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সুভাষ চ� বসুর উপর �ব�: সুভাষ চ� বসু িছেলন একজন ভারতীয় �দশে�িমক �াধীনতা
সং�ামী, িযিন 23�শ জানয়ুারী 1897 সােল ব� �েদেশর অধীেন উিড়ষ�া িবভােগর কটেক
জ��হণ কেরন। তাঁর িপতা জানকী নাথ বসু িছেলন একজন আইনজীবী এবং �চৗ� স�ােনর মেধ�
িতিন িছেলন নবম স�ান। 1942 সােলর ��র িদেক জাম�ািনেত তাঁর সমথ�করা তাঁেক স�ানসূচক
"�নতািজ" �দান কেরিছেলন। সময় অিতবািহত হওয়ার সােথ সােথ এ� আরও জনি�য় হেয় ওেঠ
এবং শী�ই সম� ভারেত সুভাষ চ� বসুেক "�নতািজ" নােম ডাকা হেত থােক।

সুভাষ চ� বসুর �ছাট ও দীঘ� �ব�
আপনার তথ� এবং �ােনর জন� আমরা নীেচ সুভাষ চ� বসুর উপর ইংেরিজেত সংি�� এবং দীঘ�
�ব� সরবরাহ কেরিছ। �ব��িল সহজ িক� কায�কর ইংেরিজ ভাষায় �লখা হেয়েছ যােত আপনার
পে� মেন রাখা এবং �েয়াজেন উপ�াপন করা সহজ হয়।

Join Our Telegram Channel CLICK HERE

সুভাষ চ� বসু �ব� 1 (100 শ�)
সুভাষ চ� বসু, যােক �কা� �কা� ভারতীয় ��ার সােথ "�নতািজ" নােমও ডাকেতন একজন
�শংিসত �াধীনতা সং�ামী এবং একজন রাজৈনিতক �নতা। বয়ঃসি�কাল �থেকই, �নতািজ
ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর সােথ যু� িছেলন এবং এর সভাপিত িহেসেবও দবুার িনব�ািচত
হেয়িছেলন।

ি��শ সা�াজ� এবং তার ভারতীয় অনরুাগীেদর িব�ে� �নতািজর �ায় আ�মনা�ক পদে�প
ভারেতর মা�েত তােক শি�শালী �িতপ� িহেসেব গেড় তুেলিছল। কংে�েসর এক� বড় অংশ, �য
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দেল �নতািজ িন�ার সােথ কাজ কেরিছেলন, তার িচ�াভাবনা এবং িব�ােসর িবপরীেত এবং
িনয়িমতভােব তােক উৎখাত করার এবং তার উ�াকা�ােক দমন করার ষড়য� কেরিছল।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

এই িবেরািধতা অবশ� �নতািজর পে� খুব দবু�ল িছল �য বহৃ�র কারেণর জন� িতিন তাঁর জীবন
িদেত ��ত িছেলন - ভারেতর �াধীনতা। সারা জীবন, �নতািজ ভারেতর �াধীনতার লড়াইেয়
সারা িব� �থেক িম�েদর আনার মিরয়া �চ�া কেরিছেলন। কখনও িতিন ব�থ� হেয়েছন আবার
কখনও িতিন সফল হেয়েছন, িক� িতিন জাতীয়তাবাদ ও �দশে�েমর উ�রািধকার �রেখ �গেছন যা
আগামী �জ�েক অন�ুািণত করেব।

সুভাষ চ� বসু �ব� 2 (150 শ�)
ভারেতর �াধীনতা সং�ােমর �গৗরেব সুভাষ চ� বসুর নাম আলাদা হেয় আেছ। িতিন িছেলন
ব�িত�মী �দশে�িমক উদ�ম ও জাতীয়তাবাদী �হৃা স�� একজন মানষু। �কা� �কা� ভারতীয়,
িবেশষ কের যুবকেদর �ারা িব��, ি�য় এবং স�ািনত �নতািজ িছেলন তােদর জন� অনেু�রণা,
আশার আেলা। �নতািজেত, ল� ল� �লাক এক� নতুন ��র, এক� নতুন এবং �াধীন ভারেতর
�ভার �দেখিছল।

�বাস কংে�েসর দইুবার সভাপিত এবং এর দীঘ� সমেয়র সহেযাগী িছেলন। যাইেহাক, মহা�া গা�ী
এবং অন�ান� দেলর সদস�েদর সােথ মতিবেরােধর কারেণ িতিন রা�পিতর পদ �থেক পদত�াগ
কেরন। �� �থেকই, �বাস ি��শেদর �িত কংে�েসর ন� আচরেণর িবেরাধী িছেলন এবং
কংে�সেক তার নীিতেত আরও আ�মনা�ক কের এমন এক� পিরবত� নেক উৎসািহত করেত
�চেয়িছেলন। এ� মহা�া গা�ীর নীিতর িব�ে� িছল এবং পের �বােসর উ�াকা�ােক দমন করার
�চ�া কেরিছল।

যাইেহাক, �িত�লতা সে�ও, �বাস উে� উেঠিছেলন এবং ভারতেক �াধীন করার খুব কাছাকািছ
এেসিছেলন, িক� দভু� াগ�বশত, িতিন 18 ই আগ� 1945-এ 48 বছর বয়েস এক� িবমান
দঘু�টনায় �াণ হারান।

