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ক্রিপস ক্রিশন WBPSC: প্রস্তাব, সদসয, ক্রিপস ক্রিশন 1942 এর বযর্থতা 

ক্রিটেটন উইনস্টন চাক্রচথটের জ াে সরকাটরর শ্রিিন্ত্রী সযার ক্ররচার্থ স্টযাট ার্থ ক্রিপটসর জনতৃটে ক্রিক্রেশ সরকার 

ক্রিপস ক্রিশন ভারটত পাক্রিট়েক্রিে। এক্রে ক্রিতী়ে ক্রবশ্বযুটে ক্রিক্রেশটদর  নয ভারতী়ে সহটযাক্রিতা অ থটনর  নয 

পািাটনা হট়েক্রিে। 1942 সাটের ক্রিপস ক্রিশন বািথা এবং ক্রসঙ্গাপুর যুটের পতটনর পর যখন  াপাক্রন 

জসনাবাক্রহনী ভারটতর দর া়ে ক্রিে তখন ভারতী়ে  নিটের  নয স্বা়েত্তশাসটনর অতীটতর প্রক্রতশ্রুক্রত পূরটের 

প্রক্রতশ্রুক্রত ক্রদট়েক্রিে। ভারটত  াপাক্রন আগ্রাসটনর হুিক্রক ক্রিে এবং ক্রিটেটনর যুে প্রটচষ্টার  নয ভারটতর 

সির্থন অপক্ররহাযথ ক্রিে। 

এই প্রবটের িাধ্যটি, আিরা ক্রিপস প্রস্তাটবর পেভূক্রি ক্রনট়ে আটোচনা করব এবং এর সদসযটদর সম্পটকথ 

জশখার পাশাপাক্রশ এর তাৎপযথ এবং এর বযর্থতার কারেগুক্রে ক্রনট়ে আটোচনা করব। ক্রিপস ক্রিশন WBCS 

Exam-র  নয একক্রে গুরুেপূেথ ক্রবষ়ে। সিস্ত প্রতযাশীটদর অবশযই এই ক্রনবেক্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাটব পড়টত হটব 

এর সিস্ত ক্রববরে  ানটত হটব। 

ক্রিপস ক্রিশন ক্রক? 

1939 সাটে যখন ক্রিতী়ে ক্রবশ্বযুে শুরু হ়ে ক্রিটেন ভারতটক ক্রিক্রেশ সাম্রাট যর অংশ ক্রহটসটব যুটের একক্রে পক্ষ 

ক্রহটসটব জ াষো কটর। এর  টে বযাপক আটোড়ন সৃক্রষ্ট হ়ে, কারে ভাইসর়ে ের্থ ক্রেনক্রের্টিা ভারতী়েটদর 

সাটর্ পরািশথ না কটরই এই পদটক্ষপ ক্রনট়েক্রিটেন। এই বড় ক্রসোটের  টে কংটগ্রস পাক্রেথ জর্টক বযাপক 

ক্রবটক্ষাভ শুরু হ়ে এবং  েস্বরূপ, দেী়ে জনতারা, যারা 7 ক্রে প্রাটদক্রশক সরকাটরর জনতৃে ক্রদক্রিটেন, তারা 

তাটদর পদ জর্টক পদতযাি কটরন। িুসক্রেি েীি এই ক্রদনক্রেটক িুক্রি ক্রদবস ক্রহটসটব পােন কটর। জয 

পেভূক্রিক্রে ক্রিপস ক্রিশন সম্পক্রকথত  েনাগুক্রের ক্রদটক পক্ররচাক্রেত কটরক্রিে তা হ'ে: 
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● বািথা ও ক্রসঙ্গাপুটরর পর  াপাক্রন জসনাবাক্রহনী ক্রিে ভারটতর সীিাটে।  াপাটনর কাটি বািথার পরা ়ে 

