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ভারেতর উপর �থম িব�যুে�র �ভাব আেলাচনা কেরা।

ভারেতর উপর �থম িব�যুে�র �ভাব

�থম িব�যু� ভারেতর রাজৈনিতক তথা অথ�ৈনিতক জীবেন

গভীর �ভাব �ফেল। ভারতবাসী �য আশা আকা� িনেয় যুে�

ি�েটন তথা িম�প�েক সাহায� কেরিছল, যুে�র �শেষর িদেক

ি�িটশ সরকােরর মেনাভাব ভারতবাসীেক হতাশ কের। কারণ

তারা আশা কেরিছল ি�িটশ সরকার তােদর �িত�িতমত

�ায়�শাসন �দেব।িক� সরকার এই �িত�িত র�া না করায়

ভারতীয়েদর মেন অসে�াষ �দখা �দয়। অন�িদেক যুে�র ফেল

ভারেত এক গভীর অথ�ৈনিতক সংকট �দখা �দয়।

১) ভারতীয় মানবস�েদর অপচয়

ইংল�াে�র �ােথ� �ায় ১২ ল� ভারতীয় �সনােক িবিভ�

রণা�েন িনেয়ািজত করা হেয়িছল। ফেল ১ লে�রও �বশী

ভারতীয় �সনার মৃতু� হেয়িছল। এর ফেল �বশ িকছু ভারতীয়

পিরবার তােদর উপাজ� ন�ম স�ানেক হািরেয়িছল।

২) খাদ� সংকট

ভারতীয় �সনা দেলর খাবােরর �েয়াজেন �চুর পিরমাণ

খাদ�শষ� িবেদেশ র�ািন করা হয়। এমনিক যুে�র জন� ব�ব�ত

প� খাদ� ও ভারত �থেক �মেসাপেটিময়ায় পাঠােনা হয়।

৩) করভার বৃি�

ি�িটশ সরকােরর সা�াজ�বাদী �ােথ� পিরচািলত এই যুে�র

ফেল ভারতীয় অথ�নীিত িবপ� হেয় পেড়। যু�খােত ৩০০ �

ব�য় বৃি� পায়। জাতীয় ঋেণর পিরমানও বৃি� পায় ৩০

শতাংশ। জনগেণর উপর চাপােনা হয় নানা দুব�হ কেরর �বাঝা।

�থেমই িছল বাধ�তামূলক ‘যু�কর। আয়কেরর ওপর

অিতির� ��� আেরাপ কের িবপুল সংখ�ক মানুষেক

আয়কেরর আওতায় আনা হয়। ১৯১৯-২০ ি�ঃ মাথািপছু

১১.৭৫ শতাংশ আয়কর �তালা হয়। এই দুিব�সহ করভাের সব

��িণর মানুেষর মেন তী� ��ােভর স�ার কের।

৪) �ব�মূল� বৃি�

এ সময় িনত��েয়াজনীয় �ব�ািদর মূল� আকাশেছাঁয়া হেয়

পেড়। যার দিূব�ষহ �ভাব �থেক �কউই র�া পায়িন। যুে�র

সময় ি�েটেনর কলকারখানা�িল ি�েটেনর যু� �েয়াজন

�মটােত ব�� হেয় পেড়। এর ফেল ভারেতর ি�িটশ িশ�জাত

পেণ�র আমদািন �ায় ব� হেয় যায়। এছাড়া যুে�র �েয়াজেন

ভারত সরকারও ভারেত উৎপ� িশ� �ব�ািদ িকনেত বাধ�

হয়। এর ফেল ভারেত িশ�জাত �ব�ািদর মূল� �বলভােব বৃি�

পায়। জিুডথ �ব�মূেল�র বৃি�র �য আনুপািতকসূিচ িদেয়েছন

তােত �দখা যায় �য, ১৯১৩ ি�ঃ ১৪৩, ১৯১৬ ি�ঃ ১৮৪,

১৯১৮ ি�ঃ ২২৫, ১৯২১ ি�ঃ ২৮১, পয�� মূল�সূচক বৃি� পায়।

িশ��েব�র দাম বৃি� �পেলও আনুপািতক ভােব কৃিষপেণ�র

দাম বােড়িন।

৫) �িত�� বিণক ও িশ�পিত

িব�যু� ভারতীয় বিণক ও িশ�পিতেদর উপর �িতকর �ভাব

িব�ার কের। িব�যুে�র ফেল ইংল�া� জাত পণ�ািদর আমদািন

�চ�ভােব �াস �পেল ভারতীয় িশ�পিতরা আভ��িরণ

বাজার দখেল সুেযাগ পায়। যুে�র �েয়াজেন ি�িটশ সরকার ও

ভারতীয় িশ�পিতেদর ওপর িনভ� র করেত বাধ� হয় এবং

তােদর �িত সহানুভূিতমূলক নীিত �হণ কেরন। এর ফেল

ভারতীয় িশ�পিতরা মুনাফা অজ� ন কের। িক� যু� �শষ হওয়া

মা� অব�ার পিরবত� ন ঘেট। সরকােররা ভারতীয়

িশ�পিতেদর �িত িবমাতৃসুলভ নীিত �হণ করায় ভারতীয়

পণ� ইংেরজ পেণ�র সােথ এঁেট উঠেত পাের না। এছাড়া যু�

পরবত� ী অথ�ৈনিতক দুদ� শার ফেল ভারেতর িশ��েব�র িবি�

কেম যায়।

৬) �িমক অসে�াষ

িব�যু� ভারেত �িমক আে�ালনেকও �ভািবত কের। �থম

িব�যুে�র কােল ভারেত �দশীয় উেদ�ােগ �বশিকছু

কলকারখানা �িতি�ত হয় এবং িশ�পিতরা �চুর মুনাফা

অজ� ন কেরন। এ সে�ও �িমকেদর মজিুর িক� �সভােব বৃি�

পায়িন। যু� �শেষ ম�া ও �িমক ছাঁটাই তাঁেদর সব�নােশর �শষ

সীমানায় �প�েছ �দয়।



সুতরাং িব�যুে�া�র ভারেতর �ায় সব ��ণীর মানুেষর

আিথ�ক দুরব�া চরেম ওেঠ। এই অব�ায় ভারেতর

জাতীয়তবাদী �নতারা ��ই বুঝেত পােরন �য, জনগেণর

সুগিঠত রাজৈনিতক আে�ালন ছাড়া ি�িটশ সরকােরর কাছ

�থেক �কানও সুিবচার পাওয়া স�ব নয়। এ�প পিরি�িতেত

ভারেত ি�িটশ িবেরাধী জাতীয় আে�ালন এেকর পর এক

আছেড় পেড়। �হাম�ল আে�ালন ও রাওলাট িবেরাধী

আইেনর মধ� িদেয় যা �শষ হয় গা�ীজীর �নতৃে� অসহেযাগ

আে�ালেনর মধ� িদেয়।
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