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Abstract
The book named “Banga Mahilar Japan yatra``is about the three times travelling experience on
Japan by the progressive ideologist Mrs.Hariprava Takeda. The book focuses on the socio-cultural
activities, religious –culture, feminism and also the Second World War in detail. The book puts light
on the modesty is fimidity of the Japanese and is also on special custom of accepting surname of
father-in –laws by the grooms who are compelled to stay at in laws` house .Apart from this ,the book
also mentions the event of Budhist chief `s worshiping the lord Budha`s idol in his in laws` house.
The woman education in japan is also mentioned in the book and it especially stresses on the selfefficient woman and their interest in education.The most important part of this book is the direct
experience of the author about the second World war.It revealt the staying of Netaji Subhas
Chandra Bose and Nippon Semon Hokei Kaisha at this underground chamber of a seven storied
Life Insurance company the time of atom bomb blust in Tokio. The book also mentions the author`s
direct conversation with Mr. Rahaman, last companion of Netaji Subhas Chandra Bose and the sad
episode of the plan-crashed and the news of the demise of Netaji is also mentioned in the book.

উরন তকেয প্রগরতীর ফাঙারর নাযী রককফ রযপ্রবা তাকেদা এেরি স্মযণীয় নাভ। রতৃদত্ত নাভ রযপ্রবা ভরিে।
রতরন কয়ভন তাকেদা নাকভ এেজন জাারন মুফেকে রফকয় েকযরছকরন। রফকয়য াাঁচ ফছয য ১৯১২ াকর রতরন প্রথভফায
শ্বশুযফারড় জাাকন রগকয়রছকরন। যফততীকত ১৯২৮ এফাং ১৯৪১ াকর জাাকন মান। তায রতনফায জাান ভ্রভকণয
ারবজ্ঞতাকেরিে যচনা ‘ফঙ্গভররায জাান মাত্রা’ফাআরি। রযপ্রবা তাকেদায ‚ফঙ্গভররায জাান মাত্রা‛ ফাআরিকত জাাকনয
াভারজে যীরতনীরতয রফস্তারযত ফণতনা যকয়কছ। এাআ াভারজে যীরতনীরত ফণতনা প্রকঙ্গ এককছ জাারনকদয গৌজনযকফাকধয