সুভাষ চ� বসু �ব� 3 (200 শ�)
সুভাষ চ� বসু িছেলন ভারেতর একজন িবিশ� �াধীনতা সং�ামী যার অসাধারণ �দশে�ম তােক
একজন জাতীয় বীের পিরণত কেরেছ। 1897 সােলর 23�শ জানয়ুারী এক� �েয়া পিরবাের
জ��হণকারী বসু সুিশি�ত িছেলন। িতিন 1921 সােল স�ািনত আইিসএস (ইি�য়ান িসিভল
সািভ� েসস) বত� মান-�ড (আইএএস) বা ভারতীয় �শাসিনক পিরেষবার জন�ও িনব�ািচত হন। তেব,
সংি��ভােব কাজ করার পর িতিন একই বছর আইিসএস �থেক পদত�াগ কেরন, কারণ িতিন
ি��শেদর অধীেন কাজ করা অ�হণেযাগ� বেল মেন কেরন। তাঁর ভাই শরৎচ� বসুেক �লখা এক�
িচ�েত িতিন িলেখিছেলন: "�ধুমা� ত�াগ ও কে�র মা�েতই আমরা আমােদর জাতীয় ভবন গেড়
তুলেত পাির।"

এইভােব িতিন আইিসএস �থেক ভারতীয় �াধীনতা সং�ােম �নেমিছেলন, সহ� �বদনা এবং ত�াগ
�ীকার কেরিছেলন। িতিন 1939 সােলর জানয়ুাির �থেক 1941 সােলর জানয়ুাির পয�� ভারতীয়
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জাতীয় কংে�েসর সদস� এবং দইুবার সভাপিত িহসােব রাজৈনিতকভােব সি�য় িছেলন। তারপের,
মহা�া গা�ীর সােথ আদশ�গত পাথ�েক�র কারেণ, িতিন 1939 সােলর এি�ল মােস কংে�স
সভাপিতর পদ �থেক পদত�াগ কেরন।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

তার পদত�ােগর পর, সুভাষ চ� বসু কংে�েসর মেধ� এক� পৃথক দল গঠন কেরন এবং এর নাম
�দন "দ� ফরওয়াড�  �ক"। এর মলূ উে�শ� িছল ভারেতর �াধীনতার লড়াইেয় বাম শি� এবং
অন�েদর একি�ত করা।

সুভাষ চ� বসু �ব� 4 (250 শ�)
সুভাষ চ� বসু িছেলন একজন ভারতীয় �াধীনতা সং�ামী িযিন 1897 সােলর 23�শ জানয়ুারী
বাংলা �েদেশর উিড়ষ�ার কটেক জ��হণ কেরন। তােক িহি�েত "�নতািজ" যার অথ� "�নতা"
িহসােবও উে�খ করা হেয়িছল।
�নতািজ ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর দইুবার সভাপিত িনব�ািচত হেয়িছেলন, �থমত �থেক; 18
জানয়ুারী 1938 �থেক 28 জানয়ুারী 1939 এবং ি�তীয়ত 29 জানয়ুারী 1939 �থেক 29 এি�ল
1939 পয��। রা�পিত িহসােব তাঁর ি�তীয় �ময়াদ সংি�� িছল, মা� িতন মােসর জন�, কারণ
মহা�া গা�ীর সােথ মতিবেরােধর কারেণ তােক পদত�াগ করেত হেয়িছল।

�নতািজ একজন সিত�কােরর �দশে�িমক িছেলন এবং �কােনা শত�  ও বাধ�বাধকতা ছাড়াই স�ূণ�
�াধীনতার পে� িছেলন। ি��শেদর শেত�  অিজ� ত �াধীনতা জািতর অ�গিতর জন� �িতকর হেব
বেল িতিন মত �দন।

ভারেত তার মতাদেশ�র জন� �কান রাজৈনিতক সমথ�ন না �পেয়, �নতািজ 1941 সােল জাম�ািনেত
পািলেয় যান। �সখােন িতিন জাম�ান সশ� বািহনীর কমা�ার অ�াডলফ িহটলােরর সােথ �দখা
কেরন এবং পরবত�েদর সমথ�ন �পেত সফল হন।

অ�াডলফ িহটলােরর �নতৃে� জাম�ান বািহনীর সাহােয� ভারতীয় মা� �থেক ি��শেদর িবতািড়ত
করার জন� �নতািজর �েচ�া অেনক ঐিতহািসক এবং রাজৈনিতক িচ�ািবদেদর �ারা ��িব�
হেয়িছল। তারা িব�াস কেরিছল �য িবজেয়র পের, জাম�ানেদর ভারতীয় মা� �ছেড় যাওয়ার
স�াবনা কম হেব, যার ফেল অে�র িবজয় হেব।

�নতািজ সুভাষ চ� বসু 1945 সােলর 18 আগ� জাপান শািসত তাইওয়ােন এক� িবমান
দঘু�টনায় মারা যান। জাপােনর �টািকওেত এক� �বৗ� মি�র "�রনেকািজ মি�ের" �নতািজর ভ�
সংরি�ত আেছ।

সুভাষ চ� বসু �ব� 5 (300 শ�)
ভূিমকা

সুভাষ চ� বসু িছেলন ভারেতর একজন স�ািনত �াধীনতা সং�ামী যাঁর আপসহীন �দশে�ম এবং
রহস�জনক পিরি�িতেত তাঁর মতুৃ�র কারেণ িতিন িকংবদি� হেয় উেঠেছন। এক� িবমান দঘু�টনায়
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তার মতুৃ�র কেয়ক দশক পর, িকছু িবি�� �ােন ছ�েবেশ তার বসবােসর অসমিথ�ত খবর পাওয়া
�গেছ। যাইেহাক, এই ধরেনর দািব�িল কখনই �মািণত হয়িন।

সুভাষ চ� বসুর �শশব

�নতািজ সুভাষ চ� বসু 23�শ জানয়ুারী 1897 তািরেখ বাংলা �েদেশর উিড়ষ�া িবভােগর কটেক
জ��হণ কেরন। িতিন কায়� পিরবাের জ��হণ কেরন। তাঁর মা �ভাবতী দ� �বাস এবং তাঁর
বাবা জানকীনাথ বসু িছেলন একজন উিকল িযিন তাঁর পিরবােরর সম� �েয়াজন বজায় রাখার
জন� যেথ� উপাজ� ন কেরিছেলন। �ভাবতী দ� এবং জানকীনােথর �চৗ� স�ান িছল এবং সুভাষ
তােদর মেধ� নবম।

