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১৯৪৩ সােল বাংলায় প�ােশর ম��র’-এর কারণ ও ফলাফল আেলাচনা কেরা?

বাংলায় প�ােশর ম��েরর কারণ
ি�তীয় িব�যুে�র সময় ইংেরজ সরকােরর তী� অথ�ৈনিতক

�শাষেণ অিবভ� বাংলায় ১৯৪৩ সােল (১৩৫০ ব�া�) এক

ভয়াবহ দুিভ� � �� হয়। এই ম��র বাংলােক �শােন পিরণত

কের। এর িবিভ� কারণ িছল-

খাদ� উৎপাদন কেম যাওয়া

১৯৪০-৪১ সােল বাংলায় সীিমত আকাের খাদ� সংকেট

গিরেবর স�য় ফুিরেয় যায়। ১৯৪২-এর অে�াবের �াকৃিতক

দুেয�াগ �দখা িদেল ধােনর ফলন কেম যায়। মারা যায় �ায়

দু’ল� গবািদ প�। মানুেষর সি�ত খাদ� �শষ হেয় যাওয়ায়

১৯৪৩ সােল �দখা �দয় ম��র।

খাদ� সরবরাহ ব�াহত

১৯৪২-এর বন�ায় �ামীণ রা�া�িল �ভেঙ �যাগােযাগ ব�ব�া

িবপয�� হয়। ফেল দরূ দরূাে� খাদ�শস� পাঠােনায় অসুিবধা

�দখা �দয়।

বাম�া �থেক চাল আমদািন ব�াহত

ি�তীয় িব�যুে�র আেগ বাম�া �থেক কলকাতা তথা বাংলায়

চাল আসত। ি�তীয় িব�যুে�র সময় জাপান বাম�া দখল কের

�নওয়ায় চাল আমদািন ব� হেয় যায়।

জাপািন আ�মেণর আশ�া

জাপান �য �কােনা সময় বাংলা হেয় ি�িটশ ভারেত আ�মণ

করেত পাের, এই আশ�া কেরিছল ি�িটশ সরকার। এজন�

�পাড়ামািটর নীিত অনুসাের বাম�ার িনকট� চ��াম �ছেড়

আসার সময় �সখানকার �নৗকা, �মাটর যান, �গা�র গািড়

�ভৃিত �ভেঙ �যাগােযাগ ব�ব�া িবি�� কের �দয়। ফেল

বাংলার সীমাে� খাদ� সরবরাহ অস�ব হেয় পেড়।

চািচ� েলর ভূিমকা

বাংলায় খাদ�াভােবর সময় অে�িলয়া, কানাডা, আেমিরকা

জাহােজ কের বাংলায় খাদ�শস� পাঠােত �চেয়িছল। িক�

যুে�র জন� জাহাজ লাগেব এই যুি�েত ি�িটশ �ধানম�ী

চািচ� ল �কােনা জাহাজ িদেত রািজ হনিন।

�সনার জন� খাদ� র�ািন

বাংলায় খাদ�ভােবর মেধ�ই ি�িটশ সরকার যুে�র সময়

�সনােদর চািহদা �মটােত �েয়াজেনর অিতির� খাদ�শস�

বাইের পাঠায়। এেত ব� খাদ� অপচয় হয়। �বেড় যায়

খাদ�সংকট।

বািণজ� গি�

১৯৪২ সােল ি�িটশ সরকার ভারেতর িবিভ� রােজ�র মেধ�

বািণজ� গি� চালু কের। ফেল ব�বসায়ীরা অন� �েদশ �থেক

খাদ�শস� আমদািন করেত পােরিন।

মজতুদাির

জাপােনর আ�মেণর আশ�ায় ইংেরজ সরকার বাংলা �থেক

�চুর পিরমাণ চাল মজতু কের। দুিভ� ে�র পের ৯০ হাজার টন

চাল ন� হেয়িছল। খাদ� সংকেটর আশ�ায় অেনক ব�বসায়ী

চাল িকেন �দােম মজতু কের এবং দুিভ� ে�র সময় চড়া দােম

িবি� কের।

সংকটেক উেপ�া

বাংলায় খাদ� সংকট �� হেল তা �মাকািবলায় তৎপর হয়িন

ি�িটশ সরকার। মৃতু�-িমিছল �� হেলও �াণকায� হেয়েছ ধীর

গিতেত।

প�ােশর ম��েরর ভারতীয় অথ�নীিত ও িশ�-
সািহেত� �ভাব

অথ�ৈনিতক �ভাব ও ম��েরর সময় বাংলায় চূড়া�

অথ�ৈনিতক িবপয�য় �নেম আেস। দির� মানুেষর দীঘ�িদন ধের

জমােনা অথ�স�দ দুিভ� ে�র সময় খাদ� িকনেত িগেয়



