাতীয় কংখগ্রখসর সখে মত পাথ ণখকযর জনয ভর্ৎ শসংহ, ভর্বতী েরণ শুক্লা এবং আরও 

কখয়কজন কংখগ্রখসর প্রশত আনুর্তয প্রতযাহার কখরন। 

উত্তর। শবভজি—কংখগ্রখসর ‘এর’ মত পাথ পখকযর—‘এর’, অনুসগ প-সখে, িনয, প্রশত। 

৯.২ কিখলখবলা কথখক শতশন একটি স্বপ্ন লালন কখর আসখিন মখন মখন। 

উত্তর। শবভজি মখন মখন—‘এ’। অনুসগ প—খথখক। 

৯.৩ সাতটি শদন শনরুপদ্রখব ককখি কর্ল। 

উত্তর। শবভজি—শনরুপদ্রখব—‘এ’ শবভজি। 

৯.৪ শরীর সব শদক কথখকই কভখঙ পড়খি। 

উত্তর। অনুসগ প—‘খথখকই। 

১০. নীখের প্রশ্নগুশলর কখয়কটি বাখকয উত্তর দাও : 



১০.১ যতীন দাখশর শপতা শমউশনশসপযাল কখপ ণাখরশখনর স্থায়ী োকশরখত ইস্তফা শদখয়শিখলন ককন? 

এর ফল কী হখয়শিল? 

উত্তর। ১৯০১ সাখলর দিহারার শদখন যতীন দাখির বাবা বজিমবাবু সপশরবাখর গোস্নান কখর একটা শফটন 

গাশ়িখত খচখপ বাশ়ি শফরশিখলন। পখথ খরর্ খরাখর্ কখয়কটট শিটটি টশম তাাঁখদর খিার কখর ওই গাশ়ি খথখক 

নাশমখয় শদখয় শনখিরা গাশ়িটট খচখপ চখল যায়। বজিমবাবুখক খিখলখমখয় শনখয় পাখয় খহাঁখট বাশ়ি শফরখত হয়। 

ওই কারখণ শতশন শমউশনশসপযাল কখপ পাখরিখনর স্থায়ী চাকশরখত ইস্তফা শদখয়শিখলন! 

এর ফখল শতশন একটা খেিনাশর খদাকান  ুখল সংসার চালাখতন। খসিনয তাাঁখক দুুঃ  দাশরখদ্রযর সখে ল়িাই 

করখত হখয়শিল। 

১০.২ ...... কতামার মখতা মহান শবপ্লবীর জনযও একিা কাজ আমায় অবশযই করখত হখব'- কক, 

কাখক একথা বখলশিখলন? 

উত্তর। অশিযুখগর একিন শবপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাি একথা বখলশিখলন। শতশন শবপ্লবী বীর ভগৎ শসংখক একথা 

বখলশিখলন। 

১০.৩ ককন্দ্রীয় বযবস্থাপক সভার অশধ্খবশখন কী ঘখিশিল? 

উত্তর। ১৯২৯ সাখলর ৮ এশপ্রল শদশিখত খকন্দ্রীয় বযবস্থাপক সভার অশধ্খবিন চলশিল। খসই অশধ্খবিন য ন 

চলশিল ত ন সভযখদর আসখনর পাখি শবপ্লবী বীর ভগৎ শসং ও বটুখকশ্বর দত্ত একটট িজিিালী খবামা 

শবখফারণ ঘটান। তাাঁখদরখক ও াখন খগ্রফতার করা হয়। 

১০.৪ ১৪ জুন ১৯২৯ যতীন দাশখক ককন কগ্রফতার করা হয়? 

উত্তর। তদানীন্তন শিটটি খগাখয়ন্দা শবভাখগর প্রধ্ান শম. পযাটি (Mr. Pattry) শনখি তদন্ত কখর জত্রিটট নাখমর 

একটট তাশলকা বার কখরন। যার মখধ্য অনযতম শিখলন যতীন দাি। কালশবলম্ব না কখর Lahore Conspiracy 

case এর অনযতম অশভযুি আসাশম শহখসখব কলকাতার প্রকািয রািপথ খথখক যতীন দািখক খগ্রফতার 

করা হয়। 

১০.৫ ১৯২৯ সাখলর ১৩ জুলাই অনশন শুরু হয় ককন? 