সুভাষ চ� বসু িনেজেক একজন গড়পড়তা ছা� িহেসেব িচি�ত কেরিছেলন িযিন রামকৃ� পরমহংস
এবং �ামী িবেবকানে�র িশ�া �ারা �ভািবত হেয়িছেলন। আধ�াি�কতার �িত বসুর �ঝাঁক এমনই
িছল �য এক সমেয় িতিন মেন করেতন �য পড়ােশানার �চেয় ধম� �বিশ ���পূণ�।

�াধীনতা সং�াম
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

�নতািজ সুভাষ চ� বসু �ােস অন�েদর মেধ� আলাদা হেয় দাঁিড়েয়িছেলন এবং িনেজ �থেক সবিকছু
পিরচালনা করেতন। অন�ান� �াধীনতা সং�ামীেদর মত নয়, ভারেতর �াধীনতার ইসু�েত িতিন
এক� আপসহীন পদে�প �হণ কেরিছেলন। িতিন দঢ়ৃভােব িব�াস করেতন �য �াধীনতা অজ� ন
করেত হেব যু� কের, শাি�পূণ� �িতবাদ ও রাজৈনিতক িম�ং কের নয়।

�নতািজ, মহা�া গা�ীেক ��া করেতন িক� ভারেতর �াধীনতার জন� পরবত�েদর প�িত এবং
এেজ�া িনেয় িতিন সি�হান িছেলন। �দেয় একজন �সিনক হওয়ার কারেণ, িতিন ভারতীয়
রাজনীিতিবদেদরেক ভারতীয় মা� �থেক �জারপূব�ক িনব�াসেনর জন� সংগ�ত করার �চ�া
কেরিছেলন। দভু� াগ�বশত, িতিন ব�থ� হন, কারণ �সই সমেয় ভারেতর িসিনয়র �নতারা মলূত
শাি�পূণ� �িতবাদ ও িমিছেলর সমথ�েন িছেলন।

উপসংহার

ভারতীয় �াধীনতা সং�ােমর ইিতহােস �নতািজ িনেজেক একজন �সিনক িহেসেব িচি�ত
কেরিছেলন। ভারতীয় �াধীনতার জন� িব�েনতােদর সমথ�ন �জাগাড় করার তার �মতা িছল
�শংসনীয় এবং তার �টৈনিতক ���ে�র িদেক ইি�ত �দয়। ভারেতর �াধীনতা সং�ােমর ইিতহােস
এমন �কউ �নই িযিন জনি�য়তা ও ��ায় �নতািজ সুভাষ চ� বসুেক �িত�াপন করেত পােরন।

সুভাষ চ� বসু �ব� 6 (350 শ�)
ভূিমকা
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সুভাষ চ� বসু িছেলন একজন �দশে�িমক �াধীনতা সং�ামী, যাঁর ি��শেদর �িত আপসহীন
মেনাভাব তাঁেক ভারতীয় রাজৈনিতক ��ণী�িলর মেধ� �থেক িকছু শ� অজ� ন কেরিছল।
রাজৈনিতকভােব অন�ুািণত �লােকরা ভারেত ি��শ দখেলর �িত তার �সাজাসুিজ এবং �ায়
আ�াসী মেনাভােবর িবেরািধতা কেরিছল।

���ার এবং জাম�ািনেত পািলেয় যান

বসু ভাইসরয় লড�  িলনিলথেগার িব�ে� গণ আইন অমান� আে�ালন সংগ�ত কেরিছেলন।
ভাইসরয় ি�তীয় িব�যুে� ভারেতর পে� যু� �ঘাষণা কেরিছেলন, এমনিক এই িবষেয় কংে�স
�নতৃে�র সােথ পরামশ� না কেরই।

কলকাতা �থেক �বােসর জাম�ািনেত পলায়ন বিু�মােনর সােথ পিরক�না করা হেয়িছল এবং
নাটকীয়ভােব স�ািদত হেয়িছল। তার পিরক�না িছল আফগািন�ান ও �সািভেয়ত ইউিনয়ন হেয়
জাম�ািনেত পািলেয় যাওয়ার।
1941 সােলর 17 ই জানয়ুারী গভীর রােত ঐিতহ�বাহী পাঠািন �পাশাক পের , �বাস কলকাতায়
তার �হরী এলিগন �রাড হাউস �থেক পািলেয় যান। তার সােথ তার ভাে� িশিসর �মার �বাস
এক� ভবঘুের W24 �সডান গািড়েত িছেলন। সামান� �কালাহল হওয়া সে�ও গািড়� �বাস �ারা
বাছাই করা হেয়িছল এ�র দীঘ� দরূ� চালােনার �মতার জন� কখনও শীতল হওয়ার �েয়াজন
ছাড়াই। িতিন িবহার রােজ�র �গােমাহ �রলওেয় ��শেন �পৗঁেছেছন।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

এরপর �থেক �নতািজ আবওেয়র নােম জাম�ান িমিলটাির ইে�িলেজ� সািভ� েসর সহায়তায়
�পেশায়াের যান। উ�র-পি�ম সীমা� �েদেশর ফেরায়াড�  �ক �নতা িময়া আকবর শােহর সহায়তায়
�বাস আফগািন�ােন চেল যান। �সখান �থেক বসু এক� ইতালীয় পাসেপােট�  "কাউ� অরল�াে�া
ম�ােজা�া" এর ছ�েবেশ মে�া যান।এবং তারপের  জাম�ািনেতও িতিন �পৗেছ িছেলন |

