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ভারত ছােড়া আে�ালন |Quit India Movement in Bengali

ভারত ছােড়া আে�ালেন আসেল কী ঘেটিছল?
সং�ােমর সময় ও �কৃিত:

1942 সােলর জেুনর কাছাকািছ িব�যুে� ি�েটেনর জন� সব�িন� / দবু�লতম পেয়� িছল। এই পয�ােয় কংে�স
�ভেবিছল �য তারা এক� আে�ালন �� করেব এবং সফলভােব দবু�ল ি��শেদর 'ভারত ছােড়া' করেত
বাধ� করেত স�ম হেব। তাই আে�ালন �� হয় ৮ই আগ� ১৯৪২ সােল।

'ভারত ছােড়া' িছল সিহংসতার এক� অব�� আ�ান - আমার দিৃ�েত - যিদও গা�ী �কাথাও মানষুেক সিহংস
হওয়ার পরামশ� �দনিন। িতিন �ধু বলেলন 'ডু অর ডাই' ("কােরা ইয়া মােরা")। ি��শেদর উে�েদর জন�
�ক কী করেত হেব তা িতিন �কাথাও উে�খ কেরনিন।

ভারতীয়েদর মেধ� অৈনক�:

অেনক ভারতীয় - িহ�,ু দিলত, মসুিলম এবং অন�ান� - আে�ালন কেরিছল। িক� সামি�কভােব ভারতীয়রা
ঐক�ব� �থেক �বিশ িবভ� িছল। �ধু িন�িলিখত ফ� লাইন মাধ�েম যান:

[i] মসুিলম লীগ ি��শ যু� �েচ�ার সােথ সহেযািগতা করিছল এবং এক� পৃথক মসুিলম �সটআপ বা এক�
পািক�ান �চেয়িছল

[ii] িহ�ু মহাসভা �সন�েদর ির�টেম� �াইেভ ি��শেদর সােথ সহেযািগতা করিছল যােত ভারতীয় অ�
�িশ�ণ পায়।
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[iii] ডঃ আে�দকর - একজন আইকিনক দিলত �নতা - ভারেত ি��শ ঔপিনেবিশক সরকােরর অংশ িছেলন।

[iv] ভারতীয় ি��ানরা ��তই সরকােরর সােথ িছল।

[v] অেনক িশখ ি��শ ভারতীয় �সনাবািহনীেত িনযু� িছল।

[vi] �কৃতপে� �ায় 2.5 িমিলয়ন ভারতীয় ি��শ ভারতীয় �সনাবািহনীেত িনযু� িছল- যা যুে�র ��েত
�ায় 0.2 িমিলয়ন িছল। �সন�েদর 12-13 িমিলয়ন পিরবােরর সদস�রা অবশ�ই ি��শেদর জন� ম�ল
কামনা কেরেছন।

[vii] 500+ ভারতীয় রাজকীয় রাজ� িছল �য�িল ি��শেদর পে� িছল - যু� �েচ�ার জন� অথ� �দান কের।
তারা কংে�েসর �িত খুব িবে�ষী িছল কারণ এ� �বশ কেয়ক� রােজ� গণতাি�ক আে�ালন সংগ�ত
করিছল।

[viii] কিমউিন�রাও কংে�েসর সােথ িছল না কারণ তােদর "আকা" - �সািভেয়ত ইউিনয়ন - ি��শেদর সােথ
�যাগ িদেয়িছল। যুে�র �েচ�ায় তােদর সমথ�ন পাওয়ার জন� ি��শরা িসিপআই-এর উপর �থেক িনেষধা�া
তুেল �নয়।

[ix] অেনক ব�বসায়ী উ� মেূল� যুে�র ব�ব�া �চুর সং�েহর কারেণ �চুর মনুাফা করিছল

[x] RSS - �সই সমেয় বহৃ�ম সামািজক সংগঠন - এছাড়াও কংে�সেক সি�য় সমথ�ন �দয়িন।

এই অভ��রীণ িবেভদ ও ফাটেলর কারেণ ভারত ছােড়া আে�ালন এক� মাঝাির-তী�তার ঘূিণ�ঝেড়র মেতা
রেয় �গেছ এবং এক� সব��াসী সুনািমেত �পা�িরত হয়িন। ি��শরা তা দমন ও �েক থাকেত �পেরিছল।

ি��শেদর ব�থ� করেত ভারতীয়রা যা করেত �পেরিছল তা এখােন:

সরকাির স�ি�র ব�াপক �য়�িত হেয়েছ। আে�ালেনর �থম 43 িদেন: ভারতীয়রা "550� �পা� অিফস,
250� �রলে�শন আ�মণ কেরেছ, অেনক �রললাইন �িত�� কেরেছ, 70� পুিলশ ��শন �ংস কেরেছ,
এবং 85� অন�ান� সরকাির ভবন পুিড়েয় িদেয়েছ বা �িত�� কেরেছ। �টিল�ােফর তার কাটার �ায়
2,500� ঘটনা ঘেটেছ। িবহাের সবেচেয় �বিশ সিহংসতা ঘেটেছ।”
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িকছু �নতা আটক এড়ােত "আ�ার�াউ�" িগেয়িছেলন, �চারপ� �কাশ কেরিছেলন, �রিডও স�চার
কেরিছেলন, ি��শেদর �িত অসে�াষ �তির কেরিছেলন, সিহংসতােক �েরািচত কেরিছেলন ইত�ািদ।

বািলয়া শহের (ইউিপ) ভারতীয় ঘটনা�িলর ব�িত�মী জয়, �যখােন আে�ালনকারীরা �জলা �শাসনেক
উৎখাত কের, �জল দখল কের, ��ফতারকৃত কংে�স �নতােদর মিু� �দয় এবং এক� �াধীন শাসন �িত�া
কের। ি��শরা কেয়ক স�ােহর মেধ� তােদর িরট পুনঃ�িত�া করেত পাের।

ি��শরা যা কেরিছল তা এখােন:

1942 সােলর 9ই আগ� অিবলে� এআইিসিসর �নতােদর কারাগাের পাঠােনা হেয়িছল- এবং তােদর মেধ�
সম� ধেম�র �লাক অ�ভু� � িছল। �থম 43 িদেনর মেধ�, ভারত সরকার শ�ৃলা পুন��ােরর জন� ি��শ
�সনােদর 57 ব�াটািলয়ন �মাতােয়ন কেরিছল ।

ি��শরা �ত গণবি�েদর সােথ �িতি�য়া জানায়। 100,000 এরও �বিশ ���ার করা হেয়িছল, গণ
জিরমানা আদায় করা হেয়িছল এবং িবে�াভকারীেদর জনসাধারেণর �ব�াঘাত করা হেয়িছল । �েয়াজেন
ভারত �থেক অেনক গা�ী ও অন�ান� কংে�স �নতা।

�নট ফলাফল:

ভারত ছােড়া আে�ালন �ায় 20 মােসর মেধ� স�ূণ��েপ িবল�ু হেয় যায় �যেহতু 1944 সােলর �থম িদেক
ভারেত শাি� পুন��ার করা হেয়িছল - ি��শ রােজর সি�য় �িত��ী সকেলই হয় �জেল িছল বা মারা
িগেয়িছল। ি�তীয় িব�যু� ি��শ দিৃ�েকাণ �থেক িবজেয়র পেথ িছল কারণ িহটলার এবং জাপািনেদর িপছেন
�ঠেল �দওয়া হি�ল। 19 মাস কারাবােসর পর 1944 সােলর �ম মােস গা�ী �জল �থেক মিু� পান।

'আজাদ িহ� �ফৗেজর কম�কা�' এবং 'ভারত ছােড়া আে�ালন'-এর কারেণ দবু�ল ি��শরা বঝুেত �পেরিছল
�য দীঘ�েময়ােদ ভারত শাসন করা স�ব হেব না।

ভারত ছােড়া আে�ালন িক িছল? এটা কখন �� হেয়িছল?

1942 সােলর আগ� �থেক �� হওয়া ভারত ছােড়া আে�ালন� িছল সেব�া�মভােব এক� িব�� কংে�িস
আে�ালন যা এক� ব�থ�তা িছল এবং পের ইিতহােস �গৗরবাি�ত হেয়িছল �ধুমা� কংে�স যা �াধীনতার
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পের �মতায় িছল। উে�খেযাগ�ভােব কংে�স িছল এক� দল যা 1885 সােল ি��শেদর �ারা তােদর িনজ�
�ােথ�র জন� �তির এবং পৃ�েপাষকতা কেরিছল তাই কংে�েসর সম� আে�ালন একভােব ছায়াময় িছল।

ভারত ছােড়া আে�ালনেক কংে�েসর িবেরাধী দল�েলার �ারা কেঠার সমােলাচনা করা হেয়িছল, �যমন বীর
সাভারকেরর িহ�ু মহাসভা যারা এেক িবভ� ভারত আে�ালন বেল এবং ডঃ আে�দকেরর তফিসিল জািত
�ফডােরশন বেলিছল �য এ�েক এক� দাঁতহীন আে�ালন বেলেছ যার উে�শ��িল অজ� েন অ�ম।

বীর সাভারকােরর মেত, িযিন ভারত ভােগর তী� িবেরািধতা কেরিছেলন, আটলাি�ক চাট� ােরর পর �থেক
ি��শরা �াধীনতার জন� আেলাচনা �� করার পর �থেক কংে�স �াধীনতা অজ� েনর জন� এতটাই মিরয়া
িছল �য তারা ি��শেদর �দওয়া �যেকােনা শেত� রািজ হেব এবং এমনিক �দশ ভাগ করেতও রািজ হেব।
ভারতেক িতিন ভয় পান। এটা ল� করা �যেত পাের �য �াধীনতা অজ� ন ভারেতর শেত� হওয়া উিচত এবং
ি��শেদর �দওয়া শত� াবলী অনসুাের নয়। ি��শরা ভারত িবভাজেন গভীর আ�হ িনেয়িছল কারণ এ�
তােদর চ�া� িছল �য ভারত দ�ু যু�রত অ�েল িবভ� হেল দবু�ল এবং পরাধীন থাকেব।

ভারত ছােড়া আে�ালন কেব �� হয়?

ভারত ছােড়া আে�ালন , বা আগ� আে�ালন , ি�তীয় িব�যুে�র সময় 8 আগ� 1942 সােল গা�ীিজ
কতৃ� ক সব�-ভারতীয় কংে�স কিম�র �বাে� অিধেবশেন �� করা এক� আে�ালন।, ভারেত ি��শ
শাসেনর অবসােনর দািবেত.

ি�পস িমশনব�থ� হেয়িছেলন এবং 1942 সােলর 8 আগ� গা�ী তার ভারত ছােড়া ব�ৃতায় কর বা মেরার
আ�ান জািনেয়িছেলন।�গায়ািলয়া ট�া� ময়দােন �বাে�েত িবতরণ করা হয়.

সব�ভারতীয় কংে�স কিম�গা�ী ভারত �থেক "এক� সুশ�ৃল ি��শ �ত�াহােরর" দািবেত এক�
গণিবে�াভ �� কেরিছেলন। যিদও এ� যু�কালীন িছল, ি��শরা কাজ করার জন� ��ত িছল। ভারতীয়
জাতীয় কংে�েসর �ায় পুেরা �নতৃ�গা�ীর ভাষেণর কেয়ক ঘ�ার মেধ� িবনা িবচাের কারা�� করা হয়.
�বিশরভাগ যুে�র বািক সময় �জেল এবং জনসাধারেণর সােথ �যাগােযােগর বাইের কা�েয়েছন। ভাইসরয়
কাউি�েলর সমথ�ন িছল ি��শেদর(যার সংখ�াগির� ভারতীয় িছল), অল ইি�য়া মসুিলম লীেগর, �দশীয়
রাজ�, ভারতীয় ইে�িরয়াল পুিলশ, ি��শ ভারতীয় �সনাবািহনীএবং ভারতীয় িসিভল সািভ� স. অেনক
ভারতীয় ব�বসায়ী যু�কালীন ভারী ব�য় �থেক লাভবান ভারত ছােড়া আে�ালনেক সমথ�ন কেরনিন।
অেনক ছা� সুভাষ চ� বসুর �িত �বিশ মেনােযাগ িদেতন, িযিন িনব�াসেন িছেলন এবং অ� শি�েক সমথ�ন
কেরিছেলন. একমা� বািহ�ক সমথ�ন আেমিরকানেদর কাছ �থেক এেসিছল, �যমন ��িসেড� �া�িলন িড.
�জেভ�চাপ �দন �ধানম�ী উইন�ন চািচ� লেকভারতীয় িকছু দািব �মেন িনেত। ভারত ছােড়া অিভযান
কায�করভােব চূণ� করা হেয়িছল।
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ি��শরা অিবলে� �াধীনতা িদেত অ�ীকার কেরিছল, এই বেল �য এ� যু� �শষ হওয়ার পেরই ঘটেত পাের।

�দশজেুড় িবি��ভােব �ছাট আকােরর সিহংসতা সংঘ�ত হয় এবং ি��শরা কেয়ক হাজার �নতােক
��ফতার কের, তােদর 1945 সাল পয�� কারা�� কের রােখ। তাৎ�িণক উে�েশ�র পিরে�ি�েত, ভারত
ছাড়েত ব�থ� হয় �বল দমন, দবু�ল সম�য় এবং অভােবর কারেণ। কেম�র এক� পির�ার-কাট ��া�াম।
যাইেহাক, ি��শ সরকার বঝুেত �পেরিছল �য ি�তীয় িব�যুে�র ব�েয়র কারেণ ভারত দীঘ�েময়ােদ
অশাসনেযাগ� িছল এবং যুে�া�র �� হেয় ওেঠ কীভােব সু�র ও শাি�পূণ�ভােব ��ান করা যায়।

1992 সােল ভারতীয় িরজাভ� ব�া�ভারত ছােড়া আে�ালেনর সুবণ� জয়�ী উপলে� 1 টাকার �ারক ম�ুা
জাির কের।

ভারত ছােড়া আে�ালন �কন �� হেয়িছল?

ভারত ছােড়া আে�ালন 1942 সােল �� হেয়িছল মলূত 2� কারেণ।

�থমত ভারেত জাপািন আ�মেণর �মিক িছল কারণ জাপানীরা ি�তীয় িব�যুে� ি��শেদর িব�ে� যু�
করিছল। জাপানীরা ইিতমেধ�ই বাম�া জয় কেরিছল এবং এ� ভারতীয়েদর আরও ভয় �দিখেয়িছল এবং
এইভােব গা�ী কংে�েসর সভায় বেলিছেলন �য এই ধরেনর আ�মণ এড়ােত ভারতীয়েদর গািড় চালােত
হেব। ি��শেদর ভারত �থেক �বর কের �দওয়া এবং তা করার একমা� উপায় িছল এক� অিহংস
�িতবােদর মাধ�েম ি��শেদর রািজ করা।

ি�তীয়ত �ােফাড� ি�পস সমস�া সমাধােনর জন� ভারেত এেসিছেলন এবং ��াব কেরিছেলন �য ি�তীয়
িব�যুে�র পের ভারতেক পূণ� �ডািমিনয়ন ময�াদা �দওয়া হেব এবং এক� গণপিরষদ গঠেনর জন� িনব�াচন
অনিু�ত হেব। তেব বলা হেয়িছল �য �িত� �েদেশর সংিবধান �থেক �বিরেয় যাওয়ার িবক� থাকেব।
কংে�স দঢ়ৃভােব িমশেনর িবেরািধতা কেরিছল কারণ এ� হঠাৎ কের �মতা হ�া�েরর কথা উে�খ কেরিন
এবং �েদশ�িলেক �বেছ �নওয়ার অিধকার িদেয়েছ। তদপুির কংে�স ি��শেদর উপর আ�া রাখেত পােরিন
�ধানত ি��শেদর চুি� ল�েনর কারেণ। এইভােব িমশেনর িবেরািধতা করার জন�, কংে�স 1942 সােলর
8ই আগ� ভারত ছােড়া আে�ালন �� কের।

ভারত ছােড়া আে�ালন িক ব�থ� হেয়িছল?

ভারেতর �াধীনতা আে�ালেন ভারত ছােড়া আে�ালেনর �কােনা ভূিমকা িছল না। অিহংস আইন অমান�
আে�ালন িহসােব যা �� হেয়িছল - �ত সিহংস �িতবােদ পিরণত হেয়িছল। আপিন যখন "মাথার চারপােশ
হ�ােলা" বলেছন তখন আপিন �ক বেলেছন।
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ভারত ছােড়া আে�ালন 1943 সােল িনেজই বা� হািরেয়িছল এবং 1946 সােল রয়�াল ইি�য়া �নিভ িবে�াহ
�� হেয়িছল - যা কংে�স এবং মসুিলম লীগ সমথ�ন কেরিন। ব�ৃশরা ধেম�র কাড� ব�বহার কের তা ভাঙার
জন�, এবং কংে�স, মসুিলম লীেগর পতাকা এবং ভারেতর কিমউিন� পা�� র লাল পতাকা একে� উড়ােনা
হেয়িছল। �ধুমা� িসিপআই িবে�াহ সমথ�ন কেরিছল।

মহা�া গা�ী �কৃতপে� দা�া এবং �র�ং িবে�ােহর িন�া কেরিছেলন। 3 মাচ� 1946-এ তার িববিৃত "��ত
িব�বী পা�� " এবং "তােদর পছে�র রাজৈনিতক �নতােদর" "িনেদ�শনা ও হ�ে�প" ছাড়াই িবে�াহ করার জন�
ধম�ঘটকারীেদর সমােলাচনা কের।

রাজকীয় ভারতীয় �নৗবািহনীর িবে�াহীরা জয় িহে�র ��াগান িদেয়িছল, রা�ায় থাকাকালীন 11,000
আইএনএ ব�ীেদর মিু�র দািব কেরিছল। এই সমেয়র মেধ�, �দশে�িমক উ�ােস অন�ুািণত হেয়
আে�ালন� রাজৈনিতক �মাড় িনেত �� কেরিছল।

সুভাষ চ� বসু - ভারতীয় �াধীনতার অিমমাংিসত নায়ক আমার মেত - আমার গেবষণার িভি�েত -
ভারতীয় �াধীনতার �ধান �পিত। তার আইএনএ ভােলার জন� ভারতেক বদেল িদেয়েছ। �নেহ� এবং
কংে�েসর অন�ান� ব�ি� �য আইনজীবী িহসােব উপি�ত হেয়িছল তা জনগেণর অনভূুিতর কারেণ - এবং
তারা িকছুই করেত পােরিন।

31 িডেস�র িবচার �শষ হয়, এবং Dhillon এবং অন� দইু আসামীেক রাজা স�ােটর িব�ে� যু� চালােনার
জন� �দাষী সাব�� করা হয়, এবং আদালত অিভযু�েদর হয় মতুৃ�দ� বা যাব�ীবন িনব�াসেনর শাি� িদেত
বাধ�। যাইেহাক, কমা�ার-ইন-িচফ, �দ অিচনেলক, িবদ�মান পিরি�িত িবেবচনায় িনেয়, সাজা মও�ফ
করার িস�া� �নয়, এবং িতন� আসামীেকই পের মিু� �দওয়া হয়- এইভােব এ� আইনজীবীেদর কারেণ নয় -
িক� অপিরেময় "জনসমথ�ন"।

িবে�ােহর িদেক িফের আসা - অিভেযাগ�িল িবি��করেণর ধীর গিতর উপর দিৃ� িনব� কের। ি��শ
ইউিনট�িল িবে�ােহর কাছাকািছ িছল এবং ভারতীয় ইউিনট�িল এ� অনসুরণ করেত পাের বেল আশ�া
করা হেয়িছল। 1946 সােলর 25 মাচ� জাির করা সা�ািহক �গােয়�া সারাংশ �ীকার কের �য ভারতীয়
�সনাবািহনী, �নৗবািহনী এবং িবমান বািহনীর ইউিনট�িল আর িব�� নয়, এবং �সনাবািহনীর জন�,
"�ধুমা� �িতিদেনর ি�রতার অনমুান করা �যেত পাের"। এইভােব পিরি�িত�েক " পেয়� অফ �না িরটান� "
িহসােব গণ� করা হেয়েছ।

সাভারকর �কন ভারত ছােড়া আে�ালেনর িবেরািধতা কেরিছেলন?

কেয়কজেনর কাছ �থেক, আিম �েনিছ, "সাভারকর ভারত ছােড়া আে�ালেনর িবেরািধতা কেরিছেলন,
�লােকেদরেক 'তােদর পেদ �লেগ থাকেত' বেলিছেলন যােত ভারতীয় যুবকরা �নতািজর আইএনএর িব�ে�
�যেত পাের।"



www.bongojobnew
s.c

om

িক�, আিম এক� যুি� �েয়াগ কেরিছ। খুব স�িত �সই সমেয় আিম সাভারকর �নতািজর সােথ সা�াত
কের পেড়িছলাম �য ভারতীয় যুবকেদর ি��শ বািহনীেত �িশ�ণ �দওয়া হেব এবং তারপের তারা একই
সােথ আইএনএ-�ত �যাগ িদেত পারেব। মােন, এটা সাধারণ �ান। িক� �লােকরা সাভারকারেক ি��শ
এেজ� �দখােত চায় এবং �স কারেণই তারা অধ�-�বকােনা তথ� �মাণ কের।

১৯৪০ সােলর ২১ জনু সাভারকর সদেন �নতািজ বসু ও সাভারকেরর সা�াত হেয়িছল। এ� িছল এক�
�গাপন �বঠক।

তােত সাভারকর �নতািজেক INA গঠেন অন�ুািণত কেরন। তার ইিতমেধ�ই জাপান �থেক রাশ িবহারী বসুর
সােথ �যাগােযাগ িছল িযিন তােক জাপািন িচ� পা�েয়িছেলন এবং তােক অ� তুলেত বেলিছেলন। সাভারকর
�বাসেক অে�র সাহায� �নওয়ার পরামশ� �দন — জাম�ািন, ইতািল এবং জাপান।

ভারত ছােড়া আে�ালন �সে� িতিন বেলন:

ি��শ সরকােরর সােথ তােদর যু�-�য়ােস সহেযািগতা বা অসহেযািগতার ��ই আেস না। আপনার সামেন
একমা� ��� হল ি��শেদর সােথ এই অিনবায� সহেযািগতােক আপনার িনেজর �দেশর জন� লাভজনক
িহসােব আপিন কতটা ভালভােব পিরণত করেত পােরন তা খুেঁজ �বর করা আমােদর বত� মান পিরি�িতেত
করা স�ব।“কারণ এটা ভুেল যাওয়া চলেব না �য যারা মেন কের �য তারা সরকারেক সহেযািগতা না করার
দািব করেত পাের এবং যু�-�য়ােস সাহায� কেরিছল এমনিক িনর�ুশ অিহংসা ও অ�িতেরােধর হতাশা�� ও
কপটতামলূক �বণতার কারেণ। সশ� আ�াসেনর মেুখামিুখ হওয়া বা নীিতর িবষয় িহসােব �কবলমা� তারা
যু� বািহনীেত �যাগ �দয় না, বরং আ��তারণা এবং আ�তুি�েত িল� হয়। তারা কর �দান কের, �রলওেয়,
ডাক, আইনী এমনিক পুিলশ িবভােগ কাজ কের এবং সামিরক িবভােগ সরাসির �পাশাক, ক�ল, খাবার এবং
অন�ান� সম� িজিনসপ� সরবরাহ করার জন� তারা যতটা স�ব মনুাফা অজ� েনর জন� �খালাখুিলভােব কাজ
কের। এভােব তারাও সরকারেক যুে�র সূচনা �দয়।
তাহেল িতিন �ক কী �চেয়িছেলন? উপেরর সাহসী অংশ �থেক, আমরা বঝুেত পাির �য িতিন ভারতীয়
যুবকেদর ভারত ছােড়া আে�ালেন না �যেত বেলিছেলন কারণ এ� ি��শেদর �িত এক� �গাপন আনগুত�
হেব বরং ি��শ সামিরক বািহনীেত �িশ�ণ িনন এবং তারপর আইএনএ-�ত �যাগ িদন।

আইএনএ-র ভাল �িশ�ণ �ক� এবং সর�াম িছল না। �স কারেণই সাভারকর এবং বসু ভারতীয়েদর ি��শ
�সনাবািহনীেত �িশ�ণ �দওয়ার িস�া� �নন এবং তারপর জাতীয় �ােথ�র জন� িব�াসঘাতকতার তর�
চান।
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এই ড�েম�ািরেত, ��ভােব উে�খ করা হেয়েছ �য সাভারকর িহ�ু যুবকেদর ি��শ ভারতীয়
�সনাবািহনীেত �যাগদান করেত, অ� �িশ�ণ �হণ করেত এবং " সুেযাগী ম�ুেত� ব�কুেক উপযু� িদেক
ঘুিরেয় �দওয়ার " পরামশ� িদেয়িছেলন। আপিন এ িবষেয় সাভারকােরর িনেজর ক� �নেত পােরন।

ভারত ছােড়া আে�ালেনর দইু বছর পর, �নতািজ, আজাদ িহ� �রিডওেত তার ব�ৃতায় (২৫ জনু, ১৯৪৪)
এই কথায় সাভারকােরর অধ�বসায় �ীকার কেরিছেলন:

যখন িব�াি�কর রাজৈনিতক ই�া এবং দরূদিৃ�র অভােবর কারেণ, কংে�স পা�� র �ায় সম� �নতারা
ভারতীয় �সনাবািহনীর সম� �সন�েক ভাড়ােট বেল অিভিহত করেছন, তখন এটা �জেন আনি�ত হে� �য
বীর সাভারকর িনভ� েয় ভারেতর যুবকেদর সশ� বািহনীেত �যাগদােনর জন� আ�ান জানাে�ন। . এই
তািলকাভু� যুবকরা িনেজরাই আমােদর ভারতীয় জাতীয় �সনাবািহনীর জন� �িশি�ত পু�ষ এবং �সন�
সরবরাহ কের।

মেন রাখেবন ভারত ছােড়া আে�ালনই �াধীনতার একমা� পথ িছল না। �কৃতপে�, এ� এক� স�ূণ�
ব�থ�তা িছল এবং আইএনএ আরও কায�কর িছল।

তাই তােদর পিরক�না অনযুায়ী, ভারতীয় যুবকেদর ি��শ �সনাবািহনীেত �িশ�ণ �নওয়ার কথা িছল এবং
তারপর তােদর আইএনএ-র িদেক �মাড় �নওয়ার কথা িছল। এবং এটা ঘেটেছ.

আমার মেন আেছ দ� ফরগেটন আিম�: আজািদ �ক িলেয় িসিরজ� �দেখিছলাম। এেত যা �দখােনা হেয়েছ তা
িছল পরম বা�ববাদ এবং আইএনএ-র সত� ঘটনা। উদাহরণ��প, ি��শ �সনাবািহনী (যা ি��শ, ভারতীয়
এবং অে�িলয়ান ত�ণেদর িনেয় গ�ত) িস�াপুের জাপািন �সনাবািহনী �ারা আ�মণ করা হেয়িছল।
ি��শ �সনাবািহনী �হের যায় এবং তােদর মেধ� ভারতীয় ব�ীেদর ভারতীয় জাতীয় �সনাবািহনীেত িনেয়াগ
করা হয়। ি�তীয় িব�যুে� জাপািনরা এভােবই আমােদর সাহায� কেরিছল।

এটাও সুপিরিচত �য �নতািজ বসু জাম�ািনেত অ�াডলফ িহটলার এবং �হনিরক িহমলােরর সােথ �দখা
কেরিছেলন।

সাভারকর যিদ ভারতীয় যুবকেদর ি��শ �সনাবািহনীেত �িশ�ণ িনেত না বলেতন, িতিন যিদ �নতািজেক
আইএনএ গড়েত অন�ুািণত না করেতন, তাহেল ভারত ছােড়া আে�ালেনর মেতাই ভারতীয় জাতীয়
�সনাবািহনী আেরক� ব�থ�তা হেত পারত। �নতািজ িনেখাঁজ না হেল হয়েতা আমরা �াধীনতা �পতাম।
আইএনএ ি��শেদর সামেন স�ােসর িচ� �তির কেরিছল। ি�তীয় িব�যুে� ভারতীয় ন�াশনাল আিম� এবং
অ� বািহনী ভারেতর �াধীনতার জন� দায়ী িছল।
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তাই ভারত ছােড়া আে�ালেনর িবেরািধতা করার ��ে� সাভারকার এেকবােরই স�ক িছেলন যা
ভারতীয়েদর জন� উপকারী বেল �মািণত হেয়িছল।
ভারত ছােড়া আে�ালন
bharat chhodo andolan ke karan
ভারত ছােড়া আে�ালন স�েক�  আেলাচনা কেরা
ভারত ছােড়া আে�ালেনর কারণ ও ফলাফল
ভারত ছােড়া আে�ালন pdf
ভারত ছােড়া আে�ালেন নারীেদর ভূিমকা
bharat chhodo andolan ke karan bataen
bharat chhodo andolan ke karan bataiye
bharat chhodo andolan ke samay vaysaray kaun tha
bharat chhodo andolan ke samay england ka pradhanmantri kaun tha
ভারত ছােড়া আে�ালেনর ঐিতহািসক তাৎপয� ব�াখ�া কেরা
ভারত ছাড় আে�ালন
ভারত ছাড়া আে�ালন
bharat chhodo andolan 1942
ভারত ছােড়া আে�ালেন �িমকেদর ভূিমকা
ভারত ছােড়া আে�ালেন কৃষকেদর ভূিমকা
ভারত ছােড়া আে�ালন কারণ
ভারত ছােড়া আে�ালেনর কারণ
ভারত ছােড়া আে�ালন �কা
ভারত ছােড়া আে�ালেনর ফলাফল
ভারত ছােড়া আে�ালেনর �বিশ��
bharat charo andolan 1942
bharat chhodo andolan 942
ভারত ছােড়া আে�ালেনর কেয়কজন �নতার নাম
ভারত ছােড়া আে�ালন কত সােল হয়
ভারত ছােড়া আে�ালন কেব হয়
ভারত ছােড়া আে�ালেনর ছিব
ভারত ছােড়া আে�ালেন মাতি�নী হাজরার ভূিমকা
ভারত ছােড়া আে�ালন িক
bharat chhodo andolan ke samay viceroy kaun tha
ভারত ছােড়া আে�ালেনর তাৎপয�
বাংলায় ভারত ছােড়া আে�ালন
ভারত ছােড়া আে�ালেনর ভূিমকা
ভারত ছােড়া আে�ালেনর সময় ভাইসরয় �ক িছেলন
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ভারত ছােড়া আে�ালেন মিহলােদর ভূিমকা
ভারত ছােড়া আে�ালেনর ���াপট আেলাচনা কর
ভারত ছােড়া আে�ালন পেব� কৃষক আে�ালন
1942 সােল ভারত ছােড়া আে�ালন
ভারত ছােড়া আে�ালন কত সােল হেয়িছল
ভারত ছােড়া আে�ালেনর কারণ ও ���
ভারত ছােড়া আে�ালেন ছা�েদর ভূিমকা
bharat chhodo andolan ke mukhya karan kya the
ভারত ছােড়া আে�ালেন বাংলার ভূিমকা
ভারত ছােড়া আে�ালন স�েক�  �লখ
ভারত ছােড়া আে�ালেনর ��াগান
bharat chhodo andolan ke do karan
ভারত ছােড়া আে�ালন কেব হেয়িছল
ভারত ছােড়া আে�ালন কত ি��াে� হেয়িছল
ভারত ছােড়া আে�ালন �কন ব�থ� হেয়িছল
ভারত ছােড়া আে�ালন �কন হেয়িছল
ভারত ছােড়া আে�ালন পেব� নারীেদর ভূিমকা
ভারত ছােড়া আে�ালন স�েক�  এক� িনব� �লখ
ভারত ছােড়া আে�ালন �কাথায় হেয়িছল
ভারত ছােড়া আে�ালেন অংশ�হণকারী কেয়কজন নারীর নাম
ভারত ছােড়া আে�ালেন উ�রবে�র জনগেণর অংশ�হণ স�েক�  আেলাচনা কেরা
ভারত ছােড়া আে�ালেনর পটভূিম আেলাচনা কর
উ�র বে� ভারত ছােড়া আে�ালন স�েক�  আেলাচনা কেরা
ভারত ছােড়া আে�ালন পেব� �িমক আে�ালন
ইংেরজ ভারত ছােড়া
ভারত ছােড়া আে�ালেনর উে�শ�
উ�রব� ভারত ছােড়া আে�ালন
ভারত ছােড়া আে�ালেনর কারণ ও ফলাফল pdf
ভারত ছােড়া আে�ালন এর ���
ভারত ছােড়া আে�ালন এর িববরণ দাও
ভারত ছােড়া আে�ালন স�েক�  বণ�না দাও এর ��� িক
১৯৪২ ভারত ছাড় আে�ালন
ভারত ছােড়া আে�ালন কেব �� হেয়িছল
ভারত ছােড়া আে�ালন কত ি��াে� হয়
কখন ভারত ছােড়া আে�ালন �� হেয়িছল
কিমউিন� পা��  ভারত ছােড়া আে�ালন �থেক দেূর িছল �কন
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ভারত ছােড়া আে�ালন কেব �� হয়
bharat chhodo andolan kha se suru hua
ভারত ছােড়া আে�ালন ���
ভারত ছােড়া আে�ালন গা�ীিজ
ভারত ছােড়া আে�ালেনর ��াব গৃহীত হয় কংে�েসর �কান অিধেবশেন
ভারত ছােড়া আে�ালেনর ���
ভারত ছােড়া আে�ালন ছিব
ভারত ছােড়া আে�ালন �কা