কেয়কিদেনর মেধ�ই �শষ হেয় যায়। এরপর িনঃ�, ির�,

অভু� মানুষ�িল থালা-বািট হােত রা�ায় িভ�াবৃি�েত

�বিরেয় পেড়। “মা, একটু ফ�ান দাও” বেল কাতরােত

কাতরােত কলকাতার বুভু�ু মানুেষর দল িদশাহীনভােব ঘুের

�বরাে� এবং পের অভু�, শীণ�, ক�ালসার এই মানুষ�িল

রা�ার ধাের মের পেড় থাকেছ – এই দৃশ� কলকাতা সহ বাংলার

সব�� �দখা �যত।

িশ�-সািহত� সৃি�

প�ােশর ম��েরর পটভূিমকায় ১৯৪৩ ি��া� �থেক িবিভ�

সািহত� ও িশ� সৃি� হেয়েছ। িচ��সাদ তার �ুধাত�  বাংলা :

১৯৪৩-এর নেভ�ের �মিদনীপুর �জলায় �মণ’-এ, িবজন

ভ�াচায� তাঁর নবা�’ নাটেক, িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ায় তার

অশিন সংেকত’ উপন�ােস প�ােশর ম��েরর ভয়াবহ কািহিন

তুেল ধেরন। এছাড়া অমেল�ু চ�বত� ীর ‘আকােলর স�ােন’,

�ক.এ আ�াস পিরচািলত ‘ধরিত �ক লাল’ এবং িবমল রায়

পিরচািলত চলি��, জয়নুল আেবিদেনর আঁকা িবিভ� িচ�

�ভৃিতেত পােশর ম��েরর ক�ণ কািহিন ধরা পেড়েছ।

প�ােশর ম��েরর ফলাফল

বাংলায় প�ােশর ম��েরর িবিভ� ফলাফল �দখা যায়-

ব�াপক �াণহািন

ম��ের মৃেতর সংখ�া ি�িটশ সরকার ই�া কেরই �কাশ

কেরিন। দুিভ� ে� অ�ত ৪০-৭০ ল� মানুষ মারা িগেয়িছল বেল

অনুমান। মৃতেদহ সৎকােরর �লাক িছল না। মৃেতর সংখ�া

�বেড় যাওয়ায় মৃত মানুেষর মাংেস শকুন, িশয়াল কুকুেররও

অ�িচ ধের।

অথ�ৈনিতক িবপয�য়

ম��ের বাংলায় ঘেট যায় চূড়া� অথ�ৈনিতক িবপয�য়। সব��া�

মানুষেক দুিভ� ে�র সময় থালা-বািট হােত রা�ায় িভ�া করেত

�দখা যায়। �শষপয�� অনাহাের রা�ার ধাের পেড় থাকত এেদর

মৃতেদহ।

মানিবক িবপয�য়

ম��ের চূড়া� মানিবক িবপয�য় �দখা যায়। কুকুেরর সে� লড়াই

কের ডা�িবন �থেক মানুষ খাদ� �খেত �� কেরিছল। মানুষ

তার ি�য়জনেক মৃতু�দশায় �ফেল �রেখ বাঁচার তািগেদ বািড়

ছােড়। অভােবর �ালায় অেনেক �ী-স�ানেক িবি� কের।

কিমশন গঠন

দুিভ� ে�র কারণ খুজঁেত সরকার ‘দুিভ� � অনুস�ান কিমশন

গঠন কের। ১৯৪৫ সােল কিমশন িরেপাট�  জমা �দয়। িরেপােট�

সরকােরর সািব�ক ব�থ�তার সমােলাচনা করা হয়।

সািহত� সৃি�

ম��েরর পটভূিমকায় িবজন ভ�াচায� �লেখন নবা�’ নাটক।

িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ায় তাঁর ‘অশিন সংেকত উপন�ােস,

িচ��সাদ তার �ুধাত�  বাংলা ◌ঃ ১৯৪৩-এর নেভ�ের

�মিদনীপুর �জলায় �মণ’ ফুিটেয় �তােলন দুিভ� ে�র মম��শ�ী

িববরণ।

িচ��সােদর ��িট িনিষ� হয়। ৫০০০ কিপ বােজয়া� কের

সরকার।

মূল�ায়ন

প�ােশর ম��র িনেয় গেবষণা আজও চলেছ। এক

�ত��দশ�ী বেলেছন, এই সমেয়র ঘটনা ও তথ� অনুসরেণ

পরবত� ীকােল �দেশ �কােনা বি�মচ� জ��হণ করেল হয়েতা

আর একিট “আন�মঠ’ সৃি� হেব।
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