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প্রায় দু’বছর পর অর্থববশ্লেষণ-এর এবরাশ্রর সংখ্রা প্করাবিত হল। ককরাবিড মহরামরারী মূলত 

এই ববলশ্বের করারণ। এছরাড়রা এই সমশ্য়র মশ্্্ আমররা আমরাশ্ের এক সহশ্েরাগীশ্ক অকরাশ্ল 

হরাবরশ্য়বছ। অরূপ রতন কপরাদ্রার আমরাশ্ের জরান্থরাশ্লর প্করািনরা ববিরাশ্গর েরাবয়ত্ব অশ্নকবেন 

্শ্রই েক্ষতরার সশ্গে পরালন করবছশ্লন। তরাঁর অকরাল প্য়রাশ্ণ আমররা কিরাকস্তব্ধ। এই সমশ্য়র 

মশ্্্ আমররা আমরাশ্ের সবমবতর (SERB) প্রাক্তন সিরাপবত প্শ্েসর সব্থবজৎ ক�ৌ্ুরীশ্ক 

হরাবরশ্য়বছ। আমরাশ্ের করাশ্ছ এ এক অপূরণীয় ক্ষবত।

এবরাশ্রর সংখ্রার একবি নতুন সংশ্েরাজন  ‘ ‘অর্থববশ্লেষশ্ণর আড্রা’’ নরাশ্ম কে অনলরাইন 

অনুষ্রানবি আমররা  ‘কেসবুক লরাইি’-এ বনয়বমত প্�রার করবছ, কসই আশ্লরা�নরা সম্পশ্ক্থ বকছু 

কলখরা। তরাছরাড়রা ইবন খরালদুশ্নর অর্থননবতক গশ্বষণরা ও বসদ্রান্ত সম্পশ্ক্থ একবি মশ্নরাজ্ঞ 

প্বন্ধ আমররা প্করাি করবছ। মূল্রাররার অর্থনীবতর অশ্নক কররাই ইবতহরাস প্বসদ্ ববশ্িষজ্ঞ 

খরালদুন বশ্ল বগশ্য়বছশ্লন। প্সগেত, বকছুবেন আশ্গ প্রম অর্থববশ্লেষণ প্বন্ধ সংকলন 

 ‘ ‘নব্সংরক্ষণবরাে’’ প্করাবিত হশ্য়শ্ছ।  ‘বইশ্য়র কেি’ নরাশ্ম কেি পবরিকরার ববশ্িষ সংখ্রায় 

অর্থনীবতববে অবিরূপ সরকরাশ্রর কসই সংকলন সম্পশ্ক্থ একবি ববস্তরাবরত প্বন্ধ প্করাবিত 

হশ্য়শ্ছ।
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Multisided Platforms from  
Different Perceptions : A Review

Sovik Mukherjee
St. Xavier’s University, Kolkata
E-mail : sovik1992@gmail.com

Abstract
Platforms are everywhere. The rise of Uber, OLA, Netflix, Facebook, etc. 
has attracted a lot of attention to this business model. However, despite its 
relevance and presence in the digital economy, the definition of platforms, its 
classification, main features, the main lines of research in this area as well 
as the open questions seem to be scattered on many papers. This review 
attempts to organize all the relevant research in the last decade to highlight 
which definitions are used in the literature, how the  researchers have classified 
these platforms, how we can identify the multi-sided platforms, which features 
are exclusive of these business models, etc. We pay special attention to the 
research made on prices, platform structure and competition, exclusivity and 
multi-homing, tax imposition on platforms and the anti trust literature on 
multi-sided platforms. Also, special focus has been given to the empirical 
research on platforms because of their particular relevance. We conclude by 
highlighting some areas that have received less attention as well as areas that 
remain unexplored. 

Jel Classification Codes : L11, 113, L14, L49

Key words: anti-trust, multihoming, network effects, switching costs, tax 
imposition. 



বববিন্ন েৃবটিশ্করাণ করশ্ক বহুপরাবক্ষক প্রািেম্থ —

এেরাবৎ হওয়রা বববিন্ন আশ্লরা�নরার একবি উপস্রাপনরা

 

থশাবিে রুখাবজ্ম

রর্মাে্ম :

প্্রািেম্থ সব্থরি ববররাজমরান। বত্থমরান বরাবণজ্ করাঠরাশ্মরাশ্ত উশ্বর, ওলরা, কনিবলিক্স, কেসবুশ্কর 

উত্রান প্চুর মশ্নরাশ্েরাগ আকষ্থণ কশ্রশ্ছ। বকন্তু, বডবজিরাল অর্থনীবতশ্ত এর প্রাসবগেকতরা ও 

উপবস্বত সশ্্বেও প্্রািেশ্ম্থর সংজ্ঞরা, তরার করেবণববন্রাস, প্্রান বববিটি্, এবং এই কক্ষশ্রি 

গশ্বষণরার মূল বেকগুবলর পরািরাপরাবি সহজ প্শ্নগুবলশ্ক নরানরান গশ্বষণরা পশ্রি ছবড়শ্য় ররাকশ্ত 

কেখরা েরায়। এই জরাতীয় আশ্লরা�নরায় ককরান সংজ্ঞরাগুবল ব্বহৃত হশ্য়শ্ছ, কীিরাশ্ব গশ্বষকররা 

এই প্্রািেম্থগুবলশ্ক করেবণবদ্ কশ্রশ্ছন, কীিরাশ্ব আমররা বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলশ্ক 

ব�বনিত করশ্ত পরাবর, এই বরাবণজ্ করাঠরাশ্মরাগুবলর ককরান ককরান বববিটি্ স্বতন্ত্র, ইত্রাবে ববষশ্য়র 

ওপর আশ্লরাকপরাত কররার জন্ এই পে্থরাশ্লরা�নরায় গত েিশ্কর সমস্ত প্রাসবগেক গশ্বষণরাশ্ক 

সংগবঠত কররার ক�টিরা কররা হশ্য়শ্ছ। আমররা ববশ্িষ মশ্নরাশ্েরাগ বেশ্য়বছ, প্্রািেশ্ম্থ পশ্ণ্র 

মূল্, প্্রািেশ্ম্থর গঠন ও প্বতশ্েরাবগতরা, এক ও বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা, কর আশ্ররাপ এবং 

বহুপরাবক্ষক প্্রািেশ্ম্থ অ্রাবটি ট্রাস্ট আশ্লরা�নরার ওপর হওয়রা গশ্বষণরাগুবলর বেশ্ক। একইসশ্গে, 

বনবে্থটি প্রাসবগেকতরার জন্ প্্রািেম্থগুবল সংক্ররান্ত এবম্পবরক্রাল গশ্বষণরার ওপর ববশ্িষ লক্ষ্ 

ররাখরা হশ্য়শ্ছ। কে ববষয়গুবল কম মশ্নরাশ্েরাগ কপশ্েবছল, তরার পরািরাপরাবি কে ববষয়গুবল অ�ব�্থত 

করশ্ক কগশ্ছ, আমররা কসই জরায়গরাগুবলর ওপশ্র আশ্লরাকপরাত কশ্রবছ। 

১. ভূবরো 

ববিপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবল একবি বরাজরার পবরবস্বতর সৃবটি কশ্রশ্ছ কেখরাশ্ন দুবি স্বতন্ত্র েল একবি 

সরা্রারণ প্্রািেশ্ম্থ এশ্ক অশ্ন্র সরাশ্র বববনময় করশ্ছ। তৃতীয় পক্ষ বহসরাশ্ব প্্রািেম্থবি একবি 

জরায়গরা বতবর কশ্র কেখরাশ্ন কক্রতরা ও ববশ্ক্রতরার দুবি েল বনশ্জশ্ের মশ্্্ কলনশ্েন সম্পন্ন 

কশ্র। দুবি পশ্ক্ষর করাশ্ছ (মরাশ্ন কক্রতরা ও ববশ্ক্রতরার ববপরীত বেশ্কর সেস্ সংখ্রা এই 

প্্রািেশ্ম্থ েুক্ত হওয়রার মূল্ বন্্থরারণ কশ্র। এবি ‘ক্রস সরাইশ্ডড এক্সিরান্থরাবলবির’ উেরাহরণ 
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— সহজ কররায়, কক্রতরার সংখ্রা েত কববি, ববশ্ক্রতরার মুনরােরা আশ্য়র কক্ষশ্রি সুবব্রা। আবরার, 

ববশ্ক্রতরার সংখ্রা েত কববি, কক্রতরার করাশ্ছ বনশ্জর মশ্নর মশ্তরা বজবনস পছন্দ কররার অশ্নক 

কববি সুবব্রা ররাশ্ক। প্্রািেশ্ম্থর এই প্বতষ্রানবি প্রাসবগেক এবং করাে্থকরী হশ্ত পরাশ্র একমরারি 

েবে কক্রতরা ও ববশ্ক্রতরা উিয় পশ্ক্ষর প্বতবনব্ই এই কগরািরা ববষশ্য়র বরাইশ্র একবি বক্রয়রািীল 

চুবক্তশ্ত আসশ্ত নরা পরাশ্রন। একজন কক্রতরা ও একজন ববশ্ক্রতরার পরারস্পবরক এই একরি 

বমবলত হওয়রা কলনশ্েন মূল্ (transaction cost) হ্রাস কশ্র েরা অন্িরাশ্ব অশ্নক কববি হশ্ত 

পরারত (Rochet and Tirole, 2006)। নীশ্� ১ নবের সরারণীশ্ত বববিন্ন ববিপরার্্থীয় প্্রািেশ্ম্থর 

একবি তরাবলকরা কেওয়রা হল। 

সারণী ১: ববিপাবষিে প্্যাটফকর্মর উদাহরণ 

প্্রািেম্থ ববিরাগ ১ (কক্রতরা পক্ষ)  ববিরাগ ২ (ববশ্ক্রতরা পক্ষ) 

বিবডও কগম েরাররা বিবডও কগম কখশ্লন  েরাররা কগম প্করাি কশ্রন 

অনলরাইন কেরাকরান কক্রতরা ববশ্ক্রতরা 

সংবরােপরি  পরাঠক ববজ্ঞরাপনেরাতরা

েূরেি্থন পরাঠক েি্থক 

কডববি ও কক্রবডি করাড্থ  েরাশ্ের করাড্থ আশ্ছ ব্বসরায়ী

িবপং মল উপশ্িরাক্তরা ববপণন ককন্দ্র 

ইটিরারশ্নি উপশ্িরাক্তরা ওশ্য়বসরাইি

জরান্থরাল পরাঠক কলখক

সব্থপ্রশ্ম বিবডও কগশ্মর েৃটিরান্ত বেশ্য় শুরু কররা েরাক। একবি কলনশ্েন শুরু হয় েখন 

একজন কক্রতরা (অর্থরাৎ কগমরার) একজন ববশ্ক্রতরার (অর্থরাৎ বেবন কগমবি প্করাি কশ্রশ্ছন) 

পবরকবপিত ককরাশ্নরা কগম ককশ্নন এবং প্্রািেম্থবির পবরকবপিত েন্ত্র বিরাররা তরা কখশ্লন। এই েন্ত্রবি 

ছরাড়রা বববিন্ন কগম প্করািশ্কর উন্নীত কগম একইসশ্গে কখলরা কগমরাশ্রর পশ্ক্ষ খুবই ব্য়বহুল 

হশ্য় উঠশ্ত পরাশ্র। একইিরাশ্ব েখন ককরাশ্নরা করাড্থ্রারী কক্রতরা তরাঁর কক্রবডি বরা কডববি করাড্থ 

ব্বহরার কশ্র ববশ্ক্রতরার সরাশ্র কলনশ্েন সম্পন্ন কশ্রন তখন করাড্থবি বনশ্জই প্্রািেম্থ বহসরাশ্ব 

করাজ কশ্র এবং করাড্থ্রারী কক্রতরার নগে িরাকরা বহন কররার �রাপ কবমশ্য় কেয়। ককনরাকরািরার 

অন্রান্ প্করারশ্িশ্ের সরাশ্র তুলনরা কশ্র বলরা েরায় কে ই-কমরাশ্স্থর কলনশ্েন ও সন্ধরান মূল্ 

কম (সময় ও অর্থ দুই বেক করশ্কই) (Evans, 2003)। অনলরাইন পসরাশ্রর কক্ষশ্রিও কক্রতরা 

দ্রুত ককনরাকরািরার কররার সুশ্েরাগ পরান, কেরাকরাশ্ন সিরীশ্র উপবস্ত নরা করশ্কও বববিন্ন ববশ্ক্রতরার 

ব্রাপক পবরসশ্রর পণ্ বরাছরাই করশ্ত পরাশ্রন এবং সবশ্�শ্য় কম েরাশ্মর পণ্বিও ববশ্ক্রতরার করশ্ক 

বকনশ্ত পরাশ্রন । এক জরায়গরা করশ্ক অন্ জরায়গরায় বগশ্য় ককনরাকরািরার কররার পবরবশ্ত্থ িবপং 

মশ্ল একই ছরাশ্ের তলরায় রকমরাবর পশ্ণ্র সমরাহরার কলনশ্েন মূল্ কবমশ্য় কেয় (Mukherjee 
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and Mukherjee, 2019)। সংবরােপরি বরা েূরেি্থন �্রাশ্নল েি্থক ও ববজ্ঞরাপনেরাতরাশ্ের মশ্্্ 

এমন একবি প্্রািেম্থ বহসরাশ্ব করাজ কশ্র েরা অন্িরাশ্ব ববজ্ঞরাপন কেওয়রাশ্ক ববজ্ঞরাপনেরাতরাশ্ের 

করাশ্ছ ব্য়বহুল কশ্র তুলশ্ত পরারত। কশ্য়কবি প্্রািেশ্ম্থর মশ্্্ একবি বরা উিয় পশ্ক্ষ ররাকরা 

উপশ্িরাক্তরাররা অন্ অশ্নক প্্রািেশ্ম্থ েুক্ত হশ্ত পরাশ্র। েখন কে ককরাশ্নরা একবি পশ্ক্ষ ররাকরা 

উপশ্িরাক্তরা ববশ্িষিরাশ্ব একবি প্্রািেশ্ম্থ ররাকরার বসদ্রান্ত কনয়, তখন তরাশ্ক একক প্্রািেশ্ম্থর 

সেস্ বলরা হয়, বকন্তু, েখন উপশ্িরাক্তরাবি বনশ্জশ্ক একরাব্ক প্্রািেশ্ম্থর সশ্গে সংেুক্ত কশ্র 

কনয়, তখন তরাশ্ক বলরা হয় বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্। উেরাহরণস্বরূপ, অশ্নক ব্বসরায়ীই বিসরা 

ও রুশ্প করাড্থ গ্রহণ কশ্রন; েবেও, উপশ্িরাক্তরাররা ককনরাকরািরার জন্ তরাঁশ্ের বিসরা, রুশ্প 

অরবরা মরাস্টরারকরাশ্ড্থর ককরাশ্নরা একবির ব্বহরার কশ্রন। অনুরূপিরাশ্ব একইসরাশ্র আমরাশ্ের 

ব্বক্তগত কবম্পউিরাশ্র ইটিরারশ্নি এক্সশ্প্রাররার ও গুগল কক্ররাম ব্রাউজরার বহরাল রশ্য়শ্ছ, এবং 

দুবি ব্রাউজরার ব্বহরার কররার জন্ই ওশ্য়বসরাইশ্ির তেনুরূপ ব্বস্রাও কররা হশ্য়শ্ছ। এই 

হল বিন্ন পবরশ্প্বক্ষশ্ত বকছু স্বতন্ত্র বববিটি্ েরা এই প্্রািেম্থগুবলশ্ক আলরােরা কশ্র করশ্খশ্ছ 

এবং ববর্ব্রাপী প্রাসবগেকতরা অজ্থশ্নর অনুশ্মরােন বেশ্য়শ্ছ। ব্বহরারকরারীর সংখ্রা েত কববি, 

প্্রািেম্থগুবল তত প্রাসবগেক হশ্য় ওশ্ঠ। 

এই পে্থরাশ্লরা�নরায়, বহুপরাবক্ষক প্্রািেশ্ম্থর ্ রারণরা এবং কীিরাশ্ব এই ্ রারণরা প্্রািেম্থশ্কবন্দ্রক 

আশ্লরা�নরার ্রাররায় ববববত্থত হশ্য়শ্ছ তরা উপস্রাবপত হশ্য়শ্ছ। এই জরাতীয় আশ্লরা�নরায় ককরান 

সংজ্ঞরাগুবল ব্বহৃত হশ্য়শ্ছ, কীিরাশ্ব গশ্বষকররা এই প্্রািেম্থগুবলশ্ক করেবণবদ্ কশ্রশ্ছন, 

কীিরাশ্ব আমররা বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলশ্ক ব�বনিত করশ্ত পরাবর, এই বরাবণজ্ করাঠরাশ্মরাগুবলর 

ককরান ককরান বববিটি্ স্বতন্ত্র, ইত্রাবে ববষশ্য়র ওপর আশ্লরাকপরাত কররার জন্ এই পে্থরাশ্লরা�নরায় 

গত েিশ্কর সমস্ত প্রাসবগেক গশ্বষণরাশ্ক সংগবঠত কররার ক�টিরা কররা হশ্য়শ্ছ। আমররা 

ববশ্িষ মশ্নরাশ্েরাগ বেশ্য়বছ, পশ্ণ্র মূল্, প্্রািেশ্ম্থর গঠন ও প্বতশ্েরাবগতরা, স্বরাতন্ত্র ও বহু 

প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা, কর আশ্ররাপ এবং বহুপরাবক্ষক প্্রািেশ্ম্থ অ্রাবটি ট্রাস্ট আশ্লরা�নরার ওপর 

হওয়রা গশ্বষণরাগুবলর বেশ্ক। একইসশ্গে, বনবে্থটি প্রাসবগেকতরার জন্ প্্রািেম্থগুবল সংক্ররান্ত 

এবম্পবরক্রাল গশ্বষণরার ওপর ববশ্িষ লক্ষ্ ররাখরা হশ্য়শ্ছ। কে জরায়গরাগুবল কম মশ্নরাশ্েরাগ 

কপশ্য়বছল, তরার পরািরাপরাবি কে জরায়গরাগুবল অ�ব�্থত করশ্ক কগশ্ছ, আমররা কসই জরায়গরাগুবলর 

ওপশ্র আশ্লরাকপরাত কশ্রবছ।

 

২. সংজ্া ও ধারণা 

প্্রািেম্থ কী? দুি্থরাগ্বিত, Filistrucchi et al. (2010), Evans (2011), OECD 
(2009) র কররায় কসিরাশ্ব বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলর ককরাশ্নরা স্পটি এবং ববস্তৃতিরাশ্ব 

গ্রহণশ্েরাগ্ সংজ্ঞরা কনই। এমনবক, প্্রািেম্থগুবল এমনই প্েুবক্তশ্ত বতবর কে, বববিন্ন বিশ্পি 

ব্বহরার কররা কেশ্ত পরাশ্র [Evans et al., 2008] । এশ্ক্ষশ্রি, আমররা মশ্ন করশ্ত পরাবর কে, 

