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বাংলায় স�াসবাদী আে�ালন বা বাংলায় িব�বী আে�ালেনর িববরণ দাও।

বাংলায় িব�বী আে�ালন

ভারেত িব�বী আে�ালন মহারাে� �� হেলও তা বাংলােতই

ব�াপক �সার লাভ কের, বাংলায় ইংরাজী িশ�ায় িশি�ত

মধ�িব� ��িণর �থম িবকাশ ঘেট। ১৮৬০ �ী�াে�র পর

�থেক বাংলায় ��সিমিত গঠেনর �েচ�া �দখা যায়।নব

�গাপাল িমে�র �নতৃে� িহ�ুেমলা ১৮৭০ �ী�াে�র পর িবখ�াত

ঠাকুর পিরবােরর উেদ�ােগ স�ীবনী সভা গিঠত হয়। ইহা যুব

স�দায়েক সংগিঠত করার ব�াপাের উেদ�াগী হয়। অবেশেষ

িবংশ শতা�ীর সূচনায় বাংলায় রাজৈনিতক ভােব ��

সিমিত গিঠত হয়। কিলকাতায় িতনিট এবং �মিদনীপুের

একিট �� সিমিত গিঠত হয় এই সকল সিমিতর মেধ�

উে�েযাগ� িছল অনুশীলন সিমিত। অনুশীলন সিমিতর

ইিতহােসর সে� �মথ িমে�র নাম ওতে�াত ভােব জিড়ত।

বি�ম চে�র “আন�মঠ” �� �থেক এই নাম গৃহীত হয়।

সতীশচ� বসু ও অন�ান�েদর অনুেরােধ �মথ িম� অনুশীলন

সিমিতর সভাপিত হন। �ামী িবেবকাে�র আদশ� অনুযায়ী

অনুশীলন সিমিতর সদস�েদর ব�ায়াম চচ� া, মুি�যু� ও লািঠ

চালনার মাধ�েম ত�ণ স�দােয়র মেধ� �েদশ ��ম ও বিল�

�নিতক চির� স�েক�  সেচতন করা হত।

১৯০৫ সােল বাংলায় �ব�িবক আে�ালেনর

��িত

১৯০৫ �ী�াে�র পূেব�ও অনুশীলন ও অন�ান� সিমিত�িল

শরীর চচ� া, লািঠ �খলা �ভৃিত কােজ িনেয়ািজত িছল। িক�

সি�য় কায�কলাপ জিড়ত িছল না। িক� ব�ভ� িস�াে�র

িব�ে� �েদশী আে�ালেনর সূচনা হয়। এর পর বাংলায়

�ব�িবক আে�ালন নতু �প পির�হ কের। ডঃ সুিমত সরকার

এই মত �পাষন কের �য, “১৯০৫ সােল �েদশী আে�ালেনর

সূচনা না হেল বাংলায় িবিভ� সিমিত�িল ঊনিবংশ শতা�ীর

স�ীবনী সভার মত ি�িমত হেয় পড়ত”। বাংলায় �ব�িবক

তৎপরতা �কাশ� ও �গাপন দুিট খােত �বািহত হেয়িছল।

একিট িনি�য় �গাি� �িতেরােধর মাধ�েম �কাশ�ভােব

আে�ালন পিরচালনার প�পািত িছল। িক� �েদশী

আে�ালেনর ফেল ি�িটশ শাসনত� িবফল করার উে�েশ�

��হত�ার মাধ�েম স�াসবাদী আে�ালেনর সূচনা হয়।

িহংসা�ক আে�ালন পিরচালনার ��ে� বাির� কুমার �ঘাষ,

ভূেপ�নাথ দ�, অিবনাশ ভ�াচায� �মুখ ব�ি�রা �ধান

ভূিমকা পালন কেরন। অরিব� �ঘােষর �াতা বাির� কুমার

�ঘাষ আে�ালন গেড় �তালার কােজ সি�য় হন। জনগেণর

মেধ� �ব�িবক আদেশ�র �চােরর উে�েশ� ভবানী মি�র”নােম

একিট �� �কাশ করা হয়। এরপর ১৯০৬ �ীঃ যুগা�র’ নােম

একিট পি�কা �কািশত হয়। এবং এই পি�কার মাধ�েম

বাির� কুমার ইংেরজেদর িব�ে� সশ� িব�েবর আদশ� �চার

কেরন। এছাড়া অরিব� �ঘাষ“বে� মাতরম” পি�কায় গীতার

কম�েযােগর ব�াখ�ার �ারা িব�বীেদর অভয় মে� দীি�ত কেরন।

১৯০৭ সােল বাংলায় �ব�িবক আে�ালেনর