উপসংহার

সুভাষ চ� বসু িছেলন একজন �াধীনতা সং�ামী এবং ভারেতর একজন সিত�কােরর �দশে�িমক,
িযিন তার জীবেনর ঝঁুিক িনেয় ভারতীয় িসিভল সািভ� েসর এক� লাভজনক কম�জীবন িদেয়িছেলন
এবং ভারতেক ি��শ শাসন �থেক ম�ু করার জন� িব� সমথ�ন আদােয়র জন� তার জীবন ব�য়
কেরিছেলন। ভারত অেনক �াধীনতা সং�ামীেক �দেখেছ, িক� সুভাষ চ� বসু এমনভােব িভ�
িছেলন �য ভারেত ি��শ দখলদািরে�র িব�ে� তাঁর পদে�প িছল স�ূণ��েপ আপসহীন।

সুভাষ চ� বসু �ব� 7 (400 শ�)
ভূিমকা

�নতািজ সুভাষ চ� বসু িছেলন ভারেতর একজন �দশে�িমক �াধীনতা সং�ামী, ভারতীয় জাতীয়
�সনাবািহনীর পুন��ীবেনর জন� সুপিরিচত যােক আজাদ িহ� �ফৗজ নােমও পিরিচত।
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সুভাষ চ� বসুর রাজৈনিতক ময�াদা

সুভাষ চ� বসু ভারতীয় ন�াশনাল আিম�র সােথ যু� হওয়ার অেনক আেগ �থেকই ভারেত
রাজৈনিতকভােব সি�য় িছেলন। িতিন দবুার ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর সভাপিত িনব�ািচত হন,
�থেম 1938 সােল হিরপুের এবং তারপর 1939 সােল ি�পুরায়।

মহা�া গা�ীর সােথ আদশ�গত মতপাথ�ক� থাকায় �নতািজ কংে�স সভাপিতর পদ �থেক পদত�াগ
কেরন এবং বাংলা �েদেশ কংে�স পা�� র মেধ� "অল ইি�য়া ফরওয়াড�  �ক" নােম এক� দল গঠন
কেরন।

আজাদ িহ� �ফৗেজর গঠন

1941 সােল, �বাস বািল�েন এক� �সন�দল গঠন কেরিছেলন িক� কিথত আেছ �য এ� ব�থ�
হেয়িছল কারণ �নতািজ ি�তীয় িব�যুে�র সময় রািশয়ার িব�ে� �সন�দল ব�বহার করার জন�
জাম�ািনর ই�কুতা অনভুব কের �নতািজ �সখান �থেক �বিরেয় আেসন।

�নতািজ 1943 সােলর জলুাই মােস িস�াপুের �পৗঁেছিছেলন, যখন এ� জাপােনর িনয়�েণ িছল।
িস�াপুর �থেক �নতািজ তাঁর িবখ�াত ভাষণ "িদি� চেলা" �দান কেরিছেলন এবং 21�শ অে�াবর
1943 তািরেখ আজাদ িহ� সরকার এবং ভারতীয় জাতীয় �সনাবািহনী গঠেনর �ঘাষণা
কেরিছেলন।

�নতািজ জাপানী ক�াে� �েয় থাকা 60,000 জেনর মেধ� �ায় 20,000 ভারতীয় যু�ব�ীেক
িনেয়াগ কেরিছেলন। দি�ণ পূব� এিশয়ায় বসিত �াপনকারী ভারতীয় ব�বসায়ীরা আইএনএ-�ক
আিথ�ক সহায়তা �দান কের।

�নতািজর �নতৃে� ইি�য়ান ন�াশনাল আিম� (আইএনএ) িছল এক� ধম�িনরেপ� সংগঠন, যার
অেনক অিফসার ও �সন� িছল মসুিলম।

মাচ� -জনু 1944 সােল, INA জাপানী �সন�েদর সােথ একে� কাজ কের, ি��শ সা�াজ� �থেক ই�ল
(মিণপুর) দখল করার �চ�া কের। তেব ই�ল দখেলর �চ�া ব�থ� হয়।

উপসংহার
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

সুভাষ চ� বসু িছেলন একজন �াধীনতা সং�ামী এবং ভারেতর একজন সিত�কােরর �দশে�িমক,
িযিন তার জীবেনর ঝঁুিক িনেয় ভারতীয় িসিভল সািভ� েসর এক� লাভজনক কম�জীবন িদেয়িছেলন
এবং ভারতেক ি��শ শাসন �থেক ম�ু করার জন� িব� সমথ�ন আদােয়র জন� তার জীবন ব�য়
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কেরিছেলন। ভারত অেনক �াধীনতা সং�ামীেক �দেখেছ, িক� সুভাষ চ� বসু এমনভােব িভ�
িছেলন �য ভারেত ি��শ দখলদািরে�র িব�ে� তাঁর পদে�প িছল স�ূণ��েপ আপসহীন।

সুভাষ চ� বসু �ব� 8 (500 শ�)
ভূিমকা

সুভাষ চ� বসু (23�শ জানয়ুারী 1897 - 18ই আগ� 1945) ভারেতর একজন সুপিরিচত
�াধীনতা সং�ামী িছেলন যার অ-আপসহীন �দশে�িমক মেনাভাব একজন জাতীয় বীের পিরণত
হেয়িছল। �াধীনতার জন� সমথ�ন সং�েহর ��ে� তার ব�িত�মী �নতৃে�র �ণাবলী তােক
স�ািনত "�নতািজ" অথ�া� িহি�েত "স�ািনত �নতা" অজ� ন কেরেছ।

�ারি�ক জীবন এবং �শশব

সুভাষ চ� বসু 1897 সােলর 23�শ জানয়ুারী দপুুর 12:10 িমিনেট এক� কায়� পিরবাের
জ��হণ কেরন তাঁর মােয়র নাম �ভাবতী দ� বসু এবং তাঁর িপতার নাম জানকীনাথ বসু, িযিন
তখন ব� �েদেশর অধীেন উিড়ষ�ার কটেকর একজন আইনজীবী িছেলন।