প্্রািেম্থ হল এমন একবি প্েুবক্ত েরা কলনশ্েন মুল্ কমরায়, অরবরা এমন একবি প্েুবক্ত েরা 
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কলনশ্েশ্নর এমন মূল্ উৎপরােন কশ্র েরা অন্িরাশ্ব হত নরা [Evans and Schmalensee, 
2005]। েবেও এই সংজ্ঞরাবি অত্ন্ত প্িস্ত এবং েলত প্শ্ত্কবি বরাজরার বহুপরাবক্ষক (অরবরা 

ববিপরাবক্ষক) বরাজরাশ্রর বনবে্থটি ঘিনরা বহসরাশ্ব �ব�্থত হশ্ত পরাশ্র। এই প্্রািেম্থ করাঠরাশ্মরাগুবল 

প্রম ব্বহরার কশ্রন Rochet and Tirole (2003)। বকন্তু, এই পবরিরাষরাবি  SR 
Parker and Van Alstyne (2000), Caillaud and Jullien (2001) and Caillaud 
and Jullien (2003) এঁশ্ের বিরাররা �ব�্থত হশ্য়শ্ছ। কিষ দুবি করাশ্জ তরাঁররা প্্রািেম্থগুবলশ্ক 

‘সরাইবরারশ্মডরায়রাবরজ’ বশ্ল উশ্লেখ কশ্রশ্ছন। প্রারবমকিরাশ্ব, Rochet and Tirole (2003) 
একবি সংজ্ঞরা প্স্তরাব কশ্রবছশ্লন, কেখরাশ্ন বরাজরার এবং প্্রািেম্থগুবলশ্ক সমপেবরা�্ ববশ্ব�নরা 

কররা হশ্য়শ্ছ এবং বলরা হশ্য়শ্ছ কে, েবে প্্রািেম্থগুবল কলনশ্েশ্নর অংিীেরার হওয়রা বববিন্ন 

করেবণর ব্বহরারকরারীর মশ্্্ করাে্থকরারীিরাশ্ব পরারস্পবরক িতু্থবকর আেরান প্েরান করশ্ত পরাশ্র 

তশ্ব, কনিওয়রাক্থ এক্সিরান্থরাবলবি সবেবলত বরাজরারই ববিপরাবক্ষক করাঠরাশ্মরা। সহজ কররায়, এক 

তরশ্ের করশ্ক কববি িরাকরা বনশ্য় (কে তরে কম বস্বতস্রাপক) অন্ তরশ্ের করশ্ক কম কনওয়রা 

(কে তরে কববি বস্বতস্রাপক), েরাশ্ত তরাররা প্্রািেশ্ম্থ অংিগ্রহণ কশ্র। উেরাহরণস্বরূপ, কক্রবডি 

করাশ্ড্থর বরাজরাশ্র, কক্রতরাশ্ের কক্রবডি করাড্থ কনওয়রার জন্ ব্রাঙ্ক-কক ককরাশ্নরা িরাকরা বেশ্ত হয় 

নরা। বকন্তু, ববশ্ক্রতরাশ্ের করাড্থ কসরায়রাইপ কমবিন ব্বহরার কররার জন্ িরাকরা বেশ্ত হয় ব্রাঙ্ক-কক। 

ববশ্ক্রতরাশ্ের কেওয়রা িরাকরা েবে আমররা কক্রতরা ও ববশ্ক্রতরার মশ্্্ সমরানিরাশ্ব িরাগ কশ্র বেই, 

তখন কলনশ্েশ্নর সংখ্রা আর সমরান ররাকশ্ব নরা। অপি সংখ্ক কক্রতরাই কক্রবডি করাশ্ড্থ তখন 

িরাকরা বেশ্ত �রাইশ্বন।

অন্বেশ্ক, রশ্িি ও বিশ্ররাশ্লর মহরান অবেরান বছল একপরাবক্ষক ও ববিপরাবক্ষক বরাজরাশ্রর 

পরার্থক্ সূব�ত কররা। কনিওয়রাক্থ প্িরাশ্বর মরাশ্ে, অন্িরাশ্ব বলশ্ল, েরা গুরুত্ব পরায় তরা হল, কক 

করাজবির জন্ ব্য় করশ্ছন। উেরাহরণস্বরূপ মশ্ন কররা েরাক, একবি বনিক্রাশ্ব পুরুষশ্ের জন্ 

প্শ্বিমূল্ ১০ ডলরার এবং মবহলরাশ্ের জন্ ৫ ডলরার। উিয়পশ্ক্ষর কেয় বমবলত খর� কমরাি 

১৫ ডলরার, বকন্তু, েবে আমররা খর�বি বনশ্জশ্ের মশ্্্ সমিরাশ্ব িরাগ কশ্র বনই (প্শ্ত্শ্ক 

৭.৫ ডলরার), তরাহশ্ল বক ওই বনিক্রাশ্ব সমসংখ্ক উপশ্িরাক্তরা ররাকশ্বন? েবে উত্তর নরা হয়, 

তশ্ব এবি একবি ইবগেত কে আমররা একবি ববিপরাবক্ষক প্্রািেম্থ প্ত্ক্ষ করবছ। অর্থরাৎ, কক্রতরা 

এবং ববশ্ক্রতরা প্্রািেশ্ম্থ আসরার জন্ কমরাি কে সেস্ �রাঁেরা কেয় তরার পুনঃবন্্থরারশ্ণর প্বত েবে 

প্্রািেশ্ম্থ উপলব্ধ কলনশ্েশ্নর পবরমরাণবি সংশ্বেনিীল হয়, তশ্ব আমররা একবি ববিপরাবক্ষক 

প্্রািেম্থ করাঠরাশ্মরার েৃটিরাশ্ন্তর মশ্্্ রশ্য়বছ।

সহজ এই সংজ্ঞরা ব্বহরার কররার জন্ আশ্লরা�নরাবি জনবপ্য় হশ্য়শ্ছ। এবরার আসরা েরাক 

পশ্ররাক্ষ আন্তজ্থরাবলক প্িরাশ্বর উপবস্বতশ্ত: ‘খ’ পশ্ক্ষ সেস্ সংখ্রা বরাড়রার সশ্গে সশ্গে 

‘ক’ পশ্ক্ষ সরামবগ্রক উপশ্েরাবগতরা বরাশ্ড়। েবেও এই সংজ্ঞরাবি খুবই প্িস্ত, তবু বহুপরাবক্ষক 

প্্রািেশ্ম্থর সংজ্ঞরায় অশ্নক কলখকই পরারস্পবরক ‘ক্রস সরাইশ্ডড এক্সিরান্থরাবলবি’র উপবস্বতশ্ক 

একবি কমৌবলক উপরােরান বহশ্সশ্ব ববশ্ব�নরা কশ্রশ্ছন। সরা্রারণিরাশ্ব এই এক্সিরান্থরাবলবিগুবলর 
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ওপশ্র বিবত্ত কশ্র অশ্নক সংজ্ঞরা রশ্য়শ্ছ, কেমন Evans (2003), Schiff (2003), Wright 
(2004), Ambrus and Argenziano (2004), Hagiu (2004), Jullien (2005), 
Anderson and Coate (2005), Armstrong and Wright (2007), Parker and Van 
Alstyne (2005), Evans et al. (2008), Weyl (2010), Weisman and Kulick 
(2010), Ivaldi et al. (2011)।

রশ্িি ও বিশ্ররাল এবং ইিরাশ্সের সংজ্ঞরার সরাশ্র সম্পবক্থত সমরাশ্লরা�নরার অন্ একবি বেক 

হল তরাঁররা হরাবগউ বরা হরালরাকুে্থরার মত বরাবণজ্ বরা প্্রািেম্থ নয়, বরাজরাশ্রর উশ্লেখ কশ্রশ্ছন । 

বরসম্রান ও ইিরাসে ইবগেত কশ্রশ্ছন কে বহুপরাবক্ষক প্্রািেশ্ম্থর সংজ্ঞরা সম্পূণ্থ সবঠক নয় করারণ 

ককরাররাও বগশ্য় প্শ্ত্ক বরাজরারই বহুপরাবক্ষক এবং এশ্ত নূতন বকছু কনই। তরাঁররা সংজ্ঞরাবির 

সংশ্িরা্ন কশ্রন এবং Rysman (2009) একবি েররার্থ সংজ্ঞরা প্স্তরাব কশ্রশ্ছন, কেখরাশ্ন 

বতবন বশ্লশ্ছন, “ববিপরাবক্ষক প্্রািেম্থ হল এমন একবি ববষয় েরার মশ্্্ ১) দুবি পৃরক ্রাররার 

প্বতবনব্ একবি ম্্বত্থী প্্রািেশ্ম্থর মরা্্শ্ম পরস্পশ্রর সরাশ্র বক্রয়রা কশ্র। ২) প্শ্ত্ক 

্রাররার প্বতবনব্র বসদ্রান্ত সরা্রারণত একবি এক্সিরান্থরাবলবির মরা্্শ্ম অন্ ্রাররার প্বতবনব্র 

পবরণবতশ্ক প্িরাববত কশ্র”। বহুপরাবক্ষকতরা হল কসই প্বতষ্রানগুবলর একবি মুখ্ বসদ্রান্ত, 

েরাররা প্্রািেশ্ম্থ পবরণত হশ্য় উঠশ্ত �রায়। 

সরা্রারণিরাশ্ব, অব্করাংি কলখকই স্বীকরার কশ্রশ্ছন কে এবি এখনও বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থ 

বরা প্্রািেশ্ম্থর ববর্স্বীকৃত সংজ্ঞরা নয়। দুই বরা তশ্তরাব্ক েশ্লর প্বতবনব্শ্ের ককরাশ্নরা নরা 

ককরাশ্নরা িরাশ্ব এশ্ক অপরশ্ক প্শ্য়রাজন এবং তরাঁররা বনশ্জশ্ের মশ্্্ ম্্বত্থী কলনশ্েশ্নর জন্ 

প্্রািেশ্ম্থর ওপর ববর্রাস ররাশ্খ— এই ্রারণরার মশ্্্ একবি ঐক্ আশ্ছ [OECD, 2009; 
Filistrucchi et al., 2012; Weyl, 2010]। ওশ্য়ল কেবখশ্য়শ্ছন কে, সংজ্ঞরাগুবলর বকছু 

ত্রুবি আশ্ছ, বকন্তু সরা্রারণিরাশ্ব, বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলর বতনবি বববিটি্ আশ্ছ। 

l একবি প্্রািেম্থ বরাজরাশ্রর দুবি (বরা কববি) পক্ষশ্ক স্বতন্ত্র পবরশ্ষবরা প্েরান কশ্র। 

l ‘ক্রস সরাইশ্ডড কনিওয়রাশ্ক্থ’র প্িরাব রশ্য়শ্ছ। অংিগ্রহণ করশ্ক উপশ্িরাক্তরার লরাি বনি্থর 

কশ্র বরাজরাশ্রর অন্ পশ্ক্ষর উপশ্িরাক্তরার অংিগ্রহশ্ণর ওপর।

l বরাজরাশ্রর দুই পক্ষ প্্রািেশ্ম্থ সেস্ হওয়রার জন্ কে খর� কশ্র তরা বন্্থরারণ কশ্র 

প্্রািেম্থগুবলই । 

এশ্ক্ষশ্রি, এখনও পে্থন্ত Weyl (2010) এই সংজ্ঞরাবিই মরাপকরাবঠ এবং ববিপরাবক্ষক 

বরাজরাশ্রর বরাস্তব ব�নিরায়ণশ্ক স্বীকৃবত কেওয়রার জন্ কে বববিন্ন প্স্তরাবগুবল পরাওয়রা বগশ্য়শ্ছ 

তরার সশ্গে সগেবতপূণ্থ। 

৩. িহুপাবষিে োঠাকরার উৎস, বিকশষ বিবশটি্য, এিং প্োরকিদ 

বহুপরাবক্ষক করাঠরাশ্মরা সম্পবক্থত আশ্লরা�নরার ্রাররার জশ্মের ্রারণরাবি অস্পটি। একবেশ্ক, আমররা 

বলশ্ত পরাবর কে, এই ্রাররার জমে হশ্য়বছল কসই প্রম গশ্বষণরাপরি বেশ্য় কেখরাশ্ন পশ্ররাক্ষ 

আন্তজ্থরাবলক (ইনডরাইশ্রক্ট কনিওয়রাক্থ ইশ্েক্ট) প্িরাবশ্ক স্বীকৃবত কেওয়রা হশ্েশ্ছ [Parker 
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and Van Alstyne, 2000)]। অন্বেশ্ক, আমররা এও স্বীকরার কবর কে, অর্থননবতক প্্রািেম্থ 

পবরিরাষরাবি উদ্রাবন কশ্রবছল সব্থপ্রম Caillaud and Jullien (2001)। বকন্তু, এই ্রাররার 

উত্রান সম্ভব হশ্য়শ্ছ Rochet and Tirole (2003) বিরাররা। 

অবি্, প্রম করাজবি কেখরাশ্ন ববিপরাবক্ষক (বরা বহুপরাবক্ষক) বরাজরাশ্রর ববশ্িষ স্বিরাবগুবল 

বনশ্ে্থবিত হশ্য়শ্ছ, কসবি হল Wright (2004)। কলখক বিপি সংক্ররান্ত আশ্লরা�নরার ্ রাররার মশ্্্ 

৮বি সরা্রারণ বক্তশ্ব্র অশ্বেষণ কশ্রশ্ছন েরা বহুপরাবক্ষক প্্রািেশ্ম্থর সরাশ্র েরায় নরা। কসই ৮বি 

বক্তব্ হল— 

l আশ্পবক্ষক ব্য় (উপশ্িরাক্তরা েরা খর� কশ্রন) অনু্রাবন কররার জন্ একবি েক্ষ মূল্ 

করাঠরাশ্মরা বন্্থরারণ কররা উব�ৎ।

l একবি উচ্চ মূশ্ল্র েরাশ্মর মরাবজ্থন বরাজরাশ্র প্্রািেশ্ম্থর িবক্ত বনশ্ে্থি কশ্র। 

l মূল্ প্রাবন্তক ব্শ্য়র নীশ্� হশ্ল তরা বরাজরারশ্ক কব্রা কররার ইবগেত।

l প্বতশ্েরাবগতরায় বৃবদ্ আশ্ররা েক্ষ মূল্ করাঠরাশ্মরা সুবনবচিত কশ্র। 

l প্বতশ্েরাবগতরায় বৃবদ্ আশ্ররা সুষম মূল্ করাঠরাশ্মরা সুবনবচিত কশ্র।

l পবরণত বরাজরাশ্র কেসব মূল্ করাঠরাশ্মরা ব্শ্য়র প্বতেলন ঘিরায় নরা তরাঁররা ককরাশ্নরািরাশ্বই 

সমর্থনশ্েরাগ্ নয়।

l েখন ববিপরাবক্ষক বরাজরাশ্রর একবি পক্ষ প্রাবন্তক ব্শ্য়র নীশ্� পবরশ্ষবরা পরাশ্ছেন, তখন 

অন্ পক্ষশ্কও উপশ্িরাক্তরাশ্ের তরে করশ্ক কববি েরাম বেশ্য় পবরশ্ষবরা কেওয়রা হশ্ছে। 

l ববিপরাবক্ষক বরাজরাশ্রর প্্রািেম্থ কতৃ্থক বন্্থরাবরত বনয়রামক মূল্ প্বতশ্েরাবগতরাপূব্থক বনরশ্পক্ষ 

নয়। অর্থরাৎ, প্্রািেম্থ দুবি তরে বমবলশ্য় কত কপল তরা জরুবর নয়, ককরান তরে করশ্ক 

কত কপল, তরা গুরুত্বপূণ্থ।

বকছু ব�ররা�বরত অন্তেৃ্থবটি প্শ্য়রাগ নরা হওয়রার বপছশ্ন করারণগুবল হশ্ছে পক্ষগুবলর মশ্্্ 

আন্তঃসম্পক্থ। এই পরারস্পবরক সম্পক্থ নরানরান করাশ্জ উবদ্টি হশ্য়শ্ছ এবং প্শ্ত্শ্কই এই 

বসদ্রাশ্ন্ত কপৌঁশ্ছশ্ছ কে, আমরাশ্ের ব�ররা�বরত অন্তেৃ্থবটির অশ্নকগুবলই সম্ভবত বহুপরাবক্ষক 

প্্রািেশ্ম্থর জন্ খরাশ্ি নরা। একেম শুরুশ্ত বলরা েরায় বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থ ও একপরাবক্ষক 

বরাজরাশ্রর মূল্ বন্্থরারশ্ণর পরার্থক্ সবশ্�শ্য় পবরব�ত বববিটি্। বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলর মশ্্্ 

একবি সরামঞ্জস্হীন মূল্ করাঠরাশ্মরা বতবরর প্বণতরা কেখরা েরায় েরাশ্ত এক পক্ষ লরািবরান এবং 

অন্ পক্ষ ক্ষবতগ্রস্ত হয়। গ্ররাহকররা েবে ককরানও পণ্ �রালু কররার ববষশ্য় হতরািরাবরােী ববর্রাস 

ররাশ্খন তশ্ব তরাশ্ের পররাভূত কররা কবঠন। Caillaud and Jullien (2003) প্মরাণ কশ্রশ্ছন 

কে, েখন এক পক্ষ ববর্রাস কশ্র কে, ককউই প্্রািেশ্ম্থ প্শ্বি করশ্বনরা (হতরািরাপূণ্থ ববর্রাস), 

এমনবক, তখনও এবি একবি ইবতবরা�ক বরাজরাশ্রর সৃবটি হশ্ত পরাশ্র েবে প্্রািেম্থবি ‘িরাশ্�রা 

এবং গশ্ড়রা’ (বডিরাইড অ্রান্ড রুল) নীবত গ্রহণ কশ্র। অন্িরাশ্ব বলশ্ল অপর েলশ্ক আকৃটি 

কররার জন্ প্্রািেম্থগুবল হরাশ্মিরাই একবি েলশ্ক িতু্থবক কেয়। সব্থরাশ্পক্ষরা করাম্ বসদ্রান্ত 

বহসরাশ্ব িতু্থবকর আহ্রান কররা হশ্ব এবং Jullien (2005)র েুবক্ত অনুেরায়ী বরাজরাশ্রর কম 
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লরািবরান পক্ষশ্ক িতু্থবক কেওয়রা উব�ৎ। Economides and Katsamakas (2006) এবং 

Parker and Van Alstyne (2005) বনশ্ে্থি কশ্রশ্ছন কে, এই িতু্থবকর ্রারণরাবি এই তত্ব 

করশ্ক এশ্সশ্ছ কে, এক পক্ষ অন্ পশ্ক্ষর জন্ একবি বৃহত্তর ইবতবরা�ক এক্সিরান্থরাবলবির 

উৎপরােন কশ্র। 

বকন্তু, মূল্রায়ন আ�রশ্ণ পরার্থক্গুবল দু তরশ্ের অপ্বতসম িরারসরাশ্ম্র মশ্্্ই সীমরাবদ্ 

নয়। Jullien (2005) েুবক্ত বেশ্য়শ্ছন কে, বহুপরাবক্ষক প্্রািেশ্ম্থ এবি সরা্রারণ কে, সরামরাবজক 

সমৃবদ্ �রশ্ম কতরালরা মূল্গুবল প্রাবন্তক ব্শ্য়র সরাশ্র এক হশ্ব নরা, এবং, Rysman (2009) 
ব�বনিত কশ্রশ্ছন কে, তরাব্বেকিরাশ্ব, একবি ববিপরাবক্ষক বরাজরাশ্র প্েত্ত মূল্ সরামরাবজকিরাশ্ব 