েথা। গোকফ কযয গাকিকর থাোোরীন গখানোয দাীকদয দারয়ত্বজ্ঞান এফাং গৌজনযকফাধ প্রকঙ্গ গররখো জারনকয়কছন‚গাকিকরয দাীগণ, মখন মাা প্রকয়াজন য়, াতযন্ত মকেয রত  রফনীতবাকফ ম্পন্ন েকয। াআাকদয াঅদয মে ফড়াআ
প্রীরতেয। প্রকফভাত্র ভাথা গনায়াাআয়া ারবফাদন েরযয়া রজজ্ঞাারদ েকয। াাঁিু গারড়য়া ফরয়া নম্র  ুরভষ্ট বাকফ েথা ফকর।
ম্মুখ াআকত মায়ায ভয় ভারিকত ভাথা গেোাআয়া প্রভাণ েকযা‛।১ এেথা রতরন গমভন ফকরকছন গতভরন ারযফারযে গেকত্র
এাআ যীরত াতযন্ত রনষ্ঠা োকয গভকন চরা য় াকর গররখো জারনকয়কছন-‚জাাকন যস্পয ম্মান প্রদতন েরযয়া েথা
ফরায াঅদফ োয়দা গদরখকর াআাকদয রফনম্র বাফ গফাঝা মায়। গমভন প্রাকত উরেয়া রতাভাতায রনেি, াকয াকযয রনেি
ভাথা রনচু েরযয়া প্রাতাঃপ্রভাণ েরযকফ, এরূ য়নোকর  ানযানয ভয় েরযয়া থাকে। তকফ েথাগুরর রফরবন্ন। াড়া
প্ররতকফীয াোৎ াআকর নভস্কায জানান য়‛.২ গররখোয এাআ দুরি ফক্তফয গথকে স্পষ্ট উরব্ধ য় গম এাআ গৌজনযকফাধ
জাারনকদয জাতীয় চরযকত্রয ভজ্জাগত। এাআ গৌজনযকফাকধয েথা কযাজনররনীয েরকভ উকে একর ারযফারযে গেকত্র এাআ
গৌজনযকফাকধয েথা এেভাত্র রযপ্রবায ফক্তফয গথকোআ জানা মায়। একেকত্র এেিা েথা াঅভাকদয াফযাআ স্বীোয েযকত য়
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রযপ্রবা তাকেদায ফঙ্গভররায জাান মাত্রাাঃউরন তকেয নাযীবাফনায াঅকরাকে

ফরুণ ভন্ডর

রযপ্রবা এেজন গৃফধূ রককফ জাাকন গগরছকরন ফকরাআ জাাকনয ারযফারযে রযকফ এত ুন্দযবাকফ উকে এককছ।
রযপ্রবা জাারনকদয রফফাযীরত ম্পকেত জারনকয়কছন। াঅভাকদয গদকয ভকতা জাারনযা রফফাকয ভয় গভকয়কদয
রফরবন্ন যেভ উক ােন রদকয় শ্বশুযফারড়কত াোয় ফকর গররখো জারনকয়কছন। ঘযজাভাাআকদয ম্পকেত রতরন এেরি ারবনফ
তথয রযকফন েকযকছন- ‚েনযা-ন্তান রফফাাকন্ত শ্বশুযারকয় মায়, াুত্রে রতায েনযাকে ঘয-জাভাাআ রফফা গদয় 
জাভাতা স্বীয় দফী তযাগ েকয েনযায দফী গ্রণ েকয ুত্রস্থানীয় য়‛। ৩বাযকতয রফরবন্ন ম্প্রদাকয়য ভকধয ঘযজাভাাআ
যাখায রফলয়রি চারু থােকর গোথা জাভাাআ শ্বশুকযয দফী গ্রণ েকযনা। োন্তকয জাারন ভাকজয এাআ যীরতরিয েথা
তুকর ধকয গররখো এে াজানা াভারজে াআরতা ােকেয াভকন তুকর ধকযকছন। াঅফায তৎোরীন ভকয় জাাকন যরেতা
স্ত্রী যাখায রফলয়রি েকযকছন এফাং এাআ যরেতাকদয ম্পকেত ফকরন- ‚একদক ুরুল ‘গভোকপ’যরেতা স্ত্রী যাকখ এফাং তা
গদালণীয় ভকন েকয না। একদকয ‘গগাআা’ নততেী স্ত্রীকরাে ররেতা  ুভারজততা য়, ফুরিভান ধনারী ফযরক্ত শুধু াঅকভাদ
স্ফুরততয জনয একদয ঙ্গরাকব োিায় না, াকনে ভন্ত্রণা ফুরি জরির প্রকেয ভাধাকনয গচষ্টা েকয। এজনয ‘গগাআা’ গদয রফকল
রোচচতায প্রকয়াজন য়। াঅকয রনভন্ত্রণারদকত ‘গগাআা’ ফাররো রযকফন  নাচ গান েকয েকরয ভকনাযঞ্জন েকয‛।
৪
জাাকনয ভাকজয এ এে ান্ধোয রদে ফরা মায়-এাআ ান্ধোয রদকেয েথা রযপ্রবা ছাড়া াঅয গেউ ফকরনরন। এবাকফাআ
জাাকনয ফহু াজানা রফলয় গররখোয েরকভ উকে এককছ।
রযপ্রবা তাকেদা জাাকন শ্বশুযফারড়কত রগকয়রছকরন এফাং গখানোয াভারজে যীরতনীরতয েথা ফরায াাার ধভতীয়
যীরতনীরতয নানান প্রঙ্গ গররখোয েরকভ উকে এককছ। গফৌিধভতপ্রধান জাাকনয রফরবন্ন ভরন্দকয রগকয়রছকরন এফাং গ
কফয ফণতনা রররফি েকযকছন। শ্বশুযফারড়য রন্নেিস্থ ভরন্দকযয ফণতনায় ভরন্দকয প্রকফকয যীরত ম্পকেত এেিা ধাযণা
ায়া মায়- ‚ভরন্দকযয প্রকফ কথ ুফৃৎ ‘গতারযন’তর াআকত ভাথায িুর  াঅফযণারদ খুররয়া প্রকফ েরযকত য়। এখাকন
প্রযী থারেয়া রনয়ভ ারন েযাাআকতকছ। এেরি েুদ্র গরাতস্বতী াাকড়য গাত্র ফারাআয়া রঝয রঝয েরযয়া মাাআকতকছ-প্রথকভাআ
তাাঁয রফত্র জকর স্ত ভুখ প্রোরন েরযকত াআকফ। এাআ ীকত ফাগাকনয ফাতাক ভস্ত যীয জরভয়া মায়ায উক্রভ, তাাকত
াঅফায ীতর জর াত গদয়া! রে েরযফ, এেিু স্পত েরযরাভ‛। ৫ এেথা ফরায াাার জাাকনয ভরন্দযগুররয রযস্কায
রযচ্ছন্নতায েথা ফকরকছন। ভরন্দকয ধভতীয় উানায েথা কযাজনররনী দত্ত ফকরকছন তকফ রযপ্রবা প্ররত গৃক ফুিভূরতত
গযকখ উানায যীরতরি ারত াংকেক উকিখ েকযকছন- ‚এেখারন ফড় ঘড় োগকজয গফড়া রদয়া খন্ড েযা য়। প্ররত গৃক
এে এেরি ুদৃয রতর রনরভতত ফাকে গৃ-গদফতা ফুি-ভূরতত যরেত। প্ররতরদন গৃস্বাভী ধূ ধূনা  াঅকরা জ্বাররয়া প্রাকত 
ন্ধযায় ূজা েকযন। গৃেত্রতী েকয়েরি বাকতয গেরা াজাাআয়া গবাগ গদন  পুরদারনকত পুর  াতা াজাাআয়া যাকখন‛।
৬
এয গথকে াঅভযা ফুঝকত াযরছ জাারনযা াতযন্ত রনষ্ঠা োকয ফুিকদকফয াঅযাধনা েকযন। জাারনযা রন্দুকদয ভতাআ
রফকল রফকল ভকয় ফারড়কত ুকযারতকদয গেকে ূজাচতনায াঅকয়াজন েকয থাকে ফকর রযপ্রবা জারনকয়কছন। দীঘতরদন য
কয়ভন তাকেদা স্ত্রীে ফারড়কত গপযায় নফদম্পরতয ভঙ্গরোভনায় ূজা াকেয াঅকয়াজন েযা কয়রছর ফকর গররখো উকিখ
েকযকছন। এবাকফাআ রযপ্রবায েরকভ জাাকনয ধভতীয় যীরতনীরতয নানান রদে উকে এককছ।