এক� �েয়া পিরবাের জ��হণ করায়, �নতািজ ি��শ ভারেতর িকছু নামকরা �ুল এবং �িত�ােন
অধ�য়ন কেরিছেলন। 1902 সােলর জানয়ুািরেত পাঁচ বছর বয়েস িতিন �ুয়াট�  হাই �ুেল ভিত�  হন;
কটক (তখন ��ােট��া� ইউেরািপয়ান �ুল বলা হত)।

কটেকর য�ােভনশ কেলিজেয়ট �ুল এবং কলকাতার ��িসেডি� কেলজ িছল কেয়ক� �ধান
�িত�ান �যখােন িতিন তার িশ�ার উ�িতেত �যাগদান কেরিছেলন।

ইি�য়ান িসিভল সািভ� েসস (ICS) ি�য়ািরং

1919 সােল, �নতািজ ইি�য়ান িসিভল সািভ� েস (ICS) ��িত এবং িনব�ািচত হওয়ার িবষেয় তার
বাবার কােছ �য �িত�িত িদেয়িছেলন তা পূরণ করেত ল�ন চেল যান। তার বাবা তার ��িত
এবং ল�েন থাকার জন� 10,000 �িপও উপল� কেরেছন।

�নতািজ তার ভাই সতীেশর সােথ ল�েনর �বলসাইজ পােক�  অব�ান কেরন। িতিন �কমি�জ
িব�িবদ�ালেয়র অধীেন িফটজউইিলয়াম কেলেজ মানিসক এবং �নিতক িব�ােনর জন� ভিত�
হওয়ার সােথ সােথ আইিসএেসর জন� ��ত হন।

সুভাষ ভারতীয় িসিভল সািভ� স পরী�ায় িনব�ািচত হন, তবওু 23 এি�ল 1921 সােল চাকির �থেক
ই�ফা �দন এবং ভারেতর িদেক িফের যান। আইিসএস �থেক পদত�ােগর কারণ িহেসেব িতিন তার
ভাইেক �লখা এক� িচ�েত বেলিছেলন �য িতিন ি��শ সরকােরর অধীেন কাজ করার িবেরাধী
িছেলন। িচ�েত িতিন আরও বেলন- “�ধুমা� ত�াগ ও কে�র মা�েতই আমরা আমােদর জাতীয়
�াপনা গেড় তুলেত পাির”।
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রাজৈনিতক জীবন
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

িকেশার বয়স �থেকই সুভাষ চ� বসু রামকৃ� পরমহংস এবং �ামী িবেবকানে�র িশ�া ও
িচ�াধারা �ারা গভীরভােব �ভািবত হেয়িছেলন। �নতািজর জাতীয়তাবাদী উ�ােসর �থম ইি�ত
দশৃ�মান হেয়িছল যখন িতিন ভারতীয় ছা�েদর উপর জািতগত ম�েব�র জন� অধ�াপক ওেটনেক
আ�মণ করার জন� কেলজ �থেক বিহ�ার কেরিছেলন।

আইিসএস �থেক পদত�াগ কের, �বাস ভারেত িফের আেসন এবং পি�মবে� এক� সংবাদপ�
"�রাজ" �� কেরন। িতিন ব�ীয় �েদশ কংে�স কিম�র �চােরর দািয়�ও �নন।

পরবত�কােল 1923 সােল, �বাস সব�ভারতীয় যুব কংে�েসর সভাপিত এবং �ব�ল ��ট কংে�েসর
�সে�টাির িনব�ািচত হন,

1927 সােল, সুভাষ চ� বসু কংে�স পা�� র সাধারণ স�াদক িহসােব িনযু� হন এবং পি�েতর
সােথ একসােথ কাজ কেরন। ভারেতর �াধীনতার জন� জওহরলাল �নেহ�।

উপসংহার

�নতািজ সুভাষ চ� বসু িছেলন একজন �ে�য় �াধীনতা সং�ামী এবং একজন �দশে�িমক িযিন
সারা িবে� �চারণা চািলেয়িছেলন, ভারেতর �াধীনতার লড়াইেয়র জন� সমথ�ন আদায়
কেরিছেলন। ভারতীয় রাজৈনিতক �চনােশানা�িলেত তাঁর িবে�াহী �দশে�ম সবসময় পছ� করা
হত না এবং �ায়শই তাঁর িকছু রাজৈনিতক িবপয�েয়র কারণ হেয় ওেঠ। যিদও �নতািজ মেন�ােণ
একজন �সিনক িছেলন, িতিন একজন �সিনেকর মেতা �বেঁচ িছেলন এবং মাতৃভূিমর �াধীনতার
জন� লড়াই কের একজন �সিনেকর মেতাই �াণ িদেয়েছন।

..
সুভাষ চ� বসু নােমর �কােনা পিরচেয়র �েয়াজন �নই। িতিন একজন জাতীয়তাবাদী এবং তুলনার
বাইের একজন �দশে�িমক িছেলন। �দেশর �সবায় জীবেনর সব আরাম-আেয়শ িবসজ� ন
িদেয়িছেলন।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

ি�য় ব�ুরা  120 শ�, 250 শ�, 400 শ�, 500 শ� এবং 600 শে�র শ�সীমার অধীেন সুভাষ
চ� বসু িনেয় রচনা িনে� বণ�না করা হেয়েছ -

সুভাষ চ� বসু �ব� 10 লাইন (100 - 150 শ�)
1) 23 জানয়ুারী 1897, একজন িনভ�ক �দশে�িমক, �নতািজ সুভাষ চ� বসু জ��হণ কেরন।