কায�কলাপ

১৯০৭ �ী�াে� স�াসবাদী কায�কলাপ স�েক�  সরকার

ওয়ািকবহাল িছেলন না, �� হত�ার �থম অিভব�ি� ঘেট।

১৯০৭ �ীঃ িডেস�র মােস। পূব�বে�র �লফেটন�া� গভ� নর

ব�ামিফ� ফুলারেক হত�ার �চ�া করা হয়। িক� এ �চ�া ব�থ�

হয়, এিদেক বাির� কুমার �ঘাষ �হমচ� কানুনেগা, উ�াসকর

দ� �মুখ মািনক তলার কােছ মুরাির পুকুর অঞেল �বামা

��ত করার জন� কারখানা গেড় �তােলন। এই �� সিমিত

ইংেরজ কম�চারীেদর হত�া কের শাসন ত�েক িবকল করার

প�া �হণ কেরন। এরপর [অত�াচারী ম�িজে�ট

িকংসেফাড� েক হত�ার দািয়� �দওয়া হয় �ুিদরাম বসু ও �ফু�

চাকী নামক দুইজন ত�ণ িব�বীর হােত। িকংস �ফােড� র গাড়ী

ল�� কের �বামা িনে�প করা হয়। িক� দুভ� াগ�বশতঃ িমেস�

�কেনিড ও িম� �কেনিড নামক দুজন িনরপরাধ মিহলা মারা

যান। �ফু� চািক আ�হত�া কেরন। �ুিদরাম ধরা পেড়ন ও

�াণ দে� দি�ত হন। �ুিদরােমর আ�দান বাংলার ঘের ঘের

��রণার স�ার কের। শী�ই পুিলশ মুরাির পুকুেরর �বামার

আ�ানা িঘের �ফেল এবং অরিব� �ঘাষবাির� কুমার সহ ৩৬

জন িব�বীেক ���ার কের। এরপর �� হয় আিলপুর �বামার

মামলা। নের� �গাঁসাই নােম এক দুব�ল িচ� িব�বী পুিলেশর

কােছ সকল �গাপন তথ� ফাঁস কের �দয়। কানাই লাল দ�

এবং সেত�ন বসু নােম দুই সহেযাগী িব�বী নেরনেক �জেলর

মেধ� �িল কের হত�া কেরন। এেদর দুজেনরই ফাঁিস হয়।
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এিদেক আিলপুর �বামার মামলায় ব�াির�ার িচ�র�ন দােসর

�েচ�ায় অরিব� �ঘাষ মুি� পান। িক� বাির�, উ�াস কর দ�

�মুখর যাব�ীবন �ীপা�র দ� হয়। মুি� হয় অরিব� িব�েবর

সং�শ� ত�াগ কের আধ�া� আরাধনায় �তী হেলন।

আিলপুর �বামার মামলার পর স�াসবাদী আে�ালন িকছুটা

ি�িমত হেয় পেড়। িব�বী সভা-সিমিতর �িত সরকারী দমন

নীিত কেঠার আকার ধারণ কের এবং ১৯০৯ �ীঃ কলকাতায়

যুগা�র ও অনুশীলন সিমিত িনিষ� হেয় যায়। িক� তাই বেল

�ব�বীক �েচ�া ি�িমত হেয় যায় – একথা মেন করা ভুল।

সরকারী পিরসংখ�ান অনুযায়ী। ১৯০৭-১৭ �ী�াে�র মেধ�

বাংলার িব�বী গণ �ায় ৬৪ জন সরকারী কম�চারীেক হত�া

কের। শী�ই যদুেগাপাল মুেখাপাধ�ায়, বাঘাযতীন �মুখ যুগা�র

�গা�ীর �নতারা �বেদিশক শি�র সাহােয� সশ� িব�েবর পেথ

অ�সর হেলন। রাসিবহারী বসুর �নতৃে� অপর এক �গাি�

স�ুখ যুে�র প�া �হণ কের। অপর িদেক ঢাকার অনুশীলন

সিমিত ডাকািত ও �� হত�ার পথ �বেছ �নয়। িক� দুঃেখর

িবষয় �কান িব�বী �গাি�ই জনগণেক সিঠকভােব সংগিঠত

করার কােয� নজর �দয়িন। ফেল �িমক ও কৃষক ��িণ এই

আে�ালেনর সােথ যু� না হওয়ায় বাংলার �ব�িবক

আে�ালন�মশ িনে�জ হেয় পেড়।
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