করাম্ অবস্রার ক�শ্য় কববি নরা কম হশ্ব, অরবরা অব্ক প্বতশ্েরাবগতরা এই বত্থমরান মূশ্ল্র উত্রান 

বরা পতন ঘিরাশ্ব বকনরা তরা প্বতষ্রা কররা প্রায়ি কবঠন। এই কক্ষশ্রি একবি উশ্লেখশ্েরাগ্ করাজ 

হল— Parker and Van Alstyne (2005)। তরাঁররা ববিপরাবক্ষক এবং একপরাবক্ষক করাঠরাশ্মরার 

তুলনরা কশ্রন এবং তরাঁররা প্মরাণ কশ্রন কে, এই ববিপরাবক্ষক কক্ষরিবি এক্সিরান্থরাবলবিগুবলশ্ক 

অন্তর্্থবক্তকরশ্ণর ম্্ বেশ্য় বৃহত্তর লরাি এবং উচ্চ সমৃবদ্র বেশ্ক বনশ্য় েরায়। েবেও, এই 

েলরােল তখনই সত্ হশ্ব েখন এক্সিরান্থরাবলবিগুবল ররাকশ্ব, েবে নরা ররাশ্ক, তশ্ব দুই কক্ষশ্রি 

ককরাশ্নরা পরার্থক্ ররাকশ্ব নরা। এই করাজবি কেখরায় কে প্�বলত করাঠরাশ্মরা এবং বহুপরাবক্ষক 

করাঠরাশ্মরার মশ্্্ গণ্ীগুবল আসশ্ল একবি পশ্ররাক্ষ কনিওয়রাক্থ প্িরাব-এর ওপর েরাঁবড়শ্য়। 

একমরারি বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলর আশ্লরা�নরার কক্ষশ্রি বববিন্ন করাঠরাশ্মরা গশ্ড় উশ্ঠশ্ছ, 

এবং তরাঁশ্েরশ্ক কশ্য়কবি উপরাশ্য় িরাগ কররা কেশ্ত পরাশ্র পরাবররেবমশ্কর �বররি অনুেরায়ী 

(সেস্পে বরা ব্বহরার), প্্রািেশ্ম্থর সংখ্রা (একশ্�বিয়রা অব্করারসম্পন্ন ব্বক্ত বরা কগরাষ্ী অরবরা 

বহু সংখ্ক প্্রািেম্থ), এবং একইসশ্গে এক বরা একরাব্ক প্্রািেশ্ম্থ েুক্ত ররাকরার সম্ভরাবনরা 

(একক প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা বনরাম বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা) ইত্রাবে। 

Filistrucchi (2008) কেিরাশ্ব আশ্লরা�নরা কশ্রশ্ছন, তরাশ্ত, অ্রাবটি ট্রাস্ট কতৃ্থপক্ষ, 

ম্রাশ্নজরার, গশ্বষক প্মুখশ্ের মরাররায় ররাখশ্তই হয় কে, বরাজরাশ্রর বববিন্ন প্করারশ্িেশ্ক 

বববিন্নিরাশ্বই কবরােরা উব�ৎ। এই অশ্র্থ বতবন ববিপরাবক্ষক করাঠরাশ্মরার দুবি িরাগ প্স্তরাব কশ্রন : 

l ববিপাবষিে অ-থেনকদন িাজার (থযরন গণরাধ্যর): এই বরাজরারগুবলশ্ত, কলনশ্েন 

উপবস্ত কনই, বরা এবি অশ্েৌবক্তক। এই বরাজরারগুবল ককবল সেস্�রাঁেরা বন্্থরারণ 

কশ্র। উেরাহরণস্বরূপ, সংবরােপরিগুবলর কররা বলরা েরায়। পরাঠশ্কররা ববজ্ঞরাপনগুবল সহ 

সংবরােপরিগুবল পশ্ড়ন, তশ্ব ববজ্ঞরাপনগুবল ববজ্ঞরাপনেরাতরার জন্ কলনশ্েন বতবর করশ্ছ 

বকনরা তরা সংবরােপরি জরাশ্ন নরা।

l ববিপাবষিে থেনকদন িাজার (থযরন োর্ম অেিা ই-েরাস্ম): এই বরাজরারগুবল কক্রবডি 

/ কডববি করাশ্ড্থর সরাশ্র অর্থ প্েরানকরারী সংস্রাগুবলর মশ্্্ কলনশ্েশ্নর বিরাররা ব�বনিত কররা 

হয়। প্্রািেম্থবি কলনশ্েন পে্থশ্বক্ষণ করশ্ত পরাশ্র এবং এবি কলনশ্েন এবং সেস্পে�রাঁেরা 

উিয়ই বন্্থরারণ করশ্ত পরাশ্র।
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বেবলস্ট্রুবি (Filistrucchi, 2008) েুবক্ত বেশ্য়শ্ছন কে, রশ্িি এবং বিশ্ররাশ্লর সংজ্ঞরাবি 

“কপশ্মটি করাশ্ড্থর ্রশ্ণর” বরাজরাশ্রর জন্ আরও উপেুক্ত এবং তরাশ্ের সংজ্ঞরা গণমরা্্ম 

্রশ্ণর বরাজরারগুবলশ্ত প্শ্েরাজ্ নয়।

এছরাড়রাও, অন্রান্ আকষ্থণীয় ববিরাগ রশ্য়শ্ছ, তশ্ব তরাশ্ের প্িরাব কম গুরুত্বপূণ্থ। 

উেরাহরণস্বরূপ, Belleflamme and Toulemonde (2004) ববিপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলশ্ক 

অনুভূবমক প্্রািেম্থ (বববিন্ন বিশ্পির পবরশ্ষবরাগুবল) এবং উলেবে প্্রািেম্থগুবলর (সরবররাহকরারী-

গ্ররাহকশ্ের ব�ররা�বরত পবরশ্ষবরা) মশ্্্ ববিক্ত কশ্র। তরাররা মরাবলকরানরা করাঠরাশ্মরার সরাশ্র “তৃতীয় 

পক্ষ” এবং “কনশ্সরাবি্থয়রাম” এর মশ্্্ এই দুবি ববিরাগশ্ক িরাগ কশ্র। তরাররা এই ববিরাগগুবল 

এইরূশ্প সংজ্ঞরাবয়ত কশ্র কে—  ‘ ‘তৃতীয় পক্ষ ববক্রয়করারী এবং কক্রতরার বনরশ্পক্ষ সম্প্রেরায়, 

কেখরাশ্ন প্শ্বি অবরা্; অন্বেশ্ক “কনশ্সরাবি্থয়রাম” স্বপি সংখ্ক বিপিপবত বিরাররা বনবম্থত েরা 

তরাশ্ের বনজ বনজ বিপিগুবলশ্ক প্রা্রান্ কেয়। তশ্ব, এই করেণীববন্রাসবির খুব কম প্িরাব 

পশ্ড়শ্ছ করারণ এবি বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলশ্ক করেবণবদ্ কররার ক�শ্য় বনবে্থটি করাঠরাশ্মরায় 

সরবররাশ্হর বেশ্ক কববি মশ্নরাবনশ্বি কশ্রশ্ছ।

সংবক্ষপ্তসরার বহসরাশ্ব, গশ্বষণরার অন্রান্ ্রাররার সরাশ্র তুলনরায় ববিপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলর 

করেবণববন্রাস এই প্্রািেম্থগুবলর অন্রান্ বববিটি্গুবলর মশ্তরা এত িরালিরাশ্ব অ্্য়ন কররা 

হয় বন। আমররা কে সমস্ত করাশ্জ আশ্লরাকপরাত কশ্রবছ, কসই করেবণবদ্করণগুবল বনবে্থটি উশ্দ্ি্ 

বনশ্য়।

তবুও, করেবণববন্রাসগুবল আমরাশ্ের প্্রািেম্থগুবলশ্ক কবরােরার বববিন্ন উপরায় সরবররাহ কশ্র 

এই আশ্লরা�নরাশ্ক সমৃদ্ কশ্র।

 

৪. িহুপাবষিে প্্যাটফকর্ম রূে্য বনধ্মারণ 

পূব্থবত্থী ববিরাশ্গ, আমররা ব�বনিত কশ্রবছ কে ববিপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবল একবি বনবে্থটি মূশ্ল্র 

পবরকপিনরা বিরাররা। ব�বনিত কররা হয়। কসই “আনইউসুয়রাল প্রাইবসং বস্কম” বছল Rochet 
and Tirole (2003), Caillaud and  Julien (2003),  Armstrong (2006) এর 

মশ্তরা অশ্নক প্রারবমক করাশ্জর ককন্দ্রববন্দু। তরাররা সকশ্লই একমত কে ববিপরাবক্ষক প্্রািেশ্ম্থ 

‘সরামঞ্জশ্স্র েরাম’ আন্তজ্থরাবলশ্কর এক্সিরান্থরাবলবি (কনিওয়রাক্থ ইশ্েক্ট) ছরাড়রা বরাজরাশ্রর ক�শ্য় 

আলরােরা। কে মূল্ পবরকপিনরাবিশ্ত এক পক্ষ পরাবররেবমক প্েরান কশ্র এবং অন্পক্ষশ্ক িতু্থবক 

কেওয়রা হয়, তরা সবত্করাশ্রর বরাজরাশ্র কেমন কক্রবডি করাড্থ বরাজরার, মুক্ত সংবরােপরি বরা এমনবক 

সরামরাবজক কনিওয়রাক্থগুবলশ্তও লক্ষ্ণীয়। Rochet and Tirole (2003) আশ্লরাকপরাত 

কশ্রন কে এই আ�রণবি েরামগুবলর “ক্রমরাগত পবরবত্থন নীবত” (সীসও বপ্বসেপল) এর 

পবরণবত। অর্থরাৎ, একপশ্ক্ষ কেমন উচ্চমূল্ প্্রািেশ্ম্থর মরাবজ্থন কসই পশ্ক্ষই বকছুেূর বরাবড়শ্য় 

কতরাশ্ল, অন্পশ্ক্ষ কম মূশ্ল্র আহ্রান জরাবনশ্য় অশ্নক কববি সেস্শ্ক আকষ্থণ কররা আরও 

লরািজনক হশ্য় ওশ্ঠ বশ্ল Weyl (2010) বিরাররা সমবর্থত। েবেও, মূল্ পবরকপিনরাবি এবি 
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কবরােরায় নরা কে বহুপক্ষীয় প্্রািেম্থগুবলশ্ত মূল্ বন্্থরারণ প্�বলত অন্তেৃ্থবটি করশ্ক সম্পূণ্থ বববছেন্ন। 

প্কৃতপশ্ক্ষ, এবি কহরাশ্িবলং ববিপরাবক্ষক বরাজরার, ধ্রুপেী কহরাশ্িবলং করাঠরাশ্মরা বহসরাশ্বই মূল্ 

বন্্থরারণ কশ্র, তশ্ব প্বতবনব্শ্ের েলগুবলর মশ্্্ ক্রস সরাইশ্ডড কনিওয়রাক্থ এক্সিরান্থরাবলবির 

একবি প্িরাব-এর মশ্্্ আশ্ছ, Armstrong (2006) দ্রটিব্। আম্থস্টং ক্রমরাগত পবরবত্থন 

নীবতবির প্মরাণও সরবররাহ কশ্রশ্ছন, এবং বতবন েুবক্ত কেবখশ্য়শ্ছন কে একবি প্্রািেম্থ অন্ 

েশ্লর তুলনরায় একবি েশ্লর জন্ কববি পক্ষপরাবতত্ব করশ্ব, েবে কসই েলবি বরাজরাশ্রর অব্ক 

প্বতশ্েরাবগতরামূলক পশ্ক্ষ ররাশ্ক, অরবরা, েবে এবির জন্ অন্ েলবির আরও বড় সুবব্রা হয় 

এবং প্্রািেশ্ম্থরও সুবব্রার হয়। এই বববিটি্বি আশ্লরাকপরাত কশ্র কে ক্রমরাগত পবরবত্থন 

নীবতবি পক্ষগুবলর মশ্্্ অসরামঞ্জশ্স্র একবি বনবে্থটি মরারিরা েরাবব কশ্র। আম্থস্টং আশ্লরাকপরাত 

কশ্রশ্ছন বনিক্রাবগুবলর কক্ষশ্রি কেখরাশ্ন নরারীশ্ের ববনরামূশ্ল্ প্শ্বি রশ্য়শ্ছ তশ্ব পুরুষশ্ের 

অর্থ প্েরান করশ্ত হয়। তরার করাঠরাশ্মরাবিশ্ত, এই মূল্ পবরকপিনরাবি ব্রাখ্রা কররা হশ্য়শ্ছ করারণ 

পুরুষররা মবহলরাশ্ের উপবস্বতশ্ক কববি মূল্ কেয়, অর্থরাৎ মবহলরাশ্ের বতবর এক্সিরান্থরাবলবি আরও 

কববি।

আবরার সমবেশ্য়র সমস্রাও রশ্য়শ্ছ। একবি বডবজিরাল প্্রািেশ্ম্থ, ব্বহরারকরারীররা একমরারি 

তখনই প্্রািেশ্ম্থ অংি কনশ্বন েবে তরাশ্ের প্রাপ্ত লরাি েরাশ্মর ক�শ্য় কববি হয়। তশ্ব, সরা্রারণত, 

এবি প্্রািেশ্ম্থর অন্ পশ্ক্ষর বসদ্রাশ্ন্তর উপর বনি্থর কশ্র। এবং এই অন্ পক্ষবি, মরাশ্ন 

কপ্রাগ্ররাম কডশ্িলপরারররা ককবল তখনই অংি কনশ্ব েবে প্্রািেশ্ম্থ তরাশ্ের কপ্রাগ্ররাশ্মর পে্থরাপ্ত 

ব্বহরারকরারী ররাশ্ক। এই প্বতবক্রয়রা লুপবি একরাব্ক িরারসরাম্হীন সমস্রা বতবর কশ্র করারণ 

গ্ররাহকশ্ের বসদ্রান্ত (ব্বহরারকরারীররা) অন্ কিরাক্তরাশ্ের বসদ্রান্ত (কপ্রাগ্ররাম কডশ্িলপরার) করশ্ক 

বববছেন্ন হয় নরা। সরা্রারণিরাশ্ব, বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবল দুবি পৃরক মূল্, সেস্পে এবং 

কলনশ্েশ্নর মূল্ বন্্থরারণ করশ্ত পরাশ্র (Rochet and Tirole, 2006)। প্রমবি ককরানও 

ব্বহরারকরারী বরাজরাশ্র প্শ্বশ্ির জন্ কে মূল্ প্েরান কশ্র তরা উশ্লেখ কশ্র, উেরাহরণস্বরূপ, 

বডবজিরাল সংবরােপরি পরাশ্ঠর জন্ পরাঠকশ্ের বিরাররা প্েত্ত মূল্। পশ্ররবি প্বতবরার কলনশ্েশ্নর 

সময় প্েত্ত মূশ্ল্র ববষশ্য় উশ্লেখ কশ্র। উেরাহরণস্বরূপ, ককরানও কক্রতরা েখন কক্রবডি করাশ্ড্থর 

মরা্্শ্ম িরাকরা প্েরান কশ্র তখন ককরানও ববশ্ক্রতরার বিরাররা প্েত্ত কবমিন। এগুবল একশ্�বিয়রা 

নয় এবং এগুবল কশ্য়কবি বরাজরাশ্র পরাওয়রা েরায়। উেরাহরণস্বরূপ, একবি বস্টবমং প্্রািেম্থ েরার 

একবি মরাবসক স্বরাক্ষর (সরাবব্রিপিন) রশ্য়শ্ছ। তশ্ব এর বনবে্থটি ববশ্িষ বকছু সরামগ্রীশ্ত প্শ্বি 

করশ্ত আপনরাশ্ক অবতবরক্ত পরাবররেবমক বেশ্ত হশ্ব। এই কক্ষশ্রি প্্রািেম্থগুবল একবি বরা অন্, 

বরা উিয় মূল্ই বস্র কশ্র।

তবি্তীত, েরামগুবলর উিয় প্বক্রয়রা ববশ্লেষণ কশ্র এমন করাশ্জর উেরাহরণ খুব কববি কনই 

এবং কসগুবলর কববিরিরাগই একরাব্ক িরারসরাম্হীনতরার সমস্রা এড়রাশ্নরার ক�টিরা কররার বেশ্ক 

মশ্নরাবনশ্বি কশ্র। সব্থরাব্ক প্�বলত নমুনরা হ’ল হয় কলনশ্েন অরবরা সেস্পে�রাঁেরা বন্্থরারণ 

কশ্র একবি বনবে্থটি মূল্ পবরকপিনরা ্শ্র কনওয়রা। তবুও, এমন বকছু গশ্বষণরাপরি রশ্য়শ্ছ েরা 
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উিয়শ্ক ববশ্ব�নরা কশ্র, কেমন Armstrong (2006), Schiff (2003), Rochet and 
Tirole (2006)। েবেও এবি মূল ককন্দ্রববন্দু নয়, কবি কশ্য়কজন কলখক উশ্লেখ কশ্রশ্ছন 

কে সেস্পে�রাঁেরা এবং কলনশ্েশ্নর মূশ্ল্র মশ্্্ পরার্থক্বি আমরাশ্ের উশ্পক্ষরা কররা উব�ত 

নয়। Armstrong (2006) েুবক্ত কেবখশ্য়শ্ছন কে কলনশ্েশ্নর জন্ �রাঁেরার মূল্ বন্্থরারশ্ণর 

সম্ভরাবনরা মূল্ করাঠরাশ্মরার মূল বন্্থরারক। তবুও, বরাস্তশ্ব, আমররা পে্থশ্বক্ষণ কবর কে কলনশ্েশ্নর 

জন্ �রাঁেরার মূশ্ল্র ক�শ্য় সেস্পে �রাঁেরা কববি বববিটি। উেরাহরণস্বরূপ, গরারবমন, বেিববি, 

কনিবলিক্স, অ্রামরাজন প্রাইম, বলংকবডন বপ্বময়রাম, বিন্ডরার প্রাস, বববিন্ন িরাখরা জুশ্ড় জরান্থরাল 

ইত্রাবে প্্রািেম্থগুবল কলনশ্েশ্নর মূল্ নয়, সেস্পে �রাঁেরা কনয়।

৫. সরন্বকয়র সরস্যাাঃ রুরবগ ও বরকরর গল্প

বহু-পরাবক্ষক বরাজরাশ্রর একবি মূল বববিটি্ হ’ল প্্রািেম্থগুবলশ্ক একই সমশ্য় দুই বরা আরও 

কববি ্রশ্ণর ব্বহরারকরারীশ্ের আকষ্থণ করশ্ত সক্ষম হশ্ত হশ্ব। ব্বহরারকরারীশ্ের (এখরাশ্ন 

সরা্রারণ গ্ররাহক) সরাশ্র বকন্তু ববকরািকরারীশ্ের (এখরাশ্ন কপ্রাগ্ররাম কডশ্িলপরার) ছরাড়রা একবি 

বডবজিরাল প্্রািেশ্ম্থর ককরানও িববষ্ত ররাশ্ক নরা এবং ববপরীতবিও সত্। মূল্ বনবব্থশ্িশ্ষ 