রযপ্রবা তাকেদা তাাঁয ‚ফঙ্গভররায জাানমাত্রা‛ গ্রন্থরিকত নাযীবাফনায রনজস্ব প্রো ঘরিকয়কছন। এখাকন াঅভাকদযকে
ভকন যাখকত কফ রযপ্রবা গেফরভাত্র গদদতকনয জনয জাাকন মানরন। শ্বশুযফারড়য ফধূ রককফ জাাকন রগকয় রনকজয
গচাকখ জাাকনয নাযীকদয ভোরীন াফস্থারি মতকফেণ েকয তা ােকেয াভকন তুকর ধকযকছন। এেজন াধাযণ
ভ্রভণরাুয দৃরষ্টবঙ্গীকত গম ফ রফলয় েখনাআ ধযা ড়া ম্ভফ নয় জাাকনয নাযীকদয ম্পকেত গতভনাআ ফহু াজানা তথয
গররখো তাাঁয যচনায় রররফি েকযকছন। াধাযণ গৃস্থ রযফাকযয ফধূ রককফ জাাকন রগকয় দীঘতরদন শ্বশুয াশুরড়য কঙ্গ
োরিকয়রছকরন ফকরাআ তাাঁয যচনায় ান্দযভকরয াঅকনে াঅজানা খফয উকে এককছ। গ্রকন্থয শুরুকত গররখোয ফক্তফয গথকে
ারত কজাআ গফাঝা মায় শ্বশুযফারড়য গরােজনকদয াঅীফতাদ াফায জনয রতরন েতিা উদগ্রীফ রছকরন- ‚রফফাকয য শ্বশুযাশুরড়য াঅীফতাদ রাব েরযকত াআচ্ছা াআত, তাাকদয রনেি ত্র রররখয়া মখন তাাকদয পকিা াঅীফতাদ ূণত এেখারন ত্র
াাআরাভ  তাাযা াঅভাকদয গদরখফায জনয াঅগ্রারিত াআয়া ত্র রররখকরন, াঅভায প্রাণ তখন াঅনকন্দ বরযয়া গগর‛। ৭ এাআ
াঅোঞ্জো মায হৃদকয়য প্রো রতরন এেজন াঅকফগপ্রফন ফাঙারর নাযী রমরন গুরুজনকদয াঅীফতাদকে বরফলযৎ জীফকনয
াকথয় েকয তুরকত গচকয়রছকরন। তফু তাাঁয ভকধয এেিা বাফনা োজ েযরছর শ্বশুযফারড়য গরােজন তাাঁকে রেবাকফ গ্রণ
েযকফন। তকফ গখাকন রগকয় াশুরড়য াঅদয মকে রতরন ভুগ্ধ কয়রছকরন- ‚াঅভায াশুরড় োেুযাণী স্বকস্ত াঅভায খাফায
প্রস্তুত েরযয়া রদকরন। ীকতয জনয ফড় েষ্ট াাআকতরছ াআতযারদ ফররয়া তাড়াতারড় রফছানা প্রস্তুত েরযয়া রদকরন  ী্র  য়ন
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েরযকত ফররকরন। রনভরন্ত্রতগণ াঅাকযয য রনজ রনজ গৃক গভন েরযকরন‛। ৮এাআ য়াদয মকে এেজন গেীরা ভাতাকোআ
খুাঁকজ ায়া মায় রমরন ভাতৃকেক ুত্রফধূকে ফুকে াঅগকর যাখকত গচকয়রছকরন। কয়ভন তাকেদায ভাকয়য এাআ গফায গথকে
গফাঝা মায় রতরন ুত্রফধূকে াতযন্ত বাকরাকফকরছকরন। গররখোয এাআ যচনায় াশুরড়-ুত্রফধূয ম্পকেতয এে নতুন যায়ন
খুাঁকজ ায়া মায়-‚াঅভায াশুরড় োেুযারন  ানযানয াঅত্মীয়গণ ফতদা াঅভযা মাাকত গোন েষ্ট না য় তাাাআ েরযকতন।
াঅভায ের োজ রতরন েরযয়া রদকতন। েূ াআকত েদারচৎ জর তুররকত ফা ফস্ত্রারদ োরচকত গগকর তাা াত াআকত গজায