উত্তর। ২ িলুাই, ১৯২৯ যতীন দাি খগাপখন বটুখকশ্বর দত্ত ও ভগৎ শসং এর সখে খদ া কখর বখলন খয, 

খসন্ট্রাল খিখল তাাঁখদর ওপর খয অমানুশষ্ক পুশলশি শনয পাতন চলখি, তার প্রশতবাখদ তাাঁরা ১৬ িন 

সমখবতভাখব অনিন শুরু করার শসদ্ধান্ত শনখয়খিন। তাই ১৯২৯, ১৩ িলুাই খথখক অনিন শুরু হয়। 

১০.৬ অনশন করার আখর্ যতীন তাাঁর সহখযাদ্ধাখদর কী অেীকার করান? শতশন অনশন ভে 

করখবন না ককন? 

উত্তর। অনিন আরম্ভ করার টিক দুএক শদন আখগ যতীন তাাঁর সহখযাদ্ধাখদর অেীকার কশরখয় খনন খয, 

তাাঁখদর দাশবগুখলার যথাযথ মীমাংসা হখয় খগখল তাাঁরা অবিযই অনিন ভে করখবন। 



যতীন দাি মখন করখতন তাাঁর পখক্ষ এই অনিনই হখব মাতৃভূশমর িৃঙ্খলখমাচখনর এক অভাবনীয় সখুযাগ। 

এটাই তাাঁর খিখলখবলার স্বপ্ন এবং এ শবষ্খয় তাাঁর শপতা বজিমশবহারী দাখির অনুমশত আখগই শতশন খপখয় 

খগখিন। তাই শতশন অনিন ভে করখবন না। 

১০.৭ কজখল অনশখনর সময় যতীন জ্ঞান হাশরখয় কফখলন ককন? 

উত্তর। আট শদখনর পর যতীখনর অনিন ভখের িনয (২০ িলুাই তাশরখ ) খভারখবলা খিল সুপার, খিল-

র্ািার ও আটিন খবি হৃষ্টপুষ্ট পািানখক সখে শনখয় যতীখনর খসখল প্রখবি কখরন। র্ািার একটট সরু 

নল যতীখনর নাখকর মখধ্য প্রখবি কশরখয় দুধ্ ঢালখত শুরু কখর খদন। আর খকাখনা উপায় না খদখ  যতীন 

ইচ্ছাকৃতভাখব খিাখর খিাখর কািখত থাখকন। ফখল ওই নলটটর মু   াদযনাশল খথখক সখর শগখয় শ্বাসনাশলর 

মখধ্য ঢুখক যায় এবং শকিুটা দুধ্ও যতীখনর ফুসফুখস ঢুখক যাওয়ায় যতীন জ্ঞান হাশরখয় খফখলন। 

১০.৮ কজখল যতীন দাখশর পাখশ কেি কপনশসল রা া হখয়শিল ককন? 

উত্তর। জ্ঞান শফখর পাবার পর যতীন দাখির গলার আওয়াি বন্ধ হখয় যায়। খস িীবখন আর কথা বলখত 

পারখব না। কণ্ঠ শদখয় আর আওয়াি খবরুখব না। তাই তাাঁখক ওই খেট খপনশসখলর বযবহার কখর খপনশসল 

শদখয় খস্নখট শলখ  িানাখত হখব। তাই যতীন দাখির পাখি খেট-খপনশসল রা া হখয়শিল। 

১০.৯ শকরণ দাশখক লাখহার কসন্ট্রাল কজখল আনা হখয়শিল ককন? 

উত্তর। খিখল যতীন দাখির িারীশরক অবস্থা শদন শদন  ারাপ হখত থাখক। গলা শদখয় তাাঁর খকাখনা আওয়াি 

খবরুখচ্ছ না। যতীখনর এই খিাচনীয় অবস্থা উপলশি কখর বখ়িালাট লর্প আরউইন তাাঁর শবখিষ্ ক্ষমতা বখল 

যতীনখক খদ াখিানা করার িনযই যতীখনর ভাই শকরণ দািখক লাখহার খসন্ট্রাল খিখল আশনখয় শনখয়শিখলন। 

১০.১০ যতীন দাখশর সহখযাদ্ধারা পথ অবখরাধ্ কখর শুখয়শিখলন ককন? 

উত্তর। এক সব পিন শনজন্দত গুপ্তচখরর িাশমখন যতীনখক মুি করা হয় পঞ্চান্ন শদখনর শদন (৫/৯/১৯২৯)। 

পখরর শদন এখকবাখর কাকখভাখর র্ািার ও খিল সুপার অযামু্বখলন্স ও সিস্ত্র পুশলি বাশহনী শনখয় খিখল 

আখসন। তাাঁরা যাখত যতখনর কাখি শগখয় অসুস্থ অবস্থায় যতীনখক তুখল শনখয় না খযখত পাখর, তাই যতীখনর 

সহখযাদ্ধারা তাাঁর খসখলর চারপাখি বযাশরখকর্ রচনা কখর পথ অবখরাধ্ কখর শুখয়শিখলন। 

 