অপর পশ্ক্ষর �রাবহেরা নরা ররাকশ্ল প্বতবি পশ্ক্ষর �রাবহেরা ববলুপ্ত হশ্য় েরায়। সমস্রাবি হল 

কীিরাশ্ব উিয় পক্ষশ্ক করাশ্জ লরাগরাশ্নরা েরায় এবং এবি ববখ্রাত “মুরগী ও বডশ্মর সমস্রা” 

বহসরাশ্ব পবরব�ত (Caillaud and Jullien, 2001 দ্রটিব্)।

এই “মুরগী ও বডশ্মর সমস্রা” একরাব্ক িরারসরাম্হীনতরা বনশ্য় আশ্লরা�নরা কশ্র (Caillaud 
and Jullien, 2003); েবে আমররা তরাশ্ের মশ্্্ ববষম্ নরা করশ্ত পরাবর তশ্ব প্্রািেম্থগুবলর 

সরােল্ ব্র্থতরা সম্পশ্ক্থ আমররা িববষ্বিরাণী করশ্ত পরাবর নরা। Jullien (2005)  এর করাজবি 

এই ্রশ্নর প্রম করাজগুবলর মশ্্্ একবি কেখরাশ্ন প্বতবনব্ররা তরাশ্ের অংিগ্রহশ্ণর সুশ্রর 

সরাশ্র সমবেয় করশ্ব বকনরা তরা বনি্থর কশ্র অন্ পক্ষ কী করশ্ছ তরাশ্ের এই ববর্রাশ্সর উপর। 

সুতররাং, ববর্রাস গুরুত্বপূণ্থ এবং প্বতবনব্ররা ককবল তখনই অংি কনয় েবে তরাররা অন্ পশ্ক্ষর 

অংিগ্রহশ্ণ আত্মববর্রাসী ররাশ্ক। এই েুবক্ত ব্বহরারকরারীশ্ের প্ত্রািরা সম্পশ্ক্থ অনুমরান কশ্র 

সমবেয় সমস্রা করাবিশ্য় ওঠরার ্রারণরাবিশ্ক সমর্থন কশ্র। 

প্কৃতপশ্ক্ষ, এই পদ্বতবি অশ্নক করাশ্জর িরারসরাশ্ম্ ববষম্ সৃবটি কররার জন্ ব্বহৃত হত 

কেমন Caillaud and Jullien (2001), Caillaud and Jullien (2003), Doganoglu 
and Wright (2006), Hagiu (2006), Bakos and Katsamakas (2008), Chao 
and Derdenger (2010) 04, White and Weyl (2016) উশ্লেখ কশ্রশ্ছন কে ককবলমরারি 

কিরাক্তরাশ্ের বনশ্জশ্ের মশ্্্ সমবেয় সরা্শ্নর ক্ষমতরার বেশ্ক মশ্নরাবনশ্বি কররা ঝঁবকপূণ্থ বরাবজ। 

তরাশ্ের েৃবটিিবগেশ্ত, েবেও সমবেয় সমস্রার এই সমরা্রানবি সশ্ন্তরাষজনক, তশ্ব এর করশ্ক কবরােরা 

েরায় কে গ্ররাহকররা বনশ্জশ্ের মশ্্্ প্রায় বনখুঁতিরাশ্ব সমবেয় করশ্ত সক্ষম হন, েরা বরাস্তববরােী 

নয়। Ambrus and Argenziano (2004) জরাবনশ্য়শ্ছন কে বরাজরাশ্র েবে প্চুর ক্ষুদ্র গ্ররাহক 
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ররাশ্ক তশ্ব তরাশ্ের পশ্ক্ষ একবরিত হওয়রা এবং কনিওয়রাশ্ক্থর পছন্দ সম্পশ্ক্থ সুস্পটি করাশ্ি্থল 

চুবক্ত কররা করাে্থত অসম্ভব। এিরা ববশ্ক্রতরাশ্ের জন্ও প্শ্েরাজ্। 

েবে আমররা একবি গবতিীল প্সশ্গে প্্রািেম্থগুবল ববশ্ব�নরা কবর, Cabral (2011) 
বনশ্ে্থি কশ্র কে প্্রািেম্থগুবল এমন একবেশ্ক এর ককরানও উপশ্েরাবগতরার স্তর বঠক করশ্ত 

পরাশ্র নরা েরা অন্ বেশ্কর আকরাশ্রর করশ্ক পৃরক। কেমন প্্রািেম্থবি কসই শুরুর পে্থরাশ্য় 

এবিশ্ত কেরাগেরাশ্নর স্বপি উপশ্েরাবগতরা ক্ষবতপূরণ বেশ্ত প্রারবমকিরাশ্ব গ্রহণকরারীশ্ের “িতু্থবক” 

কেয়। তরার মরাশ্ন এক পক্ষ প্রািেশ্ম্থ আশ্গই �শ্ল আসশ্ছ িতু্থবক কনওয়রার জন্। 

ক্রাব্রাল কতৃ্থক প্স্তরাববত ্রারণরাবি মুরবগ ও বডশ্মর সমস্রার আরও সম্ভরাব্ সমরা্রান েরা 

প্কৃত অনুিীলশ্নর করাছরাকরাবছ বশ্ল মশ্ন হয়।

অন্বেশ্ক, বকছু কলখক ববশ্ব�নরা কশ্রশ্ছন কে, েবে একই সরাশ্র উিয় পক্ষশ্ক আকৃটি 

করশ্ত সমস্রা হয় তশ্ব প্্রািেম্থগুবল সময় পবরবত্থন করশ্ত আগ্রহী হশ্ত পরাশ্র। এবি Hagiu 
(2006) বিরাররা ববকরাবিত সমবেয় সমস্রা করাবিশ্য় ওঠরার প্স্তরাব। বতবন এমন একবি করাঠরাশ্মরা 

প্স্তরাব কশ্রবছশ্লন েরাশ্ত সেিওয়্রার ববকরািকরারীররা গ্ররাহকশ্ের আশ্গ উপবস্ত হন। সময় 

বন্্থরাবরত এই অসরামঞ্জস্তরার সমস্রা হ্রাস কশ্র। 

সমবেয় সমস্রা করাবিশ্য় ওঠরার আশ্রকবি উপরায় Caillaud and Jullien (2001) এবং 

Evans (2003) বিরাররাও প্স্তরাববত হশ্য়বছল। উিয় পক্ষশ্ক এক মশ্চে পরাওয়রার এক উপরায় 

হ’ল ববনরামূশ্ল্ তরাশ্ের জন্ পবরশ্ষবরা বেশ্য় অরবরা এমনবক এবি কনওয়রার জন্ অর্থ প্েরাশ্নর 

মরা্্শ্ম বরাজরাশ্রর একপশ্ক্ষ একেল ব্বহরারকরারীশ্ক সংগ্রহ কররা (Evans, 2003)। এই 

ককৌিলবি “ববিরাজন কশ্ররা এবং জয় কশ্ররা (“বডিরাইড অ্রান্ড কনকররার (বডবস)”) নরাশ্ম 

পবরব�ত করারণ বরাজরারশ্ক জয় কররার জন্ বরাজরারবিশ্ক “লরাশ্ির বেক” এবং “ক্ষবতর বেক” 

এর মশ্্্ িরাগ কররা প্শ্য়রাজন। এই ককৌিলবি সমবেয় সমস্রা সমরা্রান কশ্র করারণ এবি 

প্্রািেশ্ম্থ ক্ষবতর বেশ্ক কেরাগেরাশ্নর উৎসরাহ বতবর কশ্র এবং ববনরামূশ্ল্ পবরশ্ষবরা বেশ্য় 

আন্তজ্থরাবলশ্কর প্িরাশ্ব প্্রািেশ্ম্থর অপরবেশ্ক কেরাগেরাশ্নর জন্ একবি উৎসরাহ বতবর কশ্র।

িরারসরাশ্ম্র সবঠক উপরায় ককরানবি কস সম্পশ্ক্থ তরাব্বেক আশ্লরা�নরা সশ্্বেও, সম্ভবত এবি 

সমস্রার অন্তম ব্বহরাবরক সমরা্রান। তশ্ব Jullien (2005) েুবক্ত কেন কে কখনও কখনও 

ব্বহরারকরারীশ্ের িতু্থবক কেওয়রা কবঠন বরা ববপজ্জনক করারণ এবি প্্রািেম্থবি ব্বহরাশ্রর 

প্বতশ্রুবত ছরাড়রাই ব্বহরারকরারীশ্ের আকষ্থণ করশ্ত পরাশ্র। তরাশ্ত প্্রািেশ্ম্থর ককরাশ্নরা 

লরািই হলনরা। এবি প্বতকূল বনব্থরা�ন এবং বনবতক ববপবত্তমূলক সমস্রাগুবলর সৃবটি কশ্র েরা 

Armstrong and Wright (2007) এবং Parker and Van Alstyne (2005) অ্্য়ন 

কশ্রশ্ছন। প্কৃতপশ্ক্ষ, Parker and Van Alstyne (2005) কেখশ্ত কপশ্য়বছশ্লন কে 

আরও একবি সমস্রা রশ্য়শ্ছ করারণ কখনও কখনও এবি স্পটি হয় নরা কে প্্রািেশ্ম্থর ককরান 

পশ্ক্ষর করশ্ক ইবতবরা�ক �রাঁেরা কনওয়রা উব�ৎ। অতএব, পবরণবতগুবল গুরুতর হশ্ত পরাশ্র করারণ 

ককবলমরারি একবি িতু্থবক ররাকরায় আমররা প্চুর ব্বহরারকরারীশ্ক আকষ্থণ করশ্ত পরাবর।
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েরাইশ্হরাক, তর্ প্েুবক্তশ্ত ববপ্শ্বর উদ্ি গবত কেখশ্ল মশ্ন হয় কে তর্ েুবক্তর 

অসরামঞ্জস্তরা স্রায়ী নয় করারণ কক্রতরা এবং ববশ্ক্রতরাররা উিয়ই জরাশ্নন কে অন্বেশ্ক বরাজরার 

রশ্য়শ্ছ এবং প্্রািেশ্ম্থ কেরাগেরাশ্নর েুগপত পেশ্ক্ষপবি খুব েুবক্তসগেত। তশ্ব এশ্ক্ষশ্রি ককরাশ্নরা 

ঐক্মত্ কনই। সংশ্ক্ষশ্প বলশ্ত কগশ্ল, এই আশ্লরা�নরার ্রাররায় কবি কশ্য়কবি প্স্তরাব রশ্য়শ্ছ 

তশ্ব একবি প্শ্নও রশ্েশ্ছ: এই সমস্রাবির ককরানও সব্থজনীন সমরা্রান আশ্ছ বক? আশ্লরা�নরার 

বববত্থন কেশ্খ মশ্ন হয় আমররা খুব িীঘ্রই এই প্শ্শ্নর ককরানও উত্তর পরাব নরা। তরা সশ্্বেও, 

সমবেশ্য়র েৃবটিিবগে করশ্ক ককন বকছু প্্রািেম্থ ব্র্থ হয় এবং অন্রান্গুবল সেল হয় তরা 

জরানরা আকষ্থণীয় হশ্ব। কসই অশ্র্থ, আমররা কেখশ্ত পরাব কে এই প্স্তরাবনরাগুবলর মশ্্্ ককরানবি 

বরাস্তশ্বর বনকশ্ি রশ্য়শ্ছ।

৬. প্্যাটফকর্ম বিবশটিো: এেে প্্যাটফকর্মর সদস্যো এিং িহু প্্যাটফকর্মর সদস্যো 

একবি সরা্রারণ বববিটি্ েরা আমররা বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলশ্ত লক্ষ্ কবর তরা হ’ল বকছু 

সেশ্স্র মশ্্্ একই সরাশ্র কবি কশ্য়কবি প্্রািেম্থ ব্বহরার কররার প্বণতরা কেখরা েরায়। বহু 

প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা অশ্নকগুবল বরাজরাশ্র অংিগ্রহশ্ণর একবি স্বরািরাববক অংি। উেরাহরণস্বরূপ, 

সংবরােপরি বিশ্পি, দুই বরা তশ্তরাব্ক সংবরােপরি পড়শ্ত পরাঠকশ্ের বরা্রা কেওয়রার ককরানও 

উপরায় কনই এবং ববজ্ঞরাপনেরাতরাশ্ের কক্ষশ্রিও এবি সত্। বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা কপশ্মটি 

করাড্থ বিশ্পিও কেখরা েরায়, কেখরাশ্ন অশ্নক ব্বসরায়ী মরাস্টরারকরাড্থ এবং বিসরা উিয়ই গ্রহণ কশ্র 

এবং গ্ররাহকশ্ের কবি কশ্য়কবি কপশ্মটি করাড্থ ররাশ্ক। বডবজিরাল অর্থনীবতশ্তও, ববকরািকরারীররা 

অ্রান্ড্রশ্য়ড, আইওএস বরা উইশ্ন্ডরাজ কেরান সমর্থন করশ্ত পরাশ্র।

অনুরূপিরাশ্ব, Caillaud and Jullien (2001) এবং Caillaud and Jullien (2003) 
বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরার কক্ষশ্রি গ্ররাহক আগ্রশ্হর বেশ্ক আশ্লরাকপরাত কশ্রন করারণ এবি 

মরানরানসই পছশ্ন্দর মত বজবনস পরাওয়রার সম্ভরাবনরা বৃবদ্ কশ্র এবং এবি তরাশ্ের কলনশ্েশ্নর 

মূল্ বরাঁ�রাশ্তও অনুমবত কেয় করারণ এশ্ত ব্বহরারকরারীররা সস্তরা প্্রািেম্থবি গ্রহণ করশ্ত পরাশ্রন। 

অন্বেশ্ক, Choi (2010) উশ্লেখ কশ্রশ্ছন কে প্্রািেম্থগুবলশ্ত েখন একশ্�বিয়রা ববষয়বস্তু 

ররাশ্ক, তখন বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরায় উৎসরাহ কেওয়রা হয়। মশ্ন হয় কে বহু প্্রািেশ্ম্থর 

সেস্তরা একবি দুে্থরান্ত সুবব্রা করারণ ব্বহরারকরারীররা কবি কশ্য়কবি প্্রািেশ্ম্থর কনিওয়রাক্থ 

এক্সিরান্থরাবলবি করশ্ক উপকৃত হশ্ত পরাশ্রন। Caillaud and Jullien (2003) বিরাররা কেিরাশ্ব 

বনশ্ে্থবিত হশ্য়শ্ছ, তরাশ্ত এক বরা একরাব্ক পশ্ক্ষর ব্বহরারকরারীশ্ের একবি িগরাংি বববিন্ন 

প্্রািেশ্ম্থর সরাশ্র সংেুক্ত হশ্য় এইিরাশ্ব প্বতশ্েরাবগতরা বরাবড়শ্য় কতরাশ্ল করারণ বহু প্্রািেশ্ম্থর 

সেস্তরা সমস্ত প্বতবনব্শ্ের জন্ উপলব্ধ ককৌিল পবরশ্লখর সংখ্রা বরাবড়শ্য় কতরাশ্ল, এবং 

তরাঁশ্ের করাশ্ছ সশ্ব্থরাত্তম ককৌিলবি কনওয়রার সুশ্েরাগ কেয়।

Armstrong (2006) বরা Rochet and Tirole (2006) এর মশ্তরা বস্বতিীল 

সেস্সংখ্রা নরা ্শ্র, Song (2013) সেস্সংখ্রা বৃবদ্র সম্ভরাবনরা খবতশ্য় কেশ্খন। বতবন 
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কেশ্খশ্ছন কে একক প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরায় প্্রািেম্থগুবল কসই েশ্লর মুশ্ল্র বৃবদ্ ঘিরায়, 

কেখরাশ্ন সেস্সংখ্রা কবশ্ড়শ্ছ, বকন্তু, অন্ েশ্লর জন্ মূল্ হ্রাস কশ্র। এর করারণ হল, কে 

তরশ্ে সেস্সংখ্রা বৃবদ্ কপশ্য়শ্ছ, কসই তরশ্ে প্্রািেশ্ম্থর আয় কববি হয়।

তশ্ব, গ্ররাহকররা একমরারি তখনই বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা গ্রহণ কশ্র েখন এবি 

তুলনরামূলকিরাশ্ব সস্তরা হয়। এই অশ্র্থ, এক্সকুবসি চুবক্ত প্বত্থন কশ্র বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা 

হ্রাস কররা েরায়। Armstrong and Wright (2007) তরাঁররা এক্সক্বসি চুবক্তর ববষয়বি 

বনশ্য় আশ্লরা�নরা কশ্রন। এক্সকুবসি চুবক্তগুবল প্েরান কররার জন্ গ্ররাহশ্কর করাশ্ছ পবরশ্ষবরা 

আশ্ররা “সস্তরা” হশ্ত পরাশ্র, তরার েশ্ল, বরাজরাশ্রর একপশ্ক্ষর সরাশ্র কবঁশ্্ করশ্ক প্্রািেম্থবি 

অন্পক্ষশ্ক আকষ্থণ কশ্র।

এই পবরশ্বশ্ি, Hagiu (2006) কসই কক্ষরিবি পরীক্ষরা কশ্রন েরাশ্ত প্্রািেম্থগুবল বহু 

প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরার প্বতবনব্শ্ের সরাশ্র এক্সক্বসি চুবক্ত উপস্রাপন কশ্র। বতবন কেশ্খন কে, 

েরাশ্ম সস্তরা এক্সকুবসি চুবক্ত কশ্র প্্রািেম্থগুবল প্বতশ্েরাগীর সম্মবত বনবব্থশ্িশ্ষ বহু প্্রািেশ্ম্থর 

সেস্তরার গ্ররাহকশ্ক একক প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা বনশ্ত বরা্্ কশ্র। তশ্ব বহু প্্রািেশ্ম্থর 

সেস্তরা সম্ভব হশ্লও, প্্রািেম্থগুবল অন্ উপরাশ্য় বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরাশ্ক বনবষদ্ করশ্ত 

পরাশ্র। Rochet and Tirole (2006) প্মরাণ কশ্র কে, প্্রািেম্থগুবল েবে সরামঞ্জস্পূণ্থ 

হয় অর্থরাৎ সমজরাতীয় প্্রািেম্থ হয় তশ্ব বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরার ককরাশ্নরা উৎসরাহ কনই 

করারণ ব্বহরারকরারীররা সমস্ত সরামঞ্জস্পূণ্থ প্্রািেশ্ম্থর কনিওয়রাক্থ এক্সিরান্থরাবলবি করশ্ক ককরানও 

অবতবরক্ত সুবব্রা পরাশ্বন নরা। সরামঞ্জশ্স্র প্সশ্গে Salim (2009) আববষ্রার কশ্রশ্ছন কে 

সমস্ত প্বতশ্েরাগী প্্রািেম্থ েবে সরামঞ্জস্পূণ্থ হয়, গুণগত মরান অনুেরায়ী বববনশ্য়রাগ করশ্ল 

পশ্ণ্র মূল্ প্বতশ্েরাবগতরার বেশ্ক পবর�রাবলত হশ্ব। এই ববষশ্য় মশ্নরাশ্েরাগ কেওয়রা সশ্্বেও, 

বকছু প্শ্ন এখনও রশ্য় কগশ্ছ। বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরার আসল স্তরবি কী? বহু প্্রািেশ্ম্থর 

সেস্তরা প্্রািেশ্ম্থর প্বত্থনশ্ক কীিরাশ্ব প্িরাববত কশ্র? আন্তঃকরালীন প্বতশ্েরাবগতরায় বহু 

প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা বক প্রাসবগেক? 

৭. গবেশীে োঠাকরা : প্্যাটফর্মগুবের গ্রহণ

বহুতল প্্রািেম্থগুবলর একবি আকষ্থণীয় বববিটি্ হ’ল পশ্ণ্র মূশ্ল্র বস্র প্কৃবত। মূল্গুবল 

অন্ততপশ্ক্ষ তরাশ্ের প্্রািেম্থ করাঠরাশ্মরার কক্ষশ্রি পবরববত্থত হয় নরা। Evans et al. (2008) 
কেিরাশ্ব বনশ্ে্থি কশ্রশ্ছন তরাশ্ত প্্রািেম্থবি একবরার বস্বতিীল হশ্য় কগশ্ল মূল্গুবল বস্বতিীল 

ররাশ্ক। েরাইশ্হরাক, প্্রািেশ্ম্থর �বররি ও বরাজরাশ্রর করাঠরাশ্মরার ওপর এই মূল্গুবলর প্কৃবত 

বনি্থর কশ্র।

কসই অশ্র্থ, গবতিীল করাঠরাশ্মরাগুবল আমরাশ্ের ককৌিলগতিরাশ্ব বরাজরাশ্রর আরও িরাল ্ রারণরা 

বেশ্ত পরাশ্র। তশ্ব গবতিীল করাঠরাশ্মরাগুবলর উেরাহরণ সহজলি্ নয়। সবশ্�শ্য় আকষ্থণীয় 

উেরাহরণগুবলর মশ্্্ একবি হ’ল Lam (2014) এর করাজবি। বতবন একবি ববি-পে্থরাশ্ের 
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কগশ্মর অন্তগ্থত ‘সুইব�ং কস্টস’ এর প্িরাব অ্্য়ন কশ্রন। এই করাঠরাশ্মরাবিশ্ত ব্বহরারকরারী, 

গ্ররাহক এবং ববকরািকরারীর দুবি েল রশ্য়শ্ছ। তরাররা ককরাশ্নরা প্্রািেশ্ম্থ কেরাগেরাশ্নর ববষশ্য় েবে 

তরাশ্ের বসদ্রান্ত পবরবত্থন কশ্র তশ্ব তরাররা িরাশ্ব কে কতিরা ‘সুইব�ং কস্টস’ (মরাশ্ন প্্রািেম্থ 

পবরবত্থশ্নর জন্ ব্য়) কিরাগ করশ্ব। গবতিীল েৃবটিশ্করাণ করশ্ক বতবন ববশ্ব�নরা কশ্রন কে 

কসখরাশ্ন েুবক্তবরােী এবং অ�তুর প্বতবনব্ রশ্েশ্ছ। েুবক্তবরােী প্বতবনব্ররা দুবি পে্থরায় ববশ্ব�নরা 

কশ্র তরাশ্ের বসদ্রান্ত কনয় এবং অ�তুর প্বতবনব্ররা ককবলমরারি বত্থমরান পে্থরায়শ্ক ববশ্ব�নরা 

কশ্র।

বতবন কেখশ্ত পরান কে একবেশ্ক �রাঁেরার মূল্ কমরাশ্নরার ককৌিলবি ককবল কনিওয়রাক্থ 

এক্সিরান্থরাবলবি বরা গ্ররাহশ্কর বববিটি্গুবলর করারশ্ণ নয়, পবরবত্থশ্নর অন্তগ্থত ব্য় এবং করাঠরাশ্মরার 

গবতিীল প্কৃবতর করারশ্ণও। েবে এক্সিরান্থরাবলবিগুবল দুব্থল ররাশ্ক এবং পবরবত্থশ্নর জন্ ব্য় 

অপি হয়, তশ্ব বতবন েুবক্ত বেশ্য়শ্ছন কে েুবক্তেুক্ত গ্ররাহকররা বুেশ্ত পরাশ্রন কে তরাররা সহশ্জই 

ববিতীয় সময়করাশ্ল পবরবত্থন করশ্ত পরাশ্র, এবং তরাই প্রম সময়করাশ্ল প্্রািেম্থ �রাঁেরার মূল্ 

কমরাশ্নরার ববষশ্য় আরও সংশ্বেনিীল। প্রম সময়করাশ্ল, প্রািেম্থগুবলর প্বতশ্েরাবগতরা কররার 

জন্ েৃঢ় উৎসরাহ রশ্েশ্ছ। েলস্বরূপ, পবরবত্থশ্নর জন্ ব্য় হ’ল িীষণ প্বতশ্েরাবগতরামূলক। 

েরাইশ্হরাক, েখন পবরবত্থশ্নর জন্ ব্য়গুবল বড় হয়, বতবন উশ্লেখ কশ্রন কে েুবক্তবরােী গ্ররাহকররা 

উপলবব্ধ কশ্রন কে তরাঁররা ববিতীয় সময়করাশ্ল কিরাবষত হশ্বন, এবং তরাই েরাম কমরাশ্নরার বিরাররা 

খুব কম প্লুব্ধ হন। েবে এক্সিরান্থরাবলবি িবক্তিরালী হয় তশ্ব কলখক আশ্লরাকপরাত কশ্রশ্ছন 

কে পবরবত্থশ্নর জন্ ব্য় সবসময় বরাজরারশ্ক আরও প্বতশ্েরাবগতরামূলক কশ্র কতরাশ্ল। েবে 

গ্ররাহকররা অ�তুর হন এবং তরাঁররা বত্থমরান সমশ্য় ককবলমরারি উপশ্েরাবগতরার ববষশ্য় েত্নিীল হন 

তশ্ব কলখক প্মরাণ কশ্রশ্ছন কে অ�তুর কিরাক্তরাররা আশ্গ করশ্ক অনুমরান কশ্রনরা কে প্রম 

সময়করাশ্লর �রাঁেরার মূল্ কমরাশ্নরার েশ্ল ববিতীয় সময়করাশ্ল �রাঁেরার মূল্ বৃবদ্ ঘিশ্ব এবং তরাঁররা 

প্রম সময়করাশ্ল মূল্ কমরাশ্নরার কক্ষশ্রি আরও মশ্নরাশ্েরাগী হন। 

এই ববষশ্য় আরও একবি উশ্লেখশ্েরাগ্ করাজ হ’ল Cabral (2011)। বতবন এমন একবি 

করাঠরাশ্মরা প্স্তরাব কশ্রন েরাশ্ত প্বতবনব্র সংখ্রা বন্্থরাবরত হয় নরা এবং তরাঁররা স্রায়ী এবং অস্রায়ী 

বসদ্রান্ত কনন। মূল ্রারণরাবি হ’ল, বনবে্থটি বকছু মুহূশ্ত্থ ককরাশ্নরা প্বতবনব্ তরাঁর সেস্পে সংক্ররান্ত 

বসদ্রান্তগুবল পবরবত্থন করশ্ত পরাশ্রন। প্বতবনব্ দুই ্ রশ্ণর। সবক্রয়, েরাররা তরাঁশ্ের প্্রািেশ্ম্থর 

সেস্পশ্ের বসদ্রান্তগুবলর পুনঃ মূল্রায়ন কশ্রন। এবং েরাররা বনব্রিয় শু্ু তরাঁশ্ের সেস্তরা 

বজরায় ররাশ্খ। এই করাঠরাশ্মরার মূল সমস্রাবি হ’ল উপশ্েরাবগতরা বক্রয়রাকলরাপগুবল অত্ন্ত জবিল। 

করারণ, সবক্রয় হওয়রার সম্ভরাবনরা, বনবে্থটি জনশ্গরাষ্ীর মশ্্্ ররাকরার সম্ভরাবনরা এবং / অরবরা একবি 

প্্রািেম্থ গ্রহণ এগুবলশ্ক বহসরাশ্বর মশ্্্ আনরা খুব েরকরাবর এবং একই সরাশ্র ববশ্ব�নরা কররা 

প্শ্েরাজন। এমন প্বতবনব্ও রশ্য়শ্ছন েরাররা কেশ্করাশ্নরা সময় প্্রািেম্থবিশ্ত প্শ্বি করশ্ত বরা 

কছশ্ড় কেশ্ত পরাশ্রন। Cabral (2011) কেখরান কে প্রারবমক পে্থরাশ্য় প্্রািেশ্ম্থ কেরাগেরাশ্নর স্বপি 

উপশ্েরাবগতরার জন্ ক্ষবতপূরণ বহসরাশ্ব প্রারবমক সেস্পে গ্রহণকরারীশ্ের িতু্থবক বেশ্ত হয় 
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প্্রািেম্থবিশ্ক। Cabral (2011) আরও উশ্লেখ কশ্রন কে বস্বতমরাশ্পর মূল্গুবল, কেমন — 

সেস্ বরা কলনশ্েশ্নর জন্ কে �রাঁেরা �রাওয়রা হশ্য়শ্ছ, প্্রািেশ্ম্থর বববিটি্, প্বতবনব্শ্ের বসদ্রান্ত 

গ্রহশ্ণর গবত বন্্থরারণ কশ্র।

আমররা কেখলরাম কে, একবি প্্রািেম্থ �রালু কররার ববষশ্য় করাশ্জর কবি অিরাব রশ্য়শ্ছ। 

আমররা আিরা কবর কে পরবত্থী বছরগুবলশ্ত আশ্লরা�নরার এই অংিবির গশ্বষণরা আরও বৃবদ্ 

পরাশ্ব।

৮. িহুপাবষিে প্্যাটফকর্মর অ্যাবটি ট্াস্ট আকোচনা

কবম্পবিিন কবমিন কীিরাশ্ব বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলশ্ক বনয়ন্ত্রণ করশ্ব হশ্ব কস সম্পশ্ক্থ 

একবি ক্রমব্্থমরান আগ্রহ রশ্য়শ্ছ। এই ববিরাশ্গ আমররা বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবল সম্পবক্থত 

‘অ্রাবটি ট্রাস্ট’ নীবতগুবলর ববকরাশ্ির ববস্তৃত ববশ্লেষণ কররার ক�টিরা করব। আশ্লরা�নরার উশ্দ্ি্ 

হ’ল একবি কক্ষরি প্স্তুত কররা েরা গশ্বষকশ্ের েৃবটি আকষ্থণ করশ্ছ।

Evans (2002) উশ্লেখ কশ্রশ্ছন কে অ্রাবটি ট্রাস্ট ববশ্লেষশ্ণ কনিওয়রাশ্ক্থর প্িরাবগুবল 

ববশ্ব�নরা কররা অপবরহরাে্থ করারণ তরাররা ‘ক্রস সরাইশ্ডড এক্সিরান্থরাবলবি’ বতবর কশ্র েরা একতরেরা 

ববশ্লেষণশ্ক অনুপেুক্ত কশ্র কতরাশ্ল। Filistrucchi et al. (2012) ও Goos et al. (2011) 
েুবক্ত বেশ্য়বছশ্লন কে কনিওয়রাক্থ এক্সিরান্থরাবলবিগুবলর উপবস্বতর প্মরাণ ররাকশ্ল তরাশ্ের ববশ্ব�নরা 

নরা কশ্র ঐবতহ্বরাহী করাঠরাশ্মরাশ্ত অ্রাবটি ট্রাস্ট ববশ্লেষণ প্শ্য়রাগ কররা েরায় নরা। অন্ররায়, 

বরাজরার িবক্তর মরাপকরাবঠগুবল পক্ষপরাতদুটি হশ্ব। Filistrucchi (2008) প্স্তরাব বেশ্য়শ্ছন 

কে একরাব্পত্বরােী প্্রািেম্থ মূল্ এবং মূল্ করাঠরাশ্মরার ওপর প্িরাব ববস্তরার কশ্র, তশ্ব 

অনুমরানমূলকিরাশ্ব আশ্গিরাশ্গই পবরষ্রার নয় কে একরাব্পত্বরােী প্্রািেম্থ বক দু তরশ্ের 

সেস্শ্ের করশ্ক �রাঁেরার 

l মূশ্ল্র স্তরবি সশ্ব্থরাত্তমিরাশ্ব েরাশ্মর করাঠরাশ্মরাবির সরাশ্র খরাপ খরাওয়রাশ্ব; 

l পশ্ণ্র েরামশ্ক সশ্ব্থরাত্তমিরাশ্ব খরাপ খরাওয়রাশ্নরার জন্ দু তরশ্ের �রাঁেরার মরান, প্বতবি 

পৃরক িরাশ্ব বরাড়শ্ব; 

l এক তরশ্ের �রঁােরার মরান বস্র করশ্খ, অপর তরশ্ে �রাঁেরার মরান বরাড়শ্ব । 

Evans and Noel (2008) বরাজরার িবক্তর মূল্গত মরাশ্ন পক্ষপরাবতশ্ত্বর ববষয়বি পরীক্ষরা 

কশ্রশ্ছন। তরাঁররা প্স্তরাব কশ্রন কে গশ্বষণরাকরারী েবে র্ল কশ্র একতরেরা করাঠরাশ্মরা ব্বহরার 

কশ্রন, তশ্ব কনিওয়রাক্থ এক্সিরান্থরাবলবির প্িরাবগুবল েত বড় হশ্ব, বরাজরার িবক্ত অনুমরাশ্নর 

কক্ষশ্রি এবির পক্ষপরাবতত্বগুবল তত কববি হশ্ব। বরাজরার িবক্তর উপর প্িরাব গণনরার জন্ 

একতরেরা পদ্বতর ব্বহরার বববিন্ন ব্বসরায়ী প্বতষ্রাশ্নর একরি হওয়রার কক্ষশ্রি পক্ষপরাতশ্ক 

আরও বড় কশ্র কতরাশ্ল। তশ্ব Evans and Noel (2008)র এই কিষ েলরােলবি করানরাবডয়রান 

সংবরােপশ্রির বিপি ববশ্লেষণ কররার সময় Chandra and Collard-Wexler (2009) কেখশ্ত 

পরান বন। প্রাশ্য়রাবগকিরাশ্ব, Argentesi and Filistrucchi (2007) ইতরালীয় সংবরােপরি 
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বিশ্পির বরাজরার িবক্তর অনুমরান কশ্রন এবং তরাররা আশ্লরাকপরাত কশ্রন কে প্মরাণ বৃবদ্ (স্ট্রান্ডরাড্থ 

মরাক্থ-আপ) সূরিবি আর সবঠক নয়। একইিরাশ্ব Filistrucchi and Klein (2013) ডরা� 

সংবরােপরি বিশ্পি বববিন্ন ব্বসরায়ী প্বতষ্রাশ্নর একরি হওয়রার ববষয়বি ববশ্লেষণ কশ্র একই 

েলরােল বনশ্ে্থি কশ্রন। Song (2013) জরাম্থরান পবরিকরা বিশ্পির ববশ্লেষণ কশ্রন। বতবন 

বরাজরার িবক্তর অনুমরাশ্নর কক্ষশ্রি পক্ষপরাত সম্পশ্ক্থ কররা বলরার জন্ একতরেরা এবং দুতরেরা 

পদ্বতর উপর বিবত্ত কশ্র মরাক্থ-আপগুবল অনুমরান কশ্রন। বতবন বসমুশ্লিশ্নর সরাহরাশ্ে্ 

একীভূতকরশ্ণর কক্ষশ্রি লক্ষ্ কশ্রশ্ছন কে কনিওয়রাক্থ এক্সিরান্থরাবলবিগুবলশ্ক উশ্পক্ষরা কররা 

হশ্ল বরাজরাশ্রর িবক্ত মূল্ বন্্থরারশ্ণর একতরেরা পদ্বতবি পক্ষপরাতদুটি হয়। 

কবম্পবিিন কবমিশ্নর জন্ দুবি আকষ্থণীয় ববষয় হ’ল বরাজরাশ্রর কজরািবদ্তরা এবং বববিন্ন 

ব্বসরায়ী প্বতষ্রাশ্নর একরি হওয়রা। বরাজরাশ্রর কজরািবদ্তরার ববষশ্য়, ককবলমরারি কশ্য়কবি 

করাজই এবিশ্ক স্পটিিরাশ্ব সশ্বেরা্ন কশ্রশ্ছ, কেমন Ruhmer (2010)। বতবন কেশ্খবছশ্লন 

কে কনিওয়রাক্থ এক্সিরান্থরাবলবির প্িরাবগুবল েত কববি, কগম ত্বে অনুেরায়ী বরারবরার কখলরা হশ্ল 

কজরািবদ্ হওয়রা ততই িক্ত এবং ববশ্ররা্ী প্বতশ্েরাবগতরামূলক বরা্রার সম্মুখীন হওয়রার সম্ভরাবনরা 

কম। প্শ্ত্ক সময়করাশ্ল কনিওয়রাক্থ এক্সিরান্থরাবলবির প্িরাশ্ব মুনরােরা বরাড়রায় অশ্নশ্কই �রাইশ্ব 

কজরািবদ্তরা কিশ্গে কেলশ্ত। 

বববিন্ন ব্বসরায়ী প্বতষ্রাশ্নর একরি হওয়রার ববষয় অর্থরাৎ এই বন্ধনশ্ক, Affeldt (2011) 
েুবক্ত কেবখশ্য়শ্ছন কে, বন্ধন বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরার কক্ষশ্রি প্শ্বি কররা্ কররার সরঞ্জরাম 

হশ্লও, একক প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরার কক্ষশ্রি এই ব্বহরাশ্রর সম্ভরাবনরা কম করারণ হল ওই 

প্্রািেশ্ম্থর ববশ্িষ বকছু দ্রটিব্ েরা গ্ররাহকশ্ের একক সেস্তরা বনশ্ত আগ্রহী কশ্র কতরাশ্ল। 

এই ববষয়বিশ্ক সশ্বেরা্ন কশ্র এমন আরও একবি আকষ্থণীয় করাজ হ’ল Choi (2010) 
এর করাজবি। বতবন দুবি ববষশ্য়র তুলনরা কশ্রন। একবিশ্ত কেখরাশ্ন বন্ধশ্নর জরায়গরা কনই, 

এবং অন্বি কেখরাশ্ন রশ্য়শ্ছ। বন্ধশ্নর সরাশ্র ক�রাই কেবখশ্য়শ্ছন কে সমরাজ কল্রাশ্ণর উপর 

প্িরাব এক্সিরান্থরাবলবির আশ্পবক্ষক িবক্ত এবং পশ্ণ্র পরার্থশ্ক্র স্তশ্রর উপর বনি্থর কশ্র 

। েবে প্রমবি প্রা্রান্ পরায় তশ্ব বন্ধনই কল্রাণ ব্্থন কশ্র বকন্তু, পশ্ররবি েবে আব্পত্ 

পরায়, তশ্ব বন্ধন কল্রাণ হ্রাস কশ্র। ইবতবরা�ক প্িরাবই প্ত্রাবিত তশ্ব কল্রাশ্ণ কনবতবরা�ক 

প্িরাব কেখরা কেয় করারণ কে প্্রািেম্থবি বন্ধশ্নর ককৌিল গ্রহণ কশ্র কসবি পবরপূরক দ্রব্ 

ক্রশ্য়র জন্ বলপ্শ্য়রাগ কশ্র কেখরাশ্ন তরাঁর বরাজরার িবক্ত কনই। আশ্রকবি কে পে্থশ্বক্ষণ Choi 
(2010) কশ্রশ্ছন, তরা হ’ল উিয় পক্ষশ্কই বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরার অনুমবত কেওয়রা হশ্ল, 