েরযয়া রাআয়া রনকজ ম্পন্ন েরযকতন, াঅরভ াঅরত্ত েরযকর ফররকতন, ‘ীকত েষ্ট াআকফ  াুখ াআকফ’। ৬০ ফৎয ফয়
াআয়াকছ রেন্তু এত রযশ্রভ েরযকত াকযন, মাা াঅভাকদয ভত ২/৩ জকন ভথত য় না। াঅরভ াঅাযারদ প্রস্তুত, গৃ রযস্কায
গম গোন োজ েরযকত মাাআতাভ, াঅভাকে যাাআয়া রনকজ ভাধা েরযকতন‛। ৯ এবাকফাআ াতযন্ত রনষ্ঠাোকয রনকজয
রফকদররন াশুরড়য মে াঅরত্ত ােুন্ঠ রচকত্ত ােকেয াভকন গঘালনা েকয ফুরঝকয় রদকরন রগকয় রতরন েতিা াঅদয মে
গকয়রছকরন। ান্দযভকরয এাআ খফয এেভাত্র রযপ্রবায েরকভাআ উকে এককছ। উকে নাযীবাফনায এ এে ম্পূণত নতুন
রদে।
ান্দযভকরয এাআ েথা ফরায াাার রযপ্রবা েভতভুখয, াঅত্মরনবতরীর জাারন নাযীকদয েথা তুকর ধকযকছন1 গম
নাযীযা ুরুকলয কঙ্গ োাঁকধ োাঁধ রভররয় েৃরলকেকত্র োজ েকয ভাজকে এরগকয় রনকয় মায়ায োকজ াঅত্মরনকয়াগ
েকযরছকরন। গররখো জারনকয়কছন-‚জাাকনয ভাধুমতভয়ী গ্রাভয ফাররো বারভরত  ানযানয প্রোয স্থাকন জীফন্ত প্রাঞ্জর
বালায় ফক্তৃতা েকয, াাআকেকে চকড় ফহুদূয থ গভনাগভন েকয। ুরুকলয কঙ্গ ভবাকফ চকর “ ট্রাকভ ফাক চরা গপযা
েকয এফাং চারে েন্ডাক্টকযয োজ েকয। োযখানায় ারপক াাতাকর গেকন গদাোকন গাকিকর, েৃরলকেকত্র, ভুকদ্র
ভাছধযা প্রবৃরত ভস্ত োজ এযা েকয, াথচ েৃলেেী েৃলক্মাতা গজকররন েকরাআ গরখাড়া গকখ, দদরনে োগজ কড়‛।
১০
এবাকফাআ গররখোয েরকভ জাাকনয নাযী ভাকজয েথা উকে এককছ। এয গথকে াঅভযা ফরকত ারয, ভুকখ াঅভযা মতাআ
নাযী স্বাধীনতায েথা ফরর না গেন াঅভাকদয গদকয নাযীযাে এখন প্রেৃত স্বাধীনতা রাব েযকত াকযরন রেন্তু জাান ফহু
াঅকগ গচাকখ াঅঙুর রদকয় গদরখকয় রদকয়রছর নাযী স্বাধীনতা গকত গগকর াফযাআ নাযীকে ররেত েকয তুরকত কফ এফাং
েকভতয ভাধযকভাআ নাযী তাাঁয ‘াকধতে াঅো’ কয় োয স্বপ্ন ূযণ েযকত াযকফ। জাানাআ প্রেৃতকে নাযীকে ‘াকধতে
াঅো’ কয় উেকত াাময েকযরছর ফহু াঅকগ।
রযপ্রবা তাকেদা ১৯৪১ রিষ্টাকে তৃতীয়ফাকযয জনয জাান মাত্রা েকযরছকরন মখন াযা রফকশ্ব াঅছকড় কড়রছর রিতীয়
রফশ্বমুকিয গ উ। ‘ফঙ্গভররায জাানমাত্রা’ গ্রন্থরিকত মুিরফিস্ত জাাকনয রফস্তৃত রফফযণ গররখো তুকর ধকযকছন। জাাকজ
মাত্রাোকর প্ররতকদ রছর ভৃতুযয াতছারন। রঙ্গাুকয োকছ বাাভান ভাাআকনয খফয থাোয় জাাকজয ফাকযাকাজন মাত্রী
রেবাকফ ভয় োিারচ্ছর তায ফণতনা রদকত রগকয় গররখো জারনকয়কছন- ‚রঙ্গাুকযয োছাোরছ ভুকদ্র বাাভান রছন্ন ভাাআন,