ক্রিতী়ে ক্রবশ্বযুটে ক্রিক্রেশটদর  নয একক্রে বড় আ াত ক্রিে। 

● 1940-এর দশটক  াপাটনর ধ্ারাবাক্রহক ক্রব ট়ে ক্রিক্রেশরা উক্রিগ্ন ক্রিে। 

● ভারটত  াপাক্রন আগ্রাসটনর িিািত হুিক্রক ক্রিে, এবং সািক্ররক বাক্রহনী ও  নিে উভট়ের িারা 

ভারতী়ে সির্থন ক্রিটেটনর যুটে  ়েোটভর  নয অপক্ররহাযথ ক্রিে। 

● ক্রিটেন ভারটত তার রা কী়ে নীক্রতর  নয িাক্রকথন যুিরাষ্ট্র এবং অনযানয ক্রিত্র শক্রির চাটপর িুটখািুক্রখ 

হট়েক্রিে। ক্রিক্রেশ সরকার ক্রিত্র যুটের প্রটচষ্টার  নয ভারতী়ে সহটযাক্রিতা ক্রনক্রিত করার  নয ক্রিপসটক 

ভারটত পাক্রিট়েক্রিে। ক্রিপস ক্রিশন 1942 এর জনতৃটে ক্রিটেন স্টযাট ার্থ ক্রিপস। 

ক্রিপস ক্রিশটনর সদসয 

ক্রিপস ক্রিশন 1942 এর জনতৃটে স্টযাট ার্থ ক্রিপস ক্রিে, ের্থ ক্রপ্রক্রভ ক্রসটের সাটর্। ক্রিটেন ক্রিটেটনর জস্টে 

কাউক্রিটের অনযানয সদসযরা, হাউস অ  কিটনর জনতা সহ, ইতযাক্রদ। যক্রদও িূেত, ক্রিপস ক্রিশন িারা িিন 

কটরক্রিে, 

● স্টযাট ার্থ ক্রিপস 

● জপক্রর্ক-েটরি  

● এ ক্রভ আটেক ান্ডার। 

ক্রিপস ক্রিশটনর উটেশয  

ক্রিতী়ে ক্রবশ্বযুটের পর, ক্রিপস ক্রিশটনর ভারটত আসার জবশ কট়েকক্রে কারে ক্রিে। এর প্রধ্ান কারেগুটো 

ক্রিে: 

● িাক্রকথন যুিরাষ্ট্র, USSR এবং চীন ক্রিটেনটক ভারটতর সহটযাক্রিতা চাও়োর  নয চাপ ক্রদট়েক্রিে। 
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● ক্রিটেন ভারটতর সির্থন জচট়েক্রিে কারে তারা দক্রক্ষে-পূবথ এক্রশ়ো়ে বযাপক ক্ষক্রতর সমু্মখীন হট়েক্রিে 

এবং  াপাটনর ভারত আিিে করার হুিক্রক তাটদর কাটি বাস্তব বটে িটন হট়েক্রিে। 

ক্রিপস প্রস্তাব 

1942 সাটের ক্রিপস ক্রিশটনর প্রস্তাবক্রে ক্রিে "ভারত, যুিরাট যর সাটর্ যুি একক্রে সাবথটভৌিে হটব"। 

প্রস্তাটবর িাধ্যটি ক্রিপস ক্রিশন প্রক্রতশ্রুক্রত ক্রদট়েক্রিে জয যুে বে হও়োর পরপরই, ভারতী়ে সংক্রবধ্ান ততক্ররর 

দাক্র়েটে র্াকা একক্রে ক্রনবথাক্রচত সংস্থা িিটনর পদটক্ষপ জনও়ো হটব এবং ভারতী়ে রা যগুক্রে যাটত ভারটতর 

সংক্রবধ্ান প্রে়েটন অংশ ক্রনটত পাটর তার ক্রবধ্ানগুক্রে ততক্রর করা হটব। 

ক্রিপস প্রস্তাটবর িূে ক্রবষ়েগুক্রে ক্রিে: 