বন্ধনবি বহু প্্রািেশ্ম্থর উৎসরাহ বতবর কশ্র। তশ্ব বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা ছরাড়রা গ্ররাহকররা 

বন্ধশ্ন আবদ্ প্্রািেশ্ম্থ সমবেয় সরা্ন করশ্বন, তরাই বন্ধশ্ন অনরাবদ্ প্্রািেম্থ এবং এর 

একশ্�বিয়রা সরামগ্রী হরাবরশ্য় েরাশ্ব। েশ্ল, বন্ধন বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা ছরাড়রা সমরাজ কল্রাণ 

হ্রাস কশ্র। এবি লক্ষ্ণীয় কে, Choi (2010) আরও উশ্লেখ কশ্রশ্ছন কে বহু প্্রািেশ্ম্থর 

সেস্তরা ররাকশ্ল বন্ধন প্শ্বশ্ির পশ্র বরা্রা হশ্য় েরাঁড়রাশ্ত পরাশ্র; প্্রািেম্থগুবল েবে বন্ধশ্নর 



26 xÌ≈!ÓˆÏŸ’°Ïí

বিরাররা এমনিরাশ্ব তরাশ্ের পণ্গুবলর পসরার সরাজরায় েরাশ্ত প্বতশ্েরাগীর পণ্গুবল তরাশ্ের সরাশ্র 

প্বতশ্েরাবগতরা করশ্ত নরা পরাশ্র, তশ্ব এবিশ্ক প্বতশ্েরাবগতরা ববশ্ররা্ী ববশ্ব�নরা কররা হয়।

আশ্লরা�নরার এই অংিবি আগরামী বছরগুবলশ্ত ককবল তরাব্বেক বেক করশ্কই নয়, বরং 

একবি অবিজ্ঞতরাবরােী েৃবটিিবগে করশ্কও বৃবদ্ পরাশ্ব করারণ বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলশ্ত অ্রাবটি 

ট্রাস্ট পদ্বতর প্শ্য়রাগ সম্পশ্ক্থ অশ্নক প্শ্ন উমেুক্ত রশ্য়শ্ছ।

৯. বিদ্যরান আকোচনায় গকিষণার বিষয়

এই ববিরাশ্গ, আমররা অন্রান্ আকষ্থণীয় ববষয় উত্রাপন করব েরা অশ্নক গশ্বষশ্করই েৃবটি 

আকষ্থণ কশ্রবন। করারণ, হয় এবি একবি নতুন ববষয়, অরবরা এবিশ্ক একবি কছরািখরাশ্িরা সমস্রা 

বহসরাশ্ব ববশ্ব�নরা কররা হশ্য়শ্ছ।

বকছু বকছু কক্ষরি রশ্য়শ্ছ েরা পে্থরায়ক্রশ্ম গশ্বষকশ্ের েৃবটি আকষ্থণ করশ্ছ। উেরাহরণস্বরূপ, 

অশ্নকগুবল বডবজিরাল প্্রািেম্থ পূব্থবত্থী বকছু প্্রািেম্থ বরা প্েুবক্তর উপশ্র বনবম্থত হশ্য়শ্ছ। 

এই পবরশ্প্বক্ষশ্ত, একবি প্শ্ন হ’ল ব্রাকওয়রাড্থ কম্প্রাবিবববলবি বরাজরাশ্রর িরারসরাম্শ্ক কতিরা 

প্িরাববত করশ্ত পরাশ্র। আমরাশ্ের জরানরা ককবলমরারি একবি করাজ রশ্য়শ্ছ েরা এই ববষয়বির 

প্রাসবগেকতরাশ্ক সশ্বেরা্ন কশ্র। Tremblay (2016) ব্রাকওয়রাড্থ কম্প্রাবিবববলবি ্রারণরার 

পুনরুৎপরােন করশ্ত দুবি প্েুবক্ত প্জশ্মের সরাশ্র একবি ববি-পে্থরাশ্য়র কগশ্মর করাঠরাশ্মরা গ্রহণ 

কশ্র। এই করাঠরাশ্মরাবিশ্ত, প্রম পে্থরাশ্য় একবি একশ্�বিয়রা প্বতষ্রাশ্নর কতৃ্থত্ব ররাশ্ক। বতবন 

কেশ্খশ্ছন কে একশ্�বিয়রা প্বতষ্রাশ্নর উপবস্বতশ্ত েখন ককরানও প্শ্বিকরারী ব্রাকওয়রাড্থ 

কম্প্রাবিবববলবি সহ আগত হয় এবং উিশ্য়রই ববিতীয় পে্থরাশ্য় একই প্েুবক্ত ররাশ্ক, তখন 

আগত প্শ্বিকরারীশ্ক বরাজরার করশ্ক বরাইশ্র বনশ্য় েরাওয়রা েরায় সহশ্জই। তশ্ব, প্শ্বিকরারীর েবে 

একবি প্েুবক্তগত সুবব্রা ররাশ্ক তশ্ব বতনবি পবরবস্বতর উদ্ব হওয়রা সম্ভব। হয় প্শ্বিকরারীশ্ের 

আিকরাশ্ত একশ্�বিয়রা প্বতষ্রানবি কম েরাম বন্্থরারণ কশ্র, বরা প্শ্বিকরারীবির করাশ্ছ উন্নত 

প্েুবক্ত রশ্য়শ্ছ এবং এবি বৃবদ্র সরাশ্র মূল্ বন্্থরারণ কশ্র, বরা একশ্�বিয়রা প্বতষ্রানবি বরাজরাশ্র 

করশ্ক কববরশ্য় েরায় কলরাকসরাশ্নর মুখ কেশ্খ।

এই আশ্লরা�নরার ্রাররায় কম উবলেবখত হওয়রা আরও একবি আকষ্থণীয় ববষয় হল – 

“পবরত্রাগী” (এবক্সশ্িরস’) এবং “পবরবত্থনকরারী” (সুইশ্�রস’) এর ভূবমকরা। প্রমবি হ’কলন 

তরাঁররা েরাররা মূল্ কবশ্ড় কগশ্ল বরাজরার কছশ্ড় কেন। ববিতীয়বি হ’কলন তরাঁররা েরাররা েরাম বরাড়রার 

সরাশ্র সরাশ্র প্্রািেম্থবি পবরবত্থন কশ্রন। আমরাশ্ের জরানরা ককবল দুবি করাজই এই ববষয়বিশ্ক 

ববশ্ব�নরা কশ্রশ্ছ। White and Weyl (2016) এবং Chandra and Collard-Wexler 
(2009) দ্রটিব্। 

White and Weyl (2016) এই দুই ্রশ্ণর ব্বহরারকরারীশ্ের মশ্্্ পরার্থক্বি 

কেবখশ্য়শ্ছন। তরাঁররা কে প্শ্নবির উত্তর খুঁশ্জশ্ছন তরা হ’ল মূল্গুবলর পবরবত্থন হশ্ল ককরান 

্রশ্ণর ব্বহরারকরারীর প্বতবনব্ত্ব কববি ররাশ্ক? তরাররা কেবখশ্য়শ্ছন কে, েবে কসখরাশ্ন সেস্পে 
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�রাঁেরা ও ব্বহরাশ্রর জন্ এক্সিরান্থরাবলবির মশ্্্ ককরাশ্নরা আন্তঃসম্পক্থ নরা ররাশ্ক, তশ্ব, পবরববত্থত 

কক্রতরাররা ববে্মরান কক্রতরাশ্ের করশ্ক অব্ক প্বতবনব্ত্বমূলক, করারণ সেস্পে �রাঁেরা বরাড়রার সরাশ্র 

সরাশ্র তরাররা অন্ সস্তরা প্্রািেম্থ এ �শ্ল েরান। তশ্ব, েবে সেস্পে �রাঁেরা এবং ব্বহরাশ্রর জন্ 

এক্সিরান্থরাবলবির মশ্্্ আন্তঃসম্পক্থ ররাশ্ক তশ্ব কসই কক্ষশ্রি প্স্রানকরারীররা পবরবত্থনকরারীশ্ের 

ক�শ্য় কববি প্বতবনব্ত্ব করশ্বন। করারণ এক্সিরান্থরাবলবির প্িরাশ্ব অনন্ প্্রািেম্থগুবলও �রাঁেরা 

বরাবড়শ্য় কেশ্ব এবং কসই কক্ষশ্রি বরাজরার ত্রাগ কররাই করেয়।

আর একবি ববষয় েরা গশ্বষকশ্ের েৃবটি আকষ্থণ করশ্ত শুরু কশ্রশ্ছ তরা হ’ল ববিপরাবক্ষক 

বরাজরাশ্র তশ্র্র প্িরাব। Hagiu and Halaburda (2014) এমন একবি করাঠরাশ্মরা প্স্তরাব 

কশ্রশ্ছন েরাশ্ত ববকরািকরারীশ্ের করাশ্ছ সম্পূণ্থ তর্ রশ্য়শ্ছ তশ্ব ব্বহরারকরারীশ্ের করাশ্ছ 

ববকরািকরারীশ্ের পরাবররেবমক সম্পশ্ক্থ ককরানও তর্ কনই । অতএব, তরাশ্ের করাঠরাশ্মরার মশ্্্ 

ব্বহরারকরারীররা কীিরাশ্ব ববকরািকরারীশ্ের পরাবররেবমক সম্পশ্ক্থ তরাশ্ের প্ত্রািরা বতবর কশ্র 

তরার মশ্্্ পরার্থক্ রশ্য়শ্ছ। তরাঁররা প্মরাণ কশ্রন কে একশ্�বিয়রা প্্রািেশ্ম্থ তশ্র্র অসম্পূণ্থতরা 

এড়রাশ্নরার জন্ উৎসরাহ রশ্য়শ্ছ বকন্তু প্বতশ্েরাবগতরামূলক প্্রািেম্থ করাঠরাশ্মরাশ্ত তরা সম্ভব হয় 

নরা। Hagiu and Halaburda (2014) করাজ অনুসরণ কশ্র আমররা Sun (2014) এর করাজ 

পরাই। বতবনও এই একই ববষয় সশ্বেরা্ন কশ্রন, তশ্ব বতবন বববিন্ন প্বতষ্রাশ্নর একরি হওয়রার 

বরা বন্ধশ্নর ককৌিল বনশ্য় একবি বরাজরারশ্ক ববশ্ব�নরা কশ্রন। বতবন হরাবগউ এবং হরালরাকুে্থরার 

মত একই েল কপশ্য়শ্ছন তশ্ব বতবন আরও কেশ্খশ্ছন কে আরও বুবদ্মরান কিরাক্তরা ররাকশ্ল 

গ্ররাহকশ্ের �রাবহেরা উৎসরাবহত করশ্ত বববিন্ন প্বতষ্রাশ্নর একরি হওয়রা আরও কববি করাে্থকর।

অ্রাবটি ট্রাস্ট আশ্লরা�নরায় বন্ধন সম্পশ্ক্থ কেমন ইবতমশ্্্ আশ্লরা�নরা হশ্য়শ্ছ, এই গপিবির 

আরও একবি বেক রশ্য়শ্ছ, কেমন কীিরাশ্ব উিয় পশ্ক্ষর মশ্্্ বন্ধশ্নর অ্ীশ্ন মূল্ বন্্থরারণ 

কররা েরায়। এই ককৌিলগুবলশ্ত িতু্থবকর েৃবটিশ্করাণ করশ্ক আকষ্থণীয় বববিটি্ রশ্য়শ্ছ। আমররা 

পূব্থবত্থী ববিরাগগুবলশ্ত কেমন পে্থশ্বক্ষণ কশ্রবছ, কখনও কখনও অন্ পক্ষশ্ক আকৃটি কররার 

জন্ একপক্ষশ্ক িতু্থবক কেওয়রা সশ্ব্থরাত্তম। তশ্ব একপশ্ক্ষ িূন্ েরাম বরা কনবতবরা�ক েরাম বন্্থরারণ 

কররা “প্বতকূল বনব্থরা�শ্নর সমস্রা” বতবর করশ্ত পরাশ্র। আমররা অনরাকরাবক্ক্ষত গ্ররাহকশ্ের 

আকৃটি করশ্ত পরাবর, েরাররা ককবলমরারি িতু্থবকশ্ত আগ্রহী। এই সমস্রাবি করাবিশ্য় ওঠরার একবি 

উপরায় হ’ল ঋণরাত্মক মূশ্ল্র পবরবশ্ত্থ ববনরামূশ্ল্ একবি পবরপূরক পণ্ সরবররাহ কররা। এর 

একবি উেরাহরণ হল মরাইশ্ক্ররাসফ্ট, এবি ববকরািকরারীশ্ের ববনরামূশ্ল্ মরাইশ্ক্ররাসফ্ট এবপআই 

(অ্রাবপ্শ্কিন কপ্রাগ্ররাবমং ইটিরারশ্েস) প্েরান কশ্র িতু্থবক কেয়, েরা ককবল ববকরািকরারীশ্েরই 

মূল্ কেয়। সুতররাং, এশ্ক্ষশ্রি ককরানও প্বতকূল বনব্থরা�শ্নর সমস্রা কনই করারণ এবি ককবল 

ববকরািকরারীশ্েরই আকষ্থণ কশ্র। এইিরাশ্ব, প্্রািেম্থগুবল অবরাবছিত গ্ররাহকশ্ের আকষ্থণ কররা 

এড়রাশ্ত পরাশ্র। Amelio and Jullien (2012) দ্রটিব্। বন্ধশ্নর ককৌিলগুবল বডবজিরাল 

প্্রািেম্থগুবলর উত্রাশ্নর সরাশ্র আশ্ররা প্রাসবগেক হশ্য় উঠশ্ছ এবং আশ্ররা আশ্ররা জবিল হশ্য় 

উঠশ্ছ।
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ববিপরাবক্ষক প্্রািেশ্ম্থ অবিজ্ঞতরাবরােী গশ্বষণরার কশ্য়কবিরও উশ্লেখ প্শ্েরাজন। Goolsbee 
(2000) মরাবক্থন অর্থনীবতর জন্ আবর্থক নীবতশ্ত ববদু্বতন বরাবণশ্জ্র পবরণবতগুবল বনশ্য় 

আশ্লরা�নরা কশ্রশ্ছন। এবি একবি সমীক্ষরার অনুসন্ধরাশ্নর প্বতশ্বেন প্করাি কশ্র েরা কেখরায় 

কে, কেসব ররাশ্জ্ ববক্রয় কর কববি এবং অনলরাইশ্ন ককনরা তুলনরামূলকিরাশ্ব কম সস্তরা, কসখরাশ্ন 

ব্বক্তররা অনলরাইন কলনশ্েনশ্ক পছন্দ কশ্রন। একবি অনুরূপ প্সশ্গে, Brynjolfsson and 
Smith (2000) অনলরাইন বই ককনরাকরািরার কক্ষশ্রি ব্বক্তর আ�রণ করশ্ক প্রারবমক তর্ 

ব্বহরার কশ্রন এবং কেখশ্ত পরান কে, ব্বক্তররা কসই ররাশ্জ্র বই ববশ্ক্রতরাশ্ক কজরাররাশ্লরািরাশ্ব 

সমর্থন কশ্রন কেখরাশ্ন কশ্রর হরার কম। অন্ একবি গশ্বষণরাপশ্রি Goolsbee (2006) 
েুবক্ত বেশ্য়শ্ছন কে ররাজ্গুবলশ্ক ই-বরাবণজ্ কলনশ্েশ্নর কক্ষশ্রি ববক্রয় কর প্শ্য়রাশ্গর অনুমবত 

কেওয়রা, কছরাি আকরাশ্রর বরাজরারগুবলর ববকরািশ্ক উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব ববলববেত করশ্ত পরাশ্র 

এবং ঐবতহ্বরাহী গুরুিরার ক্ষবতর তুলনরায়ও ববিগুণ কববি ক্ষবত সরা্ন করশ্ত পরাশ্র। এবি ঘশ্ি 

করারণ একবি নতুন প্েুবক্ত েরার গ্রহশ্ণর সরাশ্র বনবে্থটি মূল্ সংেুক্ত রশ্য়শ্ছ, তরার ওপশ্র কর 

আশ্ররাবপত হশ্ল গ্রহশ্ণর কক্ষশ্রি ববলবে হশ্ত পরাশ্র এবং পরবত্থীশ্ত প্�বলত পশ্ণ্র ওপশ্র 

কর আশ্ররাপ কররার সরাশ্র তুলনরায় কেখরা বগশ্য়শ্ছ কিরাক্তরা ও উৎপরােশ্কর উদ্বৃশ্ত্তর ক্ষবত হশ্ত 

পরাশ্র। Goolsbee (2001) দুবি ববকপি ব্বহরার কশ্র ২০,০০০ আশ্মবরকরান কবম্পউিরার 

ককনরার বসদ্রাশ্ন্তর ববষশ্য় একবি গশ্বষণরা �রাবলশ্য়শ্ছন: হয় অনলরাইন বরা খু�শ্ররা কেরাকরাশ্নর 

মরা্্শ্ম। গশ্বষণরাবি েরশ্রস্টরার বরসরা�্থ নরাশ্ম একবি ববপণন গশ্বষণরা সংস্রা বিরাররা পবর�রাবলত 

একবি সমীক্ষরা কিকশ্নরাগ্ররাবেকস ৯৯ এর তর্ ব্বহরার কশ্র। এবি এই বসদ্রাশ্ন্ত কপৌঁশ্ছশ্ছ কে 

অনলরাইন কবম্পউিরার ককনরার বসদ্রান্তবি ককবলমরারি অনলরাইশ্ন কবম্পউিরাশ্রর মূশ্ল্র উপর 

বনি্থর কশ্র নরা, খু�শ্ররা কেরাকরানগুবলশ্ত কবম্পউিরাশ্রর মূশ্ল্র ওপরও বনি্থর কশ্র এবং 

গ্ররাহশ্কর প্করাশ্রর সরাশ্রও পবরববত্থত হয় (মরাবক্থন কমশ্ট্রা অচেশ্লর গ্ররাহক এবং মরাবক্থন নন- 

কমশ্ট্রা এবরয়রার গ্ররাহকগণ) এবং কবম্পউিরাশ্রর ব্্রান্ড (কেমন কমপ্রাক, আইববএম, এসরার, 

এই�বপ, কডল, কতরাবিবরা ইত্রাবে)। আশ্মবরকরা প্সশ্গে Evans (2003) কপশ্মটি করাড্থ বিশ্পি 

ডরাইনরার ক্রাব এবং আশ্মবরকরান এক্সশ্প্স করাড্থ এবং সেিওয়্রার বিশ্পি পরাম অপরাশ্রবিং 

বসশ্স্টম সম্পবক্থত দুবি সুবনবে্থটি ববষশ্য়র পরাঠ (ককস স্টরাবড) আশ্লরা�নরা কশ্রন এবং তরাশ্ের 

বহুপরাবক্ষক প্্রািেশ্ম্থর বববিটি্গুবলর ওপর আশ্লরাকপরাত কশ্রন। তশ্ব ববে্মরান তরাব্বেক 

আশ্লরা�নরার সরাশ্র সরামঞ্জস্ করশ্খ অবিজ্ঞতরাবরােী এবম্পবরক্রাল গশ্বষণরার এখনও অিরাব 

রশ্য়শ্ছ।

বহুপরাবক্ষক প্্রািেশ্ম্থর ওপর কর সংক্ররান্ত ববষশ্য় তরাব্বেক আশ্লরা�নরার একবি সমৃদ্ সংস্রান 

রশ্য়শ্ছ কেগুবল সরাম্প্রবতক বছরগুবলশ্ত Kind, Koethenbuerger and Schjelderup 
(2008, 2009, 2010) করাজগুবল প্বতবিন্দী ববজ্ঞরাপনী মরা্্শ্মর কক্ষশ্রি খুবই প্রাসবগেক কেখরাশ্ন 

ববজ্ঞরাপশ্নর মূল্রানুসরারী কর এবং ইউবনি কশ্রর প্িরাশ্ব বড় হশ্য় উশ্ঠশ্ছ। তরাঁশ্ের ২০১০ এর 

গশ্বষণরাপশ্রি তরাঁররা কেখরান কে কক্রতরাশ্ের পশ্ক্ষ উচ্চতর ববজ্ঞরাপশ্নর মূল্রানুসরারী কশ্রর আশ্ররাপ 
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অপবরহরাে্থিরাশ্ব, প্্রািেম্থগুবল বিরাররা বনবে্থটি কররা সেস্ �রাঁেরার মূল্শ্ক বৃবদ্র বেশ্ক বনশ্য় েরায় 

নরা। Belleflamme and Toulemonde (2018) মরাবক্থন েুক্তররাশ্্রে এয়রারববএনববর মশ্তরা 

আবরাসন প্্রািেশ্ম্থর প্সশ্গে ইউবনি কর ব্বহরার কশ্র একই েলরােল প্রাপ্ত হন। তরাঁশ্ের 

েলরােলগুবল কেখরায় কে প্বতশ্েরাবগতরামূলক প্্রািেম্থগুবলর মশ্্্ একবিশ্ত একবি বনবে্থটি কর 

�রাবপশ্য় বেশ্ল কর �রাপরাশ্নরা প্্রািেশ্ম্থর মুনরােরা বরাড়শ্ত পরাশ্র (েরাশ্ক তরাঁররা “লরাবক কব্ক” বশ্ল 

ডরাশ্কন)। অন্ একবি গশ্বষণরাপশ্রি, Kind, Koethenbuerger and Stahler (2013) 
তরাঁশ্ের এবম্পবরক্রাল গশ্বষণরায় কেখরান কে মরাবক্থন েুক্তররাশ্্রে সংবরােপরিগুবলশ্ত স্বপি ি্রাি 

হরাশ্রর অবস্তত্ব সরাংবরাবেকতরায় উচ্চ বববনশ্েরাগ বনশ্য় আশ্স। তরাঁশ্ের েলরােলগুবল কেখরায় কে 

গণমরা্্ম বিপি ববিপরাবক্ষক বরাজরাশ্র পবর�রালনরা করশ্ল, ি্রাশ্ির উচ্চ হরার সংবরােপশ্রির মূল্শ্ক 

কববির বেশ্ক এবং সংবরােপশ্রি বববনশ্য়রাগশ্ক কশ্মর বেশ্ক বকছু বকছু কক্ষশ্রি নরাও বনশ্য় কেশ্ত 

পরাশ্র এই ক্রস কনিওয়রাক্থ এশ্েক্টস এর জন্। একবি একশ্�বিয়রা বডবজিরাল প্্রািেশ্ম্থর প্সশ্গে, 

Bourreau, Caillaud and De Nijs (2016) কেবখশ্য়শ্ছন কে কক্রতরাশ্ের পক্ষ করশ্ক েখন 

সেস্পে �রাঁেরা বরা ব্বহরাশ্রর জন্ ককরানও মূল্ ররাশ্কনরা তখন ককরানও ববজ্ঞরাপশ্নর মূল্রানুসরারী 

কর ববক্রয়করারীশ্ের ববজ্ঞরাপনেরাতরাশ্ের পশ্ক্ষ বেশ্য় কেওয়রা হয়, কক্রতরাশ্ের পশ্ক্ষ নয়। তবুও, 

প্রারবমক কক্ষশ্রি েবে প্্রািেম্থবি কক্রতরাপশ্ক্ষর ব্বহরারকরারীশ্ের করাছ করশ্ক সরাবব্রিপিন মূল্ 

কনয় তশ্ব প্্রািেশ্ম্থর মুনরােরার উপর মূল্রানুসরারী কর বৃবদ্র প্িরাব উিয় পশ্ক্ষর উপরই 

েরায়। এছরাড়রাও, কলনশ্েশ্নর ক্রমরাবেয়ী বসদ্রাশ্ন্তর প্সশ্গে Tremblay (2016) কেখরান কে 

প্রাবন্তক ব্য় েবে কবঁশ্্ কেওয়রা একবি মরাপকরাবঠর নীশ্� ররাশ্ক, তরাহশ্ল একবি একশ্�বিয়রা 

প্্রািেশ্ম্থর কক্রতরাশ্ের উপর ববজ্ঞরাপশ্নর মূল্রানুসরারী কশ্রর আশ্ররাপ কক্রতরাপশ্ক্ষর করশ্ক 

�রাওয়রা মূল্গুবলশ্ক কবমশ্য় কেয়। তশ্ব অ্্য়নগুবল এই দুবি ববকপি কররাশ্ররাপণ প্কশ্পির 

বরাস্তবরায়ন, সরকরাশ্রর ররাজস্ব আেরাশ্য়র ওপর তরাশ্ের প্িরাব এবং েলস্বরূপ ববিপরাবক্ষক 

একশ্�বিয়রা প্্রািেশ্ম্থর কপ্বক্ষশ্ত “কডডওশ্য়ি লস” হ্রাশ্সর বেশ্ক নজর কেয়বন।

আরও অশ্নক গশ্বষণরার ববষয় রশ্য়শ্ছ কেগুবল বহুপরাবক্ষক বরাজরাশ্রর আশ্লরা�নরাশ্ক 

ব্বহরার কশ্র সশ্বেরা্ন কররা শুরু হশ্য়শ্ছ। েরাইশ্হরাক, তরাবলকরাবি এত বড় কে আমররা কসগুবলর 

প্শ্ত্কবিশ্ক এখরাশ্ন ্রশ্ত পরাবরবন। এই ববিরাশ্গ, আমররা ককবল এই মন্তব্ করশ্ত �রাই কে 

এবি একবি ক্রমব্্থমরান আশ্লরা�নরা েরার মশ্্্ বহু প্শ্ন রশ্য় কগশ্ছ, েরার উত্তর এখশ্নরা পরাওয়রা 

েরায় বন।

 

১০. উপসংহার 

আমররা বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলর একবি সরা্রারণ পে্থরাশ্লরা�নরা উপস্রাপন কশ্রবছ। একবি 

সংকীণ্থ ববষশ্য় খুব ববশ্িষরাবয়ত পে্থরাশ্লরা�নরা সরবররাহ কররা এই করাশ্জর উশ্দ্ি্ নয়, বরং, 

উশ্দ্ি্ নতুন পরাঠকশ্েরশ্ক এই আশ্লরা�নরার পবর�য় কেওয়রা এবং অবিজ্ঞ আশ্লরা�ক ও 

গশ্বষকশ্ের এই ্রাররার আশ্লরা�নরার অবস্রা সম্পশ্ক্থ সরামবগ্রক েৃবটিিবগে সরবররাহ কররা। কসই 
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অশ্র্থ, এই করাজবি প্রশ্ম বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলর সংজ্ঞরার পবর�য় কেখরাশ্ন আমররা এই 

বরাজরারগুবল সংজ্ঞরাবয়ত করশ্ত বববিন্ন করাশ্জর বববিন্ন অবেরান বনশ্য় আশ্লরা�নরা কবর। আমররা 

উপসংহরাশ্র কপৌঁশ্ছবছ কে ককরানও প্রামরাণ্ সংজ্ঞরা এখনও উপলব্ধ নয়, তশ্ব এই বরাজরারগুবলর 

মূল বববিটি্গুবলর ববষশ্য় ঐক্মত্ রশ্য়শ্ছ। তরারপশ্র, আমররা লক্ষ্ কশ্রবছ কে, অশ্নক 

পবরবস্বতশ্ত ঐবতহ্গত অন্তেৃবটির প্শ্েরাগ হয় নরা এবং নতুন পদ্বতর প্শ্য়রাজন হয়। ককরানও 

বরাজরারশ্ক েররােরিরাশ্ব ববশ্লেষণ করশ্ত, আমররা কে ্রশ্ণর বহুপরাবক্ষক প্্রািেশ্ম্থর মুশ্খরামুবখ 

হই তরা ব�বনিত করশ্ত সক্ষম হওয়রা অপবরহরাে্থ । কসই অশ্র্থ আমররা আজকরালকরার আশ্লরা�নরার 

্রাররার সব্থরাব্ক পবরব�ত করেবণববন্রাসগুবল উপস্রাপন কশ্রবছ। 

আমররা লক্ষ্ কশ্রবছ কে বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলশ্ত মূল্ অন্ কে ককরানও বরাজরাশ্রর ক�শ্য় 

আলরােরা। মূল্ বন ্্থরারণ কনিওয়রাক্থ প্িরাব বিরাররা �রাবলত হয় এবং এই কনিওয়রাক্থ প্িরাবগুবল 

গ্ররাহকশ্ের মশ্্্ সমবেশ্য়র সমস্রা বতবর করশ্ত পরাশ্র। এই দুবি বববিটি্ই গত েিশ্কর গশ্বষণরার 

দুবি প্্রান পর বছল। প্রমত, বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলর একবি লরাশ্ির বেক এবং একবি 

ক্ষবতর বেক রশ্য়শ্ছ। এবং ববিতীয়ত, কলনশ্েশ্নর খর� সহ মূল্ বন্্থরারণ, সেস্পে�রাঁেরার 

সরাশ্র মূল্ বন্্থরারশ্ণর ক�শ্য় সম্পূণ্থ আলরােরা। এই সমবেয় সমস্রাগুবল করাবিশ্য় ওঠরার প্স্তরাবগুবল 

খুব বিন্ন্ম্থী, বকছু কলখক প্বতবনব্শ্ের বসদ্রান্ত গ্রহশ্ণর প্বক্রয়রাবিশ্ত বববিন্ন সময় ববশ্ব�নরা 

কররার প্স্তরাব কেন, অন্ররা প্স্তরাব কেন কে প্্রািেম্থগুবলর উব�ত বররাশ্দ্র স্তর বন্্থরারণ কররা 

এবং কসই অনুেরায়ী প্্রািেম্থগুবলর মূল্ বন্্থরারণ কররা উব�ত। অন্রান্ প্স্তরাবগুবল ববশ্ব�নরা 

কশ্র গ্ররাহকশ্ের প্ত্রািরা প্িরাববত কররা খুব প্শ্েরাজনীয়। েবেও, এবি গশ্বষকশ্ের উপর 

বনি্থর কশ্র কে এই প্স্তরাবগুবলর মশ্্্ ককরানবি তরাঁশ্ের আগ্রশ্হর সরাশ্র সবশ্�শ্ে মরানরানসই । 

বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলর অন্রান্ একশ্�বিয়রা বববিটি্ েরা গশ্বষকশ্ের প্চুর মশ্নরাশ্েরাগ 

আকষ্থণ কশ্রশ্ছ তরা হ’ল প্্রািেম্থগুবলর করাঠরাশ্মরা এবং বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা প্বক্রয়রা। 

তশ্ব ববহমু্থখী চুবক্ত ব্বহরার কশ্র বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা এড়রাশ্নরা কেশ্ত পরাশ্র, তশ্ব এই 

জরাতীয় পবরণবতগুবল কল্রাণ হ্রাস, প্শ্বশ্ির কক্ষশ্রি বরা্রা সৃবটি ইত্রাবের বেশ্ক বনশ্য় কেশ্ত 

পরাশ্র। আমররা বববিন্ন প্বতষ্রাশ্নর একরি হওয়রা বরা বন্ধশ্নর ভূবমকরাশ্তও মশ্নরাশ্েরাগ বেশ্য়বছ 

এবং আমররা কেশ্খবছ কে বন্ধন একক প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা এবং বহু প্্রািেশ্ম্থর সেস্তরা 

উিশ্য়র অ্ীশ্ন প্বতশ্েরাবগতরামূলক ববশ্ররা্ী নীবতগুবলর উত্রাপন ঘবিশ্য় প্শ্বশ্ি বরা্রা সৃবটি 

করশ্ত পরাশ্র। 

গশ্বষণরার আশ্রকবি আকষ্থণীয় পর গবতিীল করাঠরাশ্মরাগুবলর উপর বিবত্ত কশ্র গশ্ড় ওশ্ঠ, 

েরা বরাজরাশ্র প্শ্বশ্ির কক্ষশ্রি বরা্রা অ্্য়শ্নর জন্ প্শ্য়রাজনীয়, তশ্ব কীিরাশ্ব প্্রািেম্থগুবল 

�রালু করশ্ত হশ্ব তরার গশ্বষণরাশ্তও অপবরহরাে্থ। আমররা লক্ষ্ কশ্রবছ কে গশ্বষণরার এই 

পরবি অন্শ্ের মশ্তরা কতমন উন্নত হয়বন, তশ্ব এবি আকষ্থণীয় অন্তেৃ্থবটি সরবররাহ কশ্র। 

কেমন প্রারবমক-গ্রহণকরারীশ্ের অত্রাবি্কীয় ভূবমকরা। েবে আগতশ্ের ককরানও প্েুবক্তগত 

সুবব্রা ররাশ্ক তশ্ব কনিওয়রাক্থ প্িরাবগুবল একশ্�বিয়রা পবরবস্বত ্শ্র ররাখশ্ত সহরায়তরা করশ্ত 
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পরাশ্র। অন্বেশ্ক, আমররা এই আশ্লরা�নরার ্রাররায় অ্রাবটি ট্রাস্ট পদ্বতগুবলর ববকরাশ্ির বেশ্ক 

ক্রমব্্থমরান আগ্রহ লক্ষ্ কশ্রবছ । 

কসই অশ্র্থ এই আশ্লরা�নরার মূল উপসংহরারবি হ’ল প্�বলত সরঞ্জরাম বরা করাঠরাশ্মরাগুবলর 

উশ্লেখশ্েরাগ্ পবরবত্থন ছরাড়রা বহুপরাবক্ষক প্্রািেম্থগুবলশ্ত করাজ কশ্র নরা। আমররা কম পবরব�ত 

অচেশ্ল অন্রান্ করাশ্জর একবি সংবক্ষপ্ত পে্থরাশ্লরা�নরা কশ্র উপসংহরার কশ্রবছ। এই কক্ষশ্রি, 

আমররা উপসংহরাশ্র কপৌঁশ্ছবছ কে এই স্বপি পবরব�ত কক্ষরিগুবলশ্ত অশ্নক গশ্বষণরার সুশ্েরাগ 

রশ্য়শ্ছ। আমররা আিরা কবর কে, আগরামী বছরগুবলশ্ত, এই কক্ষরিগুবলশ্ত েররাের বিবত্তেুক্ত 

বসদ্রাশ্ন্ত কপৌঁছরাশ্নরার জন্ গশ্বষণরা েশ্রটি পবরমরাশ্ণ প্সরাবরত হশ্ব। 

গ্রন্থপঞ্জী 

Affeldt, P. L. (2011). Tying and bundling in two-sided markets. Retrieved from 
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=121400 

Ambrus, A., & Argenziano, R. (2004). Network markets and consumer 
coordination. 

Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/18682/1/cesifol_
wp1317.pdf 

Anderson, S. P., & Coate, S. (2005). Market provision of broadcasting : A 
welfare analysis. The Review of Economic studies, 72(4), 947-972. 

Argentesi, E., & Filistrucchi, L. (2007). Estimating market power in a two-
sided market : The case of newspapers. Journal of Applied Econometrics, 
22(7), 1247-1266. 

Armstrong, M. (2006). Competition in two-sided markets. The RAND Journal 
of Economics, 37(3), 668-691. 

Armstrong, M., & Wright, J. (2007). Two-sided markets, competitive 
bottlenecks and exclusive contracts. Economic Theory, 32(2), 353-380. 

Bakos, Y., & Katsamakas, E. (2008). Design and ownership of two-sided 
networks: Implications for Internet platforms. Journal of Management 
Information Systems, 25(2), 171-202. 

Belleflamme, P., & Toulemonde, E. (2004). Emergence and entry of B2B 
marketplaces. Retrieved from http://idei.fr/sites/default/files/medias/doc/
conf/tsm/papers_2004/emergence_entry.pdf 

Belleflamme, P., & Toulemonde, E. (2018). Tax incidence on competing two-
sided platforms. Journal of Public Economic Theory, 20(1), 9-21. 

Bourreau, M., Caillaud, B., & De Nijs, R. (2016). Taxation of a Monopolist 
Digital Platform. 



32 xÌ≈!ÓˆÏŸ’°Ïí

Retrieved from http://unice.fr/laboratoires/gredeg/contenus-riches/documents-
telech argeables/evenements-1/papiers-3en/bourreau-caillaud-et-al.pdf 25 

Brynjolfsson, E., & Smith, M. D. (2000). Frictionless commerce? A Comparison 
of Internet and Conventional Retailers. Management Science, 46(4), 563-
585. 

Cabral, L. (2011). A dynamic theory of two-sided markets. Retrieved from 
http://csgb.ubc.ca/files/conference/Cabral.pdf. 

Caillaud, B., & Jullien, B. (2001). Competing cybermediaries. European 
Economic Review, 45(4), 797-808. 

Caillaud, B., & Jullien, B. (2003). Chicken & egg : Competition among 
intermediation service providers. The RAND Journal of Economics, 
34(2), 309-328. 

Chandra, A., & Collard-Wexler, A. (2009). Mergers in two-sided markets : An 
application to the Canadian newspaper industry. Journal of Economics & 
Management Strategy, 18(4), 1045-1070. 

Chao, Y., & Derdenger, T. (2011). Mixed bundling in two-sided markets 
: theory and evidence. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.
org/6db9/2c287020c937559f 2891a4df54e7894ad549.pdf 

Choi, J. P. (2010). Tying in two-sided markets with multi-homing. The Journal 
of Industrial Economics, 58(3), 607-626. 

Doganoglu, T., & Wright, J. (2006). Multihoming and compatibility. 
International Journal of Industrial Organization, 24(1), 45-67. 

Economides, N., & Katsamakas, E. (2006). Two-sided competition of 
proprietary vs. open source technology platforms and the implications for 
the software industry. Management Science, 52(7), 1057-1071. 

Evans, D. S. (2002). The antitrust economics of two-sided market. AEl-
Brookings Joint Center of Regulatories Studies, Related Publication, 02-
13. 

Evans, D. S. (2003). Some Empirical Aspects of Multi-sided Platform 
Industries. Review of Network Economics, 2(3), 1-19. 

Evans, D. S. (2011). Platform economics : Essays on multi-sided businesses, 
Competition Policy International. 26 

Evans, D. S., Hagiu, A., & Schmalensee, R. (2008). Invisible engines : how 
software platforms drive innovation and transform industries, Cambridge 
: MIT Press. 

Evans, D. S., & Noel, M. D. (2008). The analysis of mergers that involve 
multisided platform businesses. Journal of Competition Law and 
Economics, 4(3), 663-695. 