জাাকজ গেেকর জাাজ তররকয় মাকফ াঅঙ্কায় জাাকজ ন্ততকণ ধীকয ধীকয চরকছ। মাত্রীগণ গম গোন ভুূকতত জাাজেুরফয
বকয় যারত্র জাগযকণ ফক াঅকছন। রফদ কঙ্কত শুনকরাআ রনভজ্জভান জাাজ গথকে গনকভ মাকফন ফাাঁচায গচষ্টায়‛।১১ কথয
রফকদয েথা ফরায াাার মুিরফধ্বস্ত জাাকন প্রফর খাদযঙ্ককিয েথা তুকর ধকযকছন। গিারে কয এাআ
খাদযঙ্ককিয ফাস্তফ ারবজ্ঞতারবরত্তে ফণতনা রদকত রগকয় রতরন জারনকয়কছন- ‚রেেভত থাোয ফযফস্থা না য়ায় াঅভাকদয
ration োেত গ্রাভ গথকে াঅনকত ারয নাাআ। গ ভয় কঙ্গয াঅায াভগ্রী রনাঃকল য়ায় শ্ররভেকদয োেত রনকয় রাাআন
েকয গদাোকন গদাোকন াঅামত ায়ায় গচষ্টা েযকত ত। ারযচ্ছন্ন গালাে রযরত েুরর-ভজুত-শ্ররভেকদয কঙ্গ এে
মফারদ রভরশ্রত বাকতয ভন্ড, এেিু গি াে  রফণ জারযত ভূরায িুেকযা রাাআকন দাাঁরড়কয় গখকয় গফরযকয় াঅকত য়। প্রাকত
এেিু েরপ  াঅঙুকরয ভত দুাআ িুেকযা াাঁউরুরি‛। ১২ এয গথকে গফাঝা মায় গাআ ভয় জাাকনয খাদযঙ্কি গোন মতাকয়
গৌাঁকছরছর। খাদয, ফাস্থান ফতত্রাআ প্রফর ঙ্কি জাাকনয জনজীফনকে ম্পূণতরূক রফমতস্ত েকয রদকয়রছর গররখোয এাআ
ফক্তফয তাাআ প্রভাণ েকয।
াঅফায রিতীয় রফশ্বমুকিয ভয় বাযকতয স্বাধীনতা াংগ্রাভীযা জাাকন াঅস্তানা গগকড়রছকরন াআরতা ম্মত এাআ তথয
গররখোয ফাস্তফ জীফকনয কঙ্গ াঙ্গাঙ্গীবাকফ জরড়কয় গগরছর। রতরন রফপ্লফী যারফাযী ফু এভনরে স্বয়াং গনতাজীয াংস্পকত
একরছকরন। গররখো রনকজ গ েথা উকিখ েকয ফকরকছন- ‚১৯৪৪-এয ১রা নকবম্বয গনতাজী ুবালচি ফু মুি স্থর গথকে
গিারে এককছন। গযরে ারপক মায়ায কথ ররফয়া ােত কর তাাঁয ফক্তৃতা শুনকত মাাআ। ৯াআ নকবম্বয Geihekkan
গাকিকর বাযতীয়কদয কঙ্গ গনতাজীয রম্মরকন গমাগ গদাআ। এেকত্র জরকমাগ  পকিা গতারা য়। গনতাজীয গভাকিয ফারড়
Volume- VI, Issue-IV

April 2018

191

রযপ্রবা তাকেদায ফঙ্গভররায জাান মাত্রাাঃউরন তকেয নাযীবাফনায াঅকরাকে

ফরুণ ভন্ডর

রপকয াঅর‛।১৩ গনতাজীয এোন্ত ানুকযাকধ রযপ্রবা াঅজাদরন্দ ফারনীয গযরে ফাততা প্রচায েকযরছকরন। এয গথকে
গফাঝা মায় গনতাজীয কঙ্গ গররখোয াঅরত্মে ম্পেত গকড় উকেরছর। াঅফায মুকিয জনয েী ধযকনয তেত ফযফস্থা গনয়া
কয়রছর তায ফণতনা রদকয়কছন। মুকিয ভয় জাাকনয উয গফাভাফলতকনয ভয় েীবাকফ াঅত্মাযো েযা ত তায
গযাভলতে ফণতনা রদকয়কছন- ‚২৪গ নকবম্বয গনতাজীয রনভন্ত্রকণ াঅভযা Imperial গাকিকর মাাআ। ১২িায় তথায়