● যুটের সি়ে, ক্রিক্রেশরা ভারটতর উপর তাটদর দখে ব া়ে রাখটব, এবং একবার যুে জশষ হট়ে জিটে, 

ভারতটক সমূ্পেথ স্বা়েত্তশাসটনর সাটর্ জর্াক্রিক্রন়েন স্টযাোস জদও়ো হটব।  

● ভারটতর সাবথটভৌিে ক্রিক্রেশ কিনওট়েেটর্র সাটর্ র্াকার বা এক্রে জর্টক ক্রবক্রিন্ন হও়োর স্বাধ্ীনতা 

পাটব। আে থাক্রতক সংস্থা়ে অংশ জনও়োও স্বাধ্ীন হটব। 

● যুে জশটষ, একক্রে িেপক্ররষদ িিন করা হটব যা ভারটতর সংক্রবধ্ান প্রে়েন করটব। প্রাটদক্রশক 

পক্ররষটদর আনুপাক্রতক প্রক্রতক্রনক্রধ্টের ক্রভক্রত্তটত পক্ররষটদর সদসযটদর ক্রনবথাক্রচত করার কর্া ক্রিে। 

ভারতী়ে অক্রধ্রাট য জযাি ক্রদটত অক্রনিুক জয জকানও প্রটদশ একক্রে পৃর্ক ইউক্রন়েন িিন করটত পাটর 

এবং একক্রে পৃর্ক সংক্রবধ্ান র্াকটত পাটর। ক্রিক্রেশ সরকারও তাটদর কিনওট়েেটর্ জযাি জদও়োর 

 নয আিন্ত্রে  ানাটব। 

● জদশী়ে রা যগুক্রেটকও িেপক্ররষটদ প্রক্রতক্রনক্রধ্ে জদও়ো হটব।  
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● িেপক্ররষদ ও ক্রিক্রেশ সরকাটরর িটধ্য আটোচনার িাধ্যটি ক্ষিতা হস্তাের ও সংখযাে ুটদর অক্রধ্কার 

রক্ষা করা হটব। 

● যুটের সি়ে, ভারটতর ক্রবক্রভন্ন পক্ষটক ক্রনট়ে একক্রে অেবথতথীকােীন সরকার িিন করা হটব। ভারটতর 

প্রক্রতরক্ষা ও তবটদক্রশক ক্রবষ়েগুক্রে ক্রিক্রেশটদর (ভাইসর়ে) িারা ক্রন়েক্রন্ত্রত হটব। 

ক্রিপস ক্রিশটনর তাৎপযথ 1942 

ক্রিপস ক্রিশন 1942 ক্রকিু সাংক্রবধ্াক্রনক বযবস্থা়ে ক্রহনু্দ-িুসক্রেি ঐকিতয অ থটনর  নয এবং ভারতী়েটদর ক্রিতী়ে 

ক্রবশ্বযুটের জশষ পযথে তাটদর স্বাধ্ীনতা সংগ্রাি স্থক্রিত রাখার  নয ভারটত পািাটনা হট়েক্রিে। ক্রিপস ক্রিশটনর 

প্রধ্ান তাৎপযথ ক্রিে: 

● ক্রিক্রেশ সরকার, প্রর্িবাটরর িটতা, ভারটতর আক্রধ্পতয হও়োর অক্রধ্কারটক স্বীকার কটরটি। 

● ভারটতর সাবথটভৌিটের ক্রন স্ব সংক্রবধ্ান প্রে়েটনর স্বাধ্ীনতা ক্রিে। 

● ক্রিপস ক্রিশটনর অধ্ীটন প্রটদশগুক্রেটক একক্রে পৃর্ক ইউক্রন়েন ক্রহসাটব স্বাধ্ীনতা জদও়োর প্রস্তাবক্রে 

1947 সাটে জদশভাটির একক্রে প্রধ্ান কারে ক্রহসাটব প্রিাক্রেত হট়েক্রিে। 

● অেবথতথীকােীন সিট়ে, ভারতী়েটদর প্রশাসটন একক্রে ভাে অংশ ক্রনক্রিত করা হট়েক্রিে। কিনওট়েের্ 

জর্টক ক্রবদা়ে জনও়োর অক্রধ্কার পরবতথী পযথাট়ে পূেথ সাবথটভৌিটের ইক্রঙ্গত জদ়ে। 

ক্রিপস ক্রিশন প্রতযাখযান 

ক্রিপস ক্রিশন নাটি পক্ররক্রচত এই তবিকগুক্রে 1942 সাটের 22 জশ িাচথ জর্টক 12 ই এক্রপ্রে পযথে ক্রদক্রিটত 

অনুক্রিত হট়েক্রিে এবং প্রক্রতিন্দ্বী ভারতী়ে  াতী়ে কংটগ্রস এবং িুসক্রেি েীিটক একক্রত্রত করার একক্রে প্রটচষ্টা 

ক্রচক্রিত কটরক্রিে। কংটগ্রস এবং িুসক্রেি েীি 1942 সাটের ক্রিপস ক্রিশনক্রনট়ে আপক্রত্ত  ানা়ে ক্রনটচর 

তাক্রেকাভুি কারেগুক্রের  নয। 
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ক্রিপটসর প্রস্তাটব কংটগ্রটসর প্রক্রতক্রি়ো 

● ক্রিপস ক্রিশন ক্রনবথাক্রচত প্রক্রতক্রনক্রধ্টদর িারা ন়ে, িটনানীতটদর িারা জদশী়ে রা যগুক্রের প্রক্রতক্রনক্রধ্টের 

প্রস্তাব কটরক্রিে। 

● এক্রে সমূ্পেথ স্বাধ্ীনতার ক্রবধ্াটনর পক্ররবটতথ ভারতটক জর্াক্রিক্রন়েন স্টযাোস ক্রদট়েক্রিে। 

●  াতী়ে ঐকয ঝুুঁক্রকর িটধ্য ক্রিে কারে ক্রিপস ক্রিশন প্রটদশগুক্রেটক তাটদর ইিা অনুযা়েী পৃর্ক হও়োর 

অক্রধ্কার ক্রদট়েক্রিে। 

● তাৎক্ষক্রেকভাটব ক্ষিতা হস্তােটরর  নয জকানও পক্ররকল্পনার অনুপক্রস্থক্রত এবং প্রক্রতরক্ষা়ে জকানও প্রকৃত 

ভাটির অভাব ক্রিে। 

● িভনথর-জ নাটরটের ক্ষিতার আক্রধ্পতয ব া়ে রাখা হট়েক্রিে, জসই সাটর্ িভনথর-জ নাটরেটক জকবে 

সাংক্রবধ্াক্রনক প্রধ্ান হও়োর দাক্রবও জিটন জনও়ো হ়েক্রন। 

ক্রিপস প্রস্তাটবর প্রক্রত িুসক্রেি েীটির প্রক্রতক্রি়ো 

● তারা একক ভারতী়ে ইউক্রন়েটনর ধ্ারোর ক্রবরুটে ক্রিে এবং এক্রের সিাটোচনা কটরক্রিে। 

● িুসক্রেি েীি িটন কটর জয ক্রিপস ক্রিশন িুসেিানটদর আত্মক্রন়েন্ত্রে এবং পাক্রকস্তান সৃক্রষ্টর অক্রধ্কার 

জর্টক বক্রিত কটরটি। 

● তারা িেপক্ররষটদর সৃক্রষ্টর পেক্রতর ক্রবরুটে এবং ভারতী়ে ইউক্রন়েটন প্রটদশগুক্রের অেভুথক্রির ক্রবষট়ে 

ক্রসোে জনও়োর পেক্রতর ক্রবরুটেও প্রক্রতবাদ কটরক্রিে। 

ক্রিপস ক্রিশটনর বযর্থতা 

ক্রিপস ক্রিশটনর বযর্থতার প্রধ্ান কারেগুক্রের িটধ্য রট়েটি: 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

 

● প্রস্তাবগুক্রে ক্রিক্রেশটদর িারা খুব জবক্রশ জিৌেবাদী এবং কংটগ্রস িারা খুব রক্ষেশীে ক্রহসাটব জদখা 

হট়েক্রিে, যারা সমূ্পেথ স্বাধ্ীনতা জচট়েক্রিে। সুতরাং, ক্রিপস ক্রিশন কংটগ্রস, িুসক্রেি েীি এবং অনযানয 

ভারতী়ে দেগুক্রে সবথসম্মক্রতিটি প্রতযাখযান কটরক্রিে। 

● ক্রিপস ক্রিশটন ক্রিপস 'কযাক্রবটনে' এবং ' াতী়ে সরকার' এর কর্া বটেক্রিটেন, ক্রকন্তু পটর ক্রতক্রন 

ক্রপক্রিট়ে আটসন, বটেক্রিটেন জয ক্রতক্রন জকবে ক্রনবথাহী কাউক্রিটের সম্প্রসারে জবাঝাটত জচট়েক্রিটেন। 

● ক্রহনু্দ িহাসভা এবং উদারপন্থীরা রা যগুক্রের ক্রবক্রিন্ন হও়োর অক্রধ্কাটরর ক্রবরুটে ক্রিে। 

● ক্ষিতা হস্তােরটক প্রভাক্রবত কটর চুক্রিক্রে জক বাস্তবা়েন ও বযাখযা করটব জস সম্পটকথ জকানও স্পষ্ট 

সীিানা ক্রিে না। 

● অক্রধ্ভুক্রির পেক্রতক্রে ভােভাটব সংজ্ঞাক্র়েত করা হ়েক্রন। 60 শতাংশ সংখযািক্ররিতার িাধ্যটি আইনসভা়ে 

একক্রে জরট াক্রেউশটনর িাধ্যটি ক্রবক্রিন্নতার ক্রসোে জনও়োর কর্া ক্রিে। 

○ যক্রদ 60 শতাংটশরও কি সদসয এক্রে সির্থন কটর, তটব ক্রসোেক্রে একক্রে সাধ্ারে 

সংখযািক্ররিতা িারা জসই প্রটদটশর প্রাপ্তব়েস্ক পুরুষটদর িেটভাটের িাধ্যটি গ্রহে করা উক্রচত 

ক্রিে। 

○ এই পক্ররকল্পনাক্রে পাঞ্জাব ও বাংোর ক্রহনু্দটদর ক্রবরুটে ও ন কটরক্রিে যক্রদ তারা ভারতী়ে 

ইউক্রন়েটন জযািদান করটত চা়ে। 

● এোও ক্রবশ্বাস করা হ়ে জয ভাইসর়ে ক্রেনক্রের্টিা, ক্রিক্রেশ প্রধ্ানিন্ত্রী উইনস্টন চাক্রচথে এবং ভারটতর 

জসটিোক্রর অ  জস্টে ক্রেও আটিক্ররর সির্থটনর সুস্পষ্ট অভাটবর কারটে ক্রিশনক্রে বযর্থ হট়েক্রিে। 

ক্রিপস ক্রিশটনর বযর্থতা়ে হতাশ হট়ে, স্টযাট ার্থ ক্রিপস ক্র টর আটসন। কংটগ্রস সিক্রর্থত িােী এই সুটযািক্রে 

গ্রহে কটরন এবং ভারত জর্টক জস্বিা়ে ক্রিক্রেশটদর প্রতযাহাটরর আহ্বান  ানান, যার  টে ভারত িাটড়া 

আটন্দােন শুরু হ়ে। 
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