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Petitioning Hon'ble Chief Minister Government of West Bengal 

 

Reinvestigate whether Dhananjoy Chatterjee was hanged for someone else's crime 

 

It was twelve years ago that the last judicial execution of our state took place, when Dhananjoy 

Chatterjee was hanged to death. It is well known that there were many who had questioned that 

hanging. Dhananjoy himself had claimed all along that he had been completely innocent. His wife, 

parents and near and dear ones had also claimed his innocence. Yet the government did not pay any 

heed to their appeal. It was the government that eventually executed Dhananjoy. 

 

The new book Adalat-Media-Samaj ebong Dhananjoyer Fansi, written by two professors of the Indian 

Statistical Institute and an engineer working in the social sector, has brought into fore several new 

questions in this regard. Many of us are suspecting that Dhananjoy had to die simply because he came 

from a poor family of a remote village. 

 

Given the situation, we earnestly request you to order a reinvestigation into the case of the murder 

allegedly committed by Dhananjoy, so that the truth can come out. If that investigation reveals that 

Dhananjoy had been innocent, let that fact be announced officially, to pave the way of posthumous 

exoneration. If that is indeed the case, let the real culprits of that murder be also brought to book. 

 

A summary of the facts can be found in https://en.wikipedia.org/wiki/Dhananjoy_Chatterjee. Details 

as well as case documents can be accessed from www.india-hanged-innocent.org 

 

Looking forward to your kind consideration. 
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ধনঞ্জয় চট্টোপোধযোট্য়র ফোাঁসি হট্য় গেট্ে একযুে আট্ে। এই বের বোট্রো পট্র আমরো গের পোসি, গয, গিই ফোাঁসির 

আট্েট্ের সপেট্ন গয তেন্ত এবং সবচোর-প্রসিয়ো, তোট্ত ফোাঁক সেল প্রচুর। 'আেোলত-সমসিয়ো-িমোজ এবং ধনঞ্জট্য়র ফোাঁসি' 

বইটিট্ত গিকথো স্পষ্ট কট্র গেখোট্নো হট্য়ট্ে। 

 

সকন্তু এেো বই সবষয়ক গপোস্ট নো (বইটির িম্পট্কে  সবেে তথয বইট্য়র নোম সেট্য় বোংলোয় িোচে  করট্ল গফিবটু্কই 

পোট্বন)। ও সনট্য় গলখোসলসখ গতো সবস্তর হল। এটি একেু নড়োচড়োর আহ্বোন। ধনঞ্জয় চট্টোপোধযোয়ট্ক িসতযই অনয কোট্রো 
অপরোট্ধর কোরট্ে অপরোধী িোবযস্ত করো হট্য়সেল সকনো, তো সনট্য় একটি পুনতে েট্ন্তর েেিোক্ষর িম্বসলত আট্বেন করো 
হট্ি পসিমবট্ের মখুযমন্ত্রীর কোট্ে। বহু মোনষু িই করট্েন, নোনো জোয়েোয় করোট্নোও হট্ি। এতসেন গতোলো হয়সন, 

এখন আট্বেনপত্রটি গতোলো হট্য়ট্ে ইন্টোরট্নট্েও। এই গলখোটি, গিই েেস্বোক্ষট্রর কোযেিট্ম একেু িসিয় িহট্যোসেতো 
করোর অনটু্রোধ। 

 

আপসন যসে সবষয়টি িম্পট্কে  অবসহত হন, এবং পুনতে েট্ন্তর েোবীর িট্ে  সকেুমোত্রোয় একমত হট্য় থোট্কন, তট্ব অবেযই 

আট্বেনপত্রটিট্ত িই করুন। শুধ ুসনট্জ করট্বন তোই নো, গেয়োর করুন, পসরসচতট্ের করট্ত বলনু। এেো সনট্জর েোসয়ত্ব 

গেট্বই করট্ত অনটু্রোধ করসে, কোরে, বযোপোরেো শুধু একেো ফোাঁসির গকি নো, িোমসিক তেন্ত ও সবচোর প্রসিয়ো 
িম্পট্কে ই একেো প্রশ্ন তুট্ল গেয়, গয প্রট্শ্নর উত্তর জোনোর অসধকোর আমোট্ের আট্ে। যট্থষ্ট পসরমোট্ন িই িংিহ হট্ল 

তট্বই সবষয়টি সনট্য় নোড়োচোড়ো হওয়ো িম্ভব, এবং একমোত্র গিট্ক্ষট্ত্রই আমরো  পূেে িতযটি জোনট্ত পোরব। 

িই িংিট্হর গেষ তোসরখ আপোতত রোখো হট্য়ট্ে ২৬গে আেস্ট। তোই দ্রুত এসেট্য় আিট্ত অনটু্রোধ করো হট্ি। 

আট্বেনপট্ত্রর সলংকটি গেয়োর করুন, বনু্ধবোন্ধবট্ের িই করট্ত বলনু, িট্ে বলনু আরও েসড়ট্য় সেট্ত।   

 

আট্ে কোেট্জ িই কট্র থোকট্ল আর এই অনলোইট্ন সপটিেন স্বোক্ষর করোর প্রট্য়োজন গনই। 

 

 

ধনযবোে, 

 

ঈসিতো 
 