গৌাঁছাকনাভাত্র গিারেকত প্রথভ রফভানক্রভকণয াাআকনয গফকজ কে। াআরতূকফত ১রা নকবম্বয এেফায ততে াাআকযন
গফকজরছর। াঅজ ৭০রি Plane গিারে ফন্দকযয জাাজগুরর াঅক্রভণ েকয। াঅভযা গাকিকর নীকচ বূরভগবতস্থ গৃক গনকভ
মাাআ। াতাঃয াঅক্রভকণয গুরুত্ব ফুকঝ াঅয রনযাদ Nippon Semon Hokei Kaisha জীফনরফভা গোম্পানীয াত
তরা বূরভরনভস্থ গৃক াঅভাকদয রনকয় মায়া য়। গনতাজী াঅভাকদয গারড়কত তুকর রদকয় কয রনকজ উকেকরন। গাকির গথকে
২ রভরনি থ গমকয় উবয় াকশ্বত দতেফৃকন্দয ারবফাদন  ম্মান রাব েযকত েযকত গনতাজীয কঙ্গ নীকচ গনকভ গগরাভ।
Lift ফন্ধ থাোয় ান্ধোয ররড় গফকয় েকনতর চযািারজত াঅভায় াত ধকয নাভাকরন‛।১৪ এাআ ফণতনা ােেকে গমভন মুকিয
তেততা ম্পকেত াফরত েকয গতভরন বাযকতয স্বাধীনতা াংগ্রাকভয প্রাণুরুল গনতাজীয াংস্পকত থাো এেজন াধাযণ
ফাঙারর নাযীয যচনা গথকে জানকত াযা াঅভাকদয োকছ াতযন্ত গৌবাকগযয রফলয়।
রযপ্রবা মুিরফিস্ত জাাকনয গম ছরফ তুকর ধকযকছন তা াঅয গোকনা যচনাকতাআ ায়া মায় না। ানযানয যচরয়ত্রীযা
গেউাআ বাযকতয স্বাধীনতা াংগ্রাভীকদয প্রতযে ারন্নকধয াঅায গগৌযফগাথা তাাঁকদয ভ্রভণোররনকত তুকর ধকযনরন রেন্তু
রযপ্রবায যচনাকত াঅভযা গাআ গগৌযকফয েথা জানকত গকযরছ। এভন রেছু খফযাখফয এাআ ফাআকত গররখো রদকয়কছন মা
াতযন্ত গুরুত্বূণত াআরতাকয রনরযকখ, গনতাজীয ভৃতুয াংক্রান্ত খফযরি গতভনাআ এেরি রফলয়। এ ম্পকেত তাাঁয ফক্তফযরি র‚২০গ াঅগে গনতাজী ফযাঙ্কে গথকে াঅায কথ রনত য়ায াংফাদ গরাভ। নকবম্বকযয ভধযবাকগ াঅরভ গিারে মাাআ।
গ ভয় রভ.যভান  রভ. াঅয়াকযয কঙ্গ গদখা। তাাঁকদয বাযকত াোন কচ্ছ। রভ.যভান গনতাজী ুবাল ফুয কঙ্গ গপ্লন
দুঘতিনায  াাতাকর রছকরন তাাঁয গদকয গাড়া দাগগুরর গদখাকরন‛।১৫ গররখোয এাআ ফক্তফয াকনোাংকাআ তয ফকর
ভকন য় োযণ গনতাজীয জীফকনয গল ঙ্গী এাআ রভ.যভানাআ রছকরন। এাআ ধযকনয এে াজানা তথয রযকফন েকয গররখো
এে ঐরতারে দারয়ত্ব ারন েকযকছন। গররখোয েরকভ মুিরফিস্ত জাাকনযকয় ছরফ উকে এককছ তা াআরতাকয এে
জীফন্ত দররর কয় উকেকছ গরদে গথকে এয ঐরতারে গুযত্ব ারযীভ। রফকল েকয ফাঙাররয রপ্রয় গনতা গনতাজীয
জীফকনয গুরুত্বূণত ভকয়য এভন ঐরতারে ফণতনা গ্রন্থরিকে াঅয াঅেলতণীয়  ভূরযফান েকয তুকরকছ ফাঙারর জীফকন।
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