2) অসহেযাগ আে�ালেন অংশ�হেণর জন� তােক কারাগােরও পাঠােনা হেয়িছল।
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3) িতিন ভারতীয় জাতীয় কংে�েস মহা�া গা�ী এবং পি�ত �নহ�র সােথও কাজ কেরেছন।

4) �নতািজ গা�ীজীর নরম সং�ােম স�� িছেলন না এবং ি��শেদর িব�ে� লড়াই করার পথ
�বেছ �নন।

5) সুভাষ চ� বসু িছেলন একজন সাহসী মিু�েযা�া।

6) িহটলােরর সােথ �দখা করা �থম ভারতীয় �নতা িছেলন সুভাষ চ� বসু।

7) পিরচয় পিরবত� ন কের িতিন ব� �দশ �মণ কেরেছন।

8) �নতািজ �দ� িবখ�াত ��াগান, "আমােক র�   দাও এবং আিম �তামােক �াধীনতা �দব"
�িতবােদ �যাগ িদেত অেনক �লাকেক উ�সািহত কেরিছল।

9) �াধীনতার �ক দইু বছর আেগ, 48 বছর বয়েস �নতািজ আমােদর �ছেড় চেল যান।

10) এ� িছল 18 আগ� 1945 যখন সুভাষ চ� বসু এক� িবমান দঘু�টনায় মারা যান।

�ব� 1 (250 শ�) - সুভাষ চ� বসু: একজন িনভ�ক �দশে�িমক
ভূিমকা

সুভাষ চ� বসু িছেলন একজন অত�� স�ািনত ভারতীয় �াধীনতা সং�ামী িযিন 23�শ জানয়ুারী
1987 সােল জ��হণ কেরিছেলন। িতিন �যমন �দশে�িমক িছেলন �তমিন িনভ�ক িছেলন। িতিন
ভারতীয় জাতীয়তাবােদর এক� নতুন মান �াপন কেরিছেলন যা িনভ�ক, আ�িব�াসী এবং
িব�ব�াপীও িছল। এই �বে�, আমরা সুভাষ চ� বসুর সবেচেয় ���পূণ� িকছু �বিশ�� এবং কৃিত�
িনেয় আেলাচনা করব।

িনভ�ক �দশে�ম

এমন নয় �য সুভাষ চ� বসু অসহেযােগর মেতা �াধীনতা সং�ােমর অন�ান� প�িত অনেুমাদন
কেরনিন; আসেল অসহেযাগ আে�ালেন অংশ �নওয়ার জন� তােক �জলও �দওয়া হেয়িছল।

ভারতীয় জাতীয় কংে�েস থাকাকালীন, সুভাষ, মহা�া গা�ী এবং জওহরলাল �নহ�র সােথ ঘিন�
সম�েয় কাজ কেরিছেলন। �কাথাও লাইন িনেচ; তেব, িতিন গা�ীর কম�প�িতেক ি��শেদর �িত
খুবই ন� বেল মেন কেরন। তার মেত, সশ� িবে�ােহর �েয়াজন হেলও আমােদর িনজ� শেত�
�াধীনতা অজ� েনর �েয়াজন িছল।

িতিন গা�ী এবং অন�েদর সতক�  কেরিছেলন, ি��শেদর শেত�  �য �াধীনতা অিজ� ত হেয়িছল, তার
অেনক �� থাকেব। যাইেহাক, গা�ী তার আদশ�েক অনেুমাদন না করার কারেণ, সুভাষ চ�



www.bongojobnew
s.c

om

বসুেক সংখ�াগির� সমথ�ক থাকা সে�ও কংে�েসর সভাপিত পদ �থেক পদত�াগ করেত হেয়িছল।
কংে�স িবভ� হেয় পেড় এবং সুভাষ এক� দল গঠন কেরন - অল ইি�য়া ফরওয়াড�  �ক।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

উপসংহার

1945 সােলর 18ই আগ� জাপােন এক� িবমান দঘু�টনায় �বাস মারা যান। তখন তাঁর বয়স মা�
48। �দশ �াধীন করেত সব�� িবসজ� ন �দওয়া মা�র এই মহান স�ান �াধীনতার মা� দইু বছর
আেগ মতুৃ�বরণ কেরন। তার অটুট সাহস এবং জাতীয়তাবােদর জন� িতিন সব�দা �রণীয় হেয়
থাকেবন।

�ব� 2 (400 শ�) - সুভাষ চ� বসুর �াধীনতার সং�াম
ভূিমকা

সুভাষ চ� বসুর নাম পিরচেয়র �েয়াজন �নই। িতিন িছেলন ভারেতর একজন �দশে�িমক
�াধীনতা সং�ামী, িযিন তাঁর সম� জীবন ি��শেদর িব�ে� সং�ােম, ভারেতর পূণ� �াধীনতার
জন� লড়াই কের ব�য় কেরিছেলন। অেনক মিু�েযা�া িছেলন, িক� �াধীনতার সাহস ও আেবেগ
�কউ তার সমক� হেত পােরিন।

একজন ব�িত�মী �দশে�িমক

সুভাষ চ� বসু একািধক কারেণ একজন ব�িত�মী মিু�েযা�া িছেলন। মােঝ মােঝ, মহা�া গা�ী
এবং জওহরলাল �নহ�র সমসামিয়ক হওয়া সে�ও, িতিন ি��শেদর িব�ে� তােদর নরম
সং�ােমর নীিতেত স�� িছেলন না। িতিন অিভমত ব�� কেরন �য, এইভােব আমরা স�ূণ�
�াধীনতা লাভ করেত পারব না, এবং ি��শেদর শেত� ও আপস করেত হেব।

�াধীনতা �ধুমা� ি��শেদর িব�ে� সশ� িবে�ােহর মাধ�েমই অিজ� ত হেত পাের। িতিন
আফগািন�ান, রািশয়া এবং জাম�ািন �মণ করার সাহস �পেয়িছেলন, িনেজর পিরচয় �গাপন কের
এবং �যখােনই যান �সখােন উঠেতন। িতিন ভারেতর ইিতহােস �থম �াধীনতা সং�ামী, িযিন
িব�েনতােদর সােথ �দখা কেরিছেলন এবং ভারেতর �াধীনতার লড়াইেয় তােদর সমথ�ন
�চেয়িছেলন।

গা�ীর সােথ ফাটল

সুভাষ চ� বসু 1938 সােল এবং তারপর 1939 সােল ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর সভাপিত িহসােব
দবুার িনব�ািচত হন। মহা�া গা�ীর সােথ িববােদর কারেণ তােক শী�ই তার ি�তীয় �ময়াদ �থেক
পদত�াগ করেত হেয়িছল। যিদও, সুভাষ সংখ�াগির�তা িনেয় জয়ী হন, গা�ীর �াথ� প�ভী
সীতারামাইয়ােক পরািজত কেরন; গা�ী সুভাষ চ� বসুর �দশে�িমক উেদ�ােগ অ�ি�েত িছেলন।
তাই িতিন এক� অল ইি�য়া ফরওয়াড�  �ক গঠেনর জন� পদত�াগ কেরন।
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সং�াম ও মতুৃ�

পরবত�কােল, সুভাষ ি��শেদর িব�ে� যুে� সমথ�ন সং�েহর জন� আফগািন�ান, রািশয়া এবং
জাম�ািন �মণ কেরন। িতিনই �থম ভারতীয় �নতা িযিন িহটলােরর সােথ �দখা কেরিছেলন।
পরবত�েত িতিন জাপােনও যান এবং �সখােন ভারতীয় জাতীয় �সনাবািহনী গঠন কেরন। ভারতীয়
ন�াশনাল আিম� জাপানী বািহনীর সােথ সহেযািগতায় সফলভােব আ�ামান ও িনেকাবর �ীপপুে�র
অিধকার লাভ কের।

সুভাষ চ� বসু 18ই আগ� 1945 সােল জাপােনর ফরেমাসায় এক� িবমান দঘু�টনায় মারা যান।
উ�য়েনর পরপরই, তার িবমান� িবকট শে� িব�� হয় এবং দ�ু অংেশ �ভেঙ যায়। �াণঘাতী
আহত না হেলও, �বাস �প�েল িভেজ িগেয়িছল এবং আ�েন পুেড় যাওয়া এক� দরজা িদেয়
পালােনার �চ�া করার সময় 80% পয�� পুেড় িগেয়িছল। তার �পাড়া গভীর িছল এবং �ধুমা�
এক� হাসপাতােল িকছু সমেয়র জন� �বেঁচ িছল।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

উপসংহার

সুভাষ চ� বসু ভারেতর �াধীনতার জন� ব�িত�মী সাহস ও উদ�েমর একজন মিু�েযা�া িছেলন।
তার মতুৃ�র পিরি�িত তার �িতবাদী �দশে�েম আরও রহস� �যাগ কের। িতিন িচরকাল ভারেতর
মা�েত জ� �নওয়া সাহসী স�ান িহসােব �রণীয় হেয় থাকেবন।

সুভাষ চ� বসুর �ব�
�ব� 3 (500 - 600 শ�) - সুভাষ চ� বসু এবং আজাদ িহ� �ফৗজ
ভূিমকা

সুভাষ চ� বসু িছেলন একজন মহান ভারতীয় �াধীনতা সং�ামী যার অবদান ভারতীয় �াধীনতা
সং�ামেক এক� �বি�ক ��াটফম� �দােন এবং িব�শি�র সমথ�ন �জাগাড় করার ��ে�, কখেনাই
িব�ৃত হেব না। ভারেতর �াধীনতা সং�ােমর পে� সমথ�ন সং�েহর জন� িতিন ব� বছর িব� �মণ
কেরিছেলন।

�শশব

�বাস 23�শ জানয়ুারী 1897 সােল উিড়ষ�ার কটেকর এক� কায়� পিরবাের জ��হণ কেরন।
তার িপতা জানকীনাথ �বাস িছেলন একজন আইনজীবী এবং তার মা �ভাবতী দ� বসু িছেলন
একজন গৃিহনী।

�চৗ� ভাইেবােনর মেধ� নবম জে�, �বােসর �শশব আরামদায়ক িছল, কারণ তার বাবা তার
পিরবােরর �দখােশানা করার জন� যেথ� উপাজ� ন কেরিছেলন। �বাস একজন ভােলা ছা� এবং
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র◌ �া�ধারী িছেলন। িতিন নামকরা �ুল - �ুয়াট�  হাই �ুল এবং য�ােভনশ কেলিজেয়ট �ুল �থেক
তার �ুিলং কেরেছন।

�বাস ��িসেডি� কেলেজ সংি��ভােব অধ�য়ন কেরিছেলন তার ভারত িবেরাধী দিৃ�ভি�র জন�
এবং ভারতীয় ছা�েদর �হন�া করার জন� একজন অধ�াপকেক আ�মণ করার জন� বিহ�ার
করার আেগ।

পের িতিন কলকাতায় যান এবং কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র অধীেন ��শ চাচ�  কেলেজ �যাগ �দন
এবং 1918 সােল দশ�েন �াতক হন।

অনেু�রণা

সুভাষ চ� বসুর মেধ� জাতীয়তাবাদী অনভূুিত তার �শশব �থেকই �দখা িদেত �� কের। যখন
িতিন মা� 16 বছর বয়েস িছেলন, িতিন �ামী িবেবকান� এবং তাঁর পরামশ�দাতা রামকৃ�
পরমহংেসর রচনা�িল পেড়িছেলন। তােদর �লখা ও িচ�া তােক অেনক �বিশ �ভািবত কেরিছল।
িকছু ঐিতহািসেকর মেত, িতিন মেন করেতন �য অধ�য়েনর �চেয় ধম� �বিশ ���পূণ�।

সুভাষ চ� বসুর মেধ�ও জাতীয়তাবাদী উ�াদনা অ� বয়েসই জ�ােত �� কের। 1900-এর
দশেকর �গাড়ার িদেক কলকাতায় থাকার সময় িতিন ি��শেদর �ারা ভারতীয়েদর িনপীড়ন ও
অপমান �ত�� কেরিছেলন। ি��শেদর এই অপমানজনক আচরণ এবং �থম িব�যুে�র �াদভু� াব
ত�ণ সুভােষর �দয়েক �দশে�েম উ�ীপনায় ভিরেয় িদেয়িছল।

�বাসেক একবার কেলজ �থেক বিহ�ার করা হেয়িছল, ওেটন নােম তার অধ�াপেকর সােথ িববােদর
জন�, িযিন ই�াকৃতভােব িকছু ভারতীয় ছা�েক অপমান কেরিছেলন এবং �হন�া কেরিছেলন।

নাৎিস জাম�ািনেত পািলেয় যান

সুভাষ চ� বসু লাভজনক ভারতীয় িসিভল সািভ� েসর পদ �থেক পদত�াগ কেরন এবং �রাজ নােম
এক� সংবাদপ� �� কেরন। তাঁর �থম দািয়� িছল ব�ীয় �ােদিশক কংে�স কিম�র �চার
�দখােশানা করা।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

পরবত�কােল, িতিন জনি�য়তা অজ� ন কেরন এবং মহা�া গা�ীর সােথ যু� একজন জাতীয়
খ�ািতস�� �নতা হেয় ওেঠন। 1938 সােল সংখ�াগির�তার সােথ �বাস ভারতীয় জাতীয়
কংে�েসর সভাপিত িনব�ািচত হন; যাইেহাক, গা�ী এ�েক অনেুমাদন কেরনিন, ফেল কংে�েস
িবভি� �দখা �দয়। বসু অল ইি�য়া ফরওয়াড�  �ক গঠন কেরন, �য� িনজ রাজ� বাংলায়
শি�শালী িছল।
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কলকাতায় গৃহব�ী থাকাকালীন, �বাস গভীর রােত সহেযাগীেদর সহায়তায় পািলেয় �যেত স�ম
হন। িতিন জাম�ািনেত িগেয় িহটলােরর সােথ �দখা করার পিরক�না কেরিছেলন, ভারেতর �াধীনতা
সং�ােম সমথ�ন �চেয়িছেলন।

1941 সােলর 16ই জানয়ুারী িতিন কলকাতা ত�াগ কেরন এবং �পেশায়াের �পৗঁছান। �সখান �থেক
২৬�শ জানয়ুাির িতিন রািশয়ায় যা�া �� কেরন এবং অবেশেষ জাম�ািনেত �পৗঁছান। �সখােন িতিন
�ায় 4500 ভারতীয় যু�ব�ীর সম�েয় ভারতীয় �সন�দল �তির কেরন। সুভাষ চ� বসু
পরবত�কােল 1942 সােল িহটলােরর সােথ �দখা কেরন।

আজাদ িহ� �ফৗজ গঠন

ি��শেদর িব�ে� জাপানী বািহনীর সােথ লড়াই করার জন� জাপােন আজাদ িহ� �ফৗজ গ�ত
হেয়িছল। বাম�ায় থাকাকালীন, �বাস "আমােক র�   দাও, আিম �তামােদর �াধীনতা �দব" ��াগান
িদেয় আজাদ িহ� �ফৗেজ �যাগ �দওয়ার জন� ভারতীয়েদর আ�ান জানান

জাপানী বািহনী এবং আজাদ িহ� �ফৗেজর �জাট 1942 সােল আ�ামান ও িনেকাবর �ীেপর দখল
িনেত সফল হেয়িছল; যাইেহাক, �ীপ� �ধুমা� জাপানী বািহনীর স�ূণ� দখেল িছল।

উপসংহার

সুভাষ চ� বসু ভারেতর মা�েত জ��হণকারী একজন অ�াভািবক �াধীনতা সং�ামী িছেলন।
তার অটল আ�িব�াস এবং অ�েতাভয় �দশে�ম তােক অন�ান� মিু�েযা�ােদর �থেক আলাদা
কেরেছ। এ ��ে� তার অবদান ও �েচ�া কখেনা �ভালার নয়।

�ায়শই িজ�ািসত ��াবলী: সুভাষ চ� বসু স�েক�  �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী৷
Q.1 সুভাষ চ� বসু ইংল�াে� �কান পরী�ায় �যাগ�তা অজ� ন কেরিছেলন?
উঃ । সুভাষ চ� বসু ইংল�াে� ভারতীয় িসিভল সািভ� স পরী�ায় উ�ীণ� হন।

Q.2 সুভাষ চ� বসুেক জনি�য়ভােব কী বলা হেতা?
উঃ । িতিন '�নতািজ' নােম পিরিচত িছেলন।

Q.3 সুভাষ চ� বসু �কান দল� �িত�া কেরন?
উঃ । সুভাষ চ� বসু 1939 সােল ফরওয়াড�  �ক নােম এক� দল �িত�া কেরন।

Q.4 কােক সুভাষ চ� বসুর রাজৈনিতক �� বলা হয়?
Ans. Chittaranjan Das is known as the political guru of Subhash Chandra
Bose.

Q.5 সুভাষ চ� বসুেক '�দশ নায়ক' উপািধ �দন �ক?
উঃ । সুভাষ চ� বসুেক '�দশ নায়ক' উপািধ িদেয়িছেলন রবী�নাথ ঠা�র।
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