Evans, D. S., & Schmalensee, R. (2005). The industrial organization of markets 



 xÌ≈!ÓˆÏŸ’°Ïí 33

with two sided platforms. Retrieved from https://www.nber.org/papers/
w11603.pdf 

Filistrucchi, L. (2008). A SSNIP test for two-sided markets: the case of media. 
Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 
10.1.1.879.2712& rep=rep1 &type=pdf 

Filistrucchi, L., Geradin, D., Damme, E. V., Keunen, S., Wileur, J., Klein, T. 
J., & Michielsen, T. 0. (2010). Mergers in two-sided markets - A report 
to the NMa. Retrieved from https://www.acm.nl/sites/default/files/
olddownload/documenten/nma /NmaTwo-SidedMarkets-Report-16July 
2010.pdf 

Filistrucchi, L., Klein, T. J., & Michielsen, T. O. (2012). Assessing unilateral 
merger effects in a two-sided market: an application to the Dutch daily 
newspaper market. Journal of Competition Law and Economics, 8(2), 
297-329. 

Filistrucchi, L., & Klein, T. J. (2013). Price Competition in Two-Sided Markets 
with Heterogeneous Consumers and Network Effects. Retrieved from 
https://m.tau.ac.il/ -spiegel/media-workshop/Tobias%20Klein%20Paper.
pdf 

Goolsbee, A. (2000). In a world without borders : The impact of taxes on 
Internet commerce. The Quarterly Journal of Economics, 115(2), 561-
576. 

Goolsbee, A. (2006). The value of broadband and the deadweight loss of taxing 
new technologies. The BE Journal of Economic Analysis & Policy, 5(1), 
1-25. 

Goolsbee, A. (2001). Competition in the computer industry : Online versus 
retail. The Journal of Industrial Economics, 49(4), 487-499. 

Goos, M., Van Cayseele, P., & Willekens, B. (2011). Platform pricing in 
matching markets. Review of Network Economics, 12(4), 437-457. 

Hagiu, A. (2004). Optimal pricing and commitment in two-sided markets. 
Rand Journal of Economics, 20, 658-670. 

Hagiu, A. (2006). Pricing and commitment by two-sided platforms. The RAND 
Journal of Economics, 37(3), 720-737. 

Hagiu, A., & Hałaburda, H. (2014). Information and two-sided platform profits. 
International Journal of Industrial Organization, 34, 25-35. 

Ivaldi, M., Sokullu, S., & Toru, T. (2011, May). Airport prices in a two sided 
framework : an empirical analysis. Retrieved from http://idei.fr/sites/
default/files/medias/doc/conf/ csi/papers_2011/ivaldi.pdf 

Jullien, B. (2005). Two-sided markets and electronic intermediaries. CESifo 



34 xÌ≈!ÓˆÏŸ’°Ïí

Economic Studies, 51(2-3), 233-260. 
Kind, H. J., Koethenbuerger, M., & Schjelderup, G. (2008). Efficiency 

enhancing taxation in two-sided markets. Journal of Public Economics, 
92(5), 1531-1539. 

Kind, H. J., Koethenbuerger, M., & Schjelderup, G. (2009). On revenue and 
welfare dominance of ad valorem taxes in two-sided markets. Economics 
Letters, 104(2), 86 88. 

Kind, H. J., Koethenbuerger, M., & Schjelderup, G. (2010). Tax responses in 
platform industries. Oxford Economic Papers, 62(4), 764-783. 

Kind, H. J., Schjelderup, G., & Stähler, F. (2013). Newspaper differentiation 
and investments in journalism : The role of tax policy. Economica, 
80(317), 131-148. 

Lam, W. M. W. (2014). Switching costs in two-sided markets (job market 
paper). Technical report, Toulouse School of Economics, Toulouse. 

Mukherjee, S., & Mukherjee, V (2019). Tax Incidence Of Two Sided Monopoly 
Platforms. Retrieved from https://www.nispa.org/files/conferences/2019/
e-proceedings/system_ files/papers/tax-incidence-mukherjee.pdf from 
OECD, (2009). Two-sided markets, OECD Policy Roundtables. Retrieved 
DAF/COMP(2009)20 https://www.oecd.org/daf/competition/44445730.
pdf 

Parker, G., & Van Alstyne, M. W. (2000). Information complements, substitutes, 
and strategic product design. Retrieved from https://deepblue.lib.umich.
edu/bitstream/ handle/2027.42/39683/wp299.pdf?sequence=3 

Parker, G. G., & Van Alstyne, M. W. (2005). Two-sided network effects : A 
theory of information product design. Management Science, 51(10), 
1494-1504. 

Parker, G., & Van Alstyne, M. (2017). Innovation, openness, and platform 
control. Management Science, 64(7), 3015-3032. 

Rochet, J. C., & Tirole, J. (2003). Platform competition in two-sided markets. 
Journal of the European Economic Association, 1(4), 990-1029. 

Rochet, J. C., & Tirole, J. (2006). Two - sided markets : a progress report. The 
RAND Journal of Economics, 37(3), 645-667. 

Rysman, M. (2009). The economics of two-sided markets. Journal of Economic 
Perspectives, 23(3), 125-43. 

Ruhmer, I. (2010). Platform collusion in two-sided markets. Retrieved from  
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/37258/1/VfS_2010_pid_406.
pdf 

Salim, C. (2009). Platform standards, collusion and quality incentives. 



 xÌ≈!ÓˆÏŸ’°Ïí 35

Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/37330/1/
VfS2010pid906.pdf 

Schiff, A. (2003). Open and closed systems of two-sided networks. Information 
Economics and Policy, 15(4), 425-442. 

Song, M. (2013). Estimating platform market power in two-sided markets 
with an application to magazine advertising. Retrieved from https://www.
simon.rochester.edu/fac/MSO NG/papers/Song-twosided.pdf 

Sun, K. (2014). Bundling, information and platform competition. Technical 
report, 

Universitat Autónoma de Barcelona, Graduate School of Economics, 
Barcelona. 

Tremblay, M. (2016). Vertical relationships within platform marketplaces. 
Games, 7(3), 2-11. 

Weyl, E. G. (2010). A price theory of multi-sided platforms. The American 
Economic Review, 100(4), 1642-1672. 

Weisman, D. L., & Kulick, R. B. (2010). Price discrimination, two-sided 
markets, and net neutrality regulation. Tul. J. Tech. & Intell. Prop., 
13, 81-108. White, A., & Weyl, E. G. (2016). Insulated platform 
competition. Retrieved from http://crm.sem.tsinghua.edu.cn/UploadFiles/
File/201901/201901111129597 

Wright, J. (2004). One-sided logic in two-sided markets. Review of Network 
Economics, 3(1), 1-30. 



Progressiveness of Out-of-pocket Expenditure and 
Determinants of Distress Financing In Case of 

Institutional Delivery in India

Bhaskar Bhattacharyya
M. Phil Scholar, Visva- Bharati, Santiniketan, India

e- mail: bhaskarbhattacharyya2@gmail.com

Abstract
The study using nationally representative data from the NFHS-4, examines 
the progressiveness of out-of-pocket spending and different coping methods 
used in case of institutional delivery. For this we use concentration indices 
to arrive at some intriguing results. Based on existing literature regarding 
why consequences of high Out-of-pocket  expenditure  may lead to distress 
financing to meet those health payments, we try to focus on how various 
socio-economic factors play a key role in making choices of various distress 
financing options over a non- distressing one. Unlike other studies, we find that 
as women’s education increases, they are less likely to use distress financing; 
but, in serious situations, they use the money they received from selling their 
jewelry for their health purpose. This is also true when a woman gets older. 
We also discovered that the OBCs practice more distress financing than any 
other caste, including SC and ST, when compared to the unreserved caste. 
Despite the literature’s mixed views on JSY’s success, we believe it to be a 
paralyzed policy that requires assistance from the user or the health facility 
of choice to truly reduce distress financing incidents. The comparative study 
performed with the help of Multinomial Logit Model will aid policymakers in 
determining where to intervene. 

Keywords:Out- of- pocket expenditure, distress financing, institutional 
delivery
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িরারশ্ত প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর কক্ষশ্রি বনজস্ব খরশ্�র প্গবতিীলতরা ও 

তদজবনত আবর্থক সঙ্কশ্ির বনণ্থরায়কসমূহ

িাস্কর িট্াচায্ম্য 1

রর্মাে্ম : 

এই গশ্বষণরাশ্ত NFHS -4 কডিরা ব্বহরার কশ্র মরাশ্য়শ্ের প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর কক্ষশ্রি 

বনজস্ব খরশ্�র (Out-of-pocket expenditure/OOPE) ও বববিন্ন আবর্থক ককৌিশ্লর 

প্গবতিীলতরা (progressiveness) পরীক্ষরা কররার জন্ ঘনশ্ত্বর সূ�ক (concentration 
index) ব্বহরার কররা হশ্য়শ্ছ। কেশ্হতু পূব্থবত্থী গশ্বষণরা উচ্চ OOP ব্শ্য়র ক্ষবতকরারক 

বেকগুবল এবং পরবত্থী সমশ্য় তরা করশ্ক বতবর হওয়রা আবর্থক সঙ্কি ও তরা অর্থরায়শ্নর ববষশ্য় 

ইবগেত কেয়, তরাই আমররা এখরাশ্ন মশ্নরাবনশ্বি কররার ক�টিরা কশ্রবছ কীিরাশ্ব বববিন্ন আর্থ-

সরামরাবজক পিভূবম বববিন্ন সমশ্য় সঙ্কিকরালীন অর্থরায়শ্নর (distress financing) বনব্থরা�ক 

হশ্য় ওশ্ঠ ককরাশ্নরা coping strategy এর পবরবশ্ত্থ।পূব্থবত্থী গশ্বষণরাগুবলর তুলনরায় এখরাশ্ন 

কেখরা কগশ্ছ কে, নরারীশ্ের বিক্ষরা ও বয়স বৃবদ্র সরাশ্র বববিন্ন সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপিগুবলর 

ব্রাবহরার কমশ্লও, ববশ্িষ প্শ্য়রাজশ্ন তরাররা গহনরা বববক্রর মত ককৌিল বনশ্ত বরা্্ হয়, 

সচেয়পরি ব্রাবহরাশ্রর পবরবশ্ত্থ।আবরার কেখরা কগশ্ছ, অসংরবক্ষত করেণীর তুলনরায় OBC করেণীর 

বববিন্ন সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপিগুবলর কবশ্ছ কনওয়রার সম্ভরাবনরা SC ও ST করেণীর তুলনরায় 

অশ্নক কববি। েবেও JSY সবেশ্ন্ধ বমরে মতরামত পূব্থবত্থী গশ্বষণরাগুবলশ্ত বত্থমরান, এখরাশ্ন 

কেখরা কগশ্ছ এবি এক ্রশ্নর অসহরায় করাে্থক্রম, েরা উপশ্িরাক্তরা ও স্বরাস্্সংস্রার ওপর বনি্থর 

কশ্র সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ঘিনরাগুবল কমরাশ্ত। Multinomial Logit model এর সরাহরাশ্ে্ কররা 

এই তুলনরামূলক ববশ্লেষণ তরাই নীবত বন্্থরারকশ্ের ককরাররায় হস্তশ্ক্ষপ করশ্ত হশ্ব তরার সু�রারু 

বনশ্ে্থি বেশ্য় সহরায়তরা কশ্র।

1. কৃেজ্ো স্বীোর:

 আবম সব্থবজৎ কসনগুপ্ত, ববর্বজৎ মন্ডল, এবং সম্পরােক, অর্থববশ্লেষণশ্ক আমরার আন্তবরক কৃতজ্ঞতরা 

জরানরাই।
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1. ভূবরো

Millennial Development Goals(MDGs) এর দুবি গুরুত্বপূণ্থ ববষয় েরা জরাবতসঙ্ঘ 

কতৃ্থক কঘরাবষত হশ্য়বছল কসগুবল হল, সন্তরান প্সশ্বর কক্ষশ্রি প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর ব্রাবহরার 

বৃবদ্ কররা এবং উচ্চ OOP ব্শ্য়র েশ্ল বতবর আবর্থক সঙ্কি হ্রাস কররা (UN Report, 
(2015); Mavalankar et al., (2008); de la Santé, (2010))। েবেও এখন িরারত 

সরাব্থজনীন প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর লশ্ক্ষ্ কপৌঁছরাশ্নরার করাছরাকরাবছ (NFHS-4 এবং 5; Yadav 
et al., (2021)), উচ্চ এবং ক্রমব্্থমরান OOP ক্রমি সন্তরান প্সবশ্ক ববিীবষকরাময় কশ্র 

তুলশ্ছ। পবরবরার পবরকপিনরার কম প্�লন- জনস্বরাস্্ সুবব্রার অপ্তুলতরা এবং এর দুব্থল 

পবরকরাঠরাশ্মরার করারশ্ণ কবসরকরাবর স্বরাস্্ পবরশ্ষবরার ব্রাবহরার বৃবদ্ (এমনবক েবরদ্রশ্ের 

মশ্্্ও), বস-কসকিন কডবলিরাবরর আকরাি কছরাঁয়রা বৃবদ্ এবং এমনবক সরা্রারণ প্সশ্বর কক্ষশ্রিও 

সরকরারী স্বরাস্সংস্রাশ্ত ব্য় বৃবদ্- এগুবলই মূলত সঙ্কি অর্থরায়শ্নর মূল করারণ (Banerjee 
et al. (2004); Reports of NFHS- 4 এবং 5; Peel et al., (2018); Bhatia et al., 
(2020); Mishra and Shyamala, (2021))। এই উচ্চ ব্শ্য়র জন্ শু্ুমরারি েবরদ্রতম 

করেণীই নয়, এমনবক ্নীররাও অশ্নকসময়  সঙ্কি অর্থরায়শ্নর পর কবশ্ছ বনশ্ত বরা্্ হয়, 

েরার েশ্ল সন্তরান জমেেরান- েরা আজীবশ্নর সুখ-স্ৃবত হশ্য় ররাকরার কররা, তরা অশ্নকসময় 

অশ্নশ্কর জীবশ্ন দুঃস্বপ্ন কডশ্ক আশ্ন (ববশ্িষত েবরদ্রশ্ের জন্) (Nahar and Costello 
(1998); Hoque et al.,(2015); Yadav et al., (2021))। এই করারশ্ণ, িরারশ্তর 21% 

মবহলরা েরাররা ককরানও স্বরাস্্কম্থীর উপবস্বত ববনরাই বরাবড়শ্ত তরাশ্ের সন্তরাশ্নর জমে বেশ্য়শ্ছন, 

তরাশ্ের মশ্্্ 15.9% স্বরাস্্ প্বতষ্রাশ্ন সন্তরান প্সব নরা কররার অন্তম করারণ বহসরাশ্ব প্সশ্বর 

কক্ষশ্রি অবতবরক্ত ব্রাশ্য়র করারণ উশ্লেখ কশ্রশ্ছন। OOPE-এর এই ক্রমব্্থমরান বৃবদ্ তরাই 

অশ্নকসময় প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর বরাঁ্রা হশ্য় েরাঁড়রাশ্ছে (NFHS-4) এবং বববিন্ন গশ্বষণরায় 

কেখরা কগশ্ছ, এই করারশ্ণ েবরদ্রতম স্তশ্রর নরারীশ্ের অশ্নকসময় বনকৃটি মরাশ্নর পবরশ্ষবরা কবশ্ছ 

বনশ্ত হয় অরবরা সম্পূণ্থরূশ্প বববিন্ন মরাতৃস্বরাস্্-পবরশ্ষবরা কনওয়রা করশ্ক বনশ্জশ্ের ববচেত 

করশ্ত হয় (Skordis- Worrall et al., (2011); Mohanty et al., (2019))। তরাই 

কেশ্হতু JSY-এর িতু্থবক ক্রমব্্থমরান খর� কমিরাশ্ত এবং তরার েশ্ল বতবর হওয়রা আবর্থক সঙ্কি 

হ্রাস করশ্ত অক্ষম, (Leone et al., (2013); Mukherjee et al., (2013); Yadav et al. 
(2021)) এবং  বববিন্ন করারণবিত কেশ্হতু JSY তরার প্কৃত ঊপশ্িরাক্তরাশ্ের িরাশ্গ্থি করশ্ত 

ব্র্থ (Ali et al.,(2020); Sengupta and Sinha(2018)),- কসশ্ক্ষশ্রি সুষ্ঠু নীবত বন্্থরারশ্ণর 

জন্ প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর েশ্ল বতবর হওয়রা আবর্থক সঙ্কি ও তরার বববিন্ন করারণগুবলর 

ববিে  ব�রি হরাশ্ত পরাওয়রা প্শ্য়রাজন। তরাই এখরাশ্ন Multinomial logit মশ্ডশ্লর সরাহরাশ্ে্ 

আমররা কেখরাশ্নরার ক�টিরা করব ককন নরারীররা বববিন্ন আর্থ-সরামরাবজক পিভূবমর জন্ বববিন্ন সঙ্কি 

অর্থরায়শ্নর ববকপি কবশ্ছ বনশ্ছেন আবর্থক ককৌিল কমরাকরাববলরার (coping strategy)পবরবশ্ত্থ। 
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এর সরাশ্র প্গবতিীলতরা সূ�শ্কর (concentration index) বিরাররা ববশ্লেষণ এই কক্ষশ্রি ব�রিবি 

নীবত বন্্থরারকশ্ের করাশ্ছ আরও স্বছে কশ্র তুলশ্ব বশ্ল আমরাশ্ের ববর্রাস।

গশ্বষণরাপরিবি বনম্নরূশ্প সংগবঠত। ববিরাগ 2 বনজস্ব ব্শ্য়র এবং সঙ্কিকরালীন অর্থরায়ন 

সম্পবক্থত গশ্বষণরাগুবল পে্থরাশ্লরা�নরা কশ্র। ববিরাগ 3.1 ব্বহৃত তশ্র্র সংবক্ষপ্ত বববরণ কেয় 

এবং ববিরাগ 3.2 গশ্বষণরা পদ্বতর রূপশ্রখরা কেয়। ববিরাগ 4 গশ্বষণরালব্দ্ েলরােল ববশ্লেষণ 

কশ্র এবং ববিরাগ 5 উপসংহরারসহ নীবতমরালরা সংক্ররান্ত সুপরাবরি কশ্র।

2. গকিষণা পয্মাকোচনা

বববিন্ন গশ্বষণরায় কেখরা েরায় কীিরাশ্ব বববিন্ন �রাবহেরা এবং সরবররাশ্হর বেকগুবল মরাতৃস্বরাস্্ 

পবরশ্ষবরাগুবলর (Maternal Health Care/MHC) পরািরাপরাবি প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর কক্ষশ্রিও 

গুরুত্বপূণ্থ ভূবমকরা পরালন কশ্র। সরবররাশ্হর বেকগুবলর মশ্্্ অন্তম হল স্বরাস্্সংস্রার 

উপবস্বত, হরাসপরাতরাল বপছু জনসংখ্রা, ররাস্তরার অবস্রা, ররাশ্জ্ ডরাক্তরার-জনসংখ্রার অনুপরাত, 

ডরাক্তরাশ্রর অনুপবস্বত এবং ঘুষ ও সরামবগ্রক দুন্থীবত (Mohanty and Srivastava, (2013); 
Banerjee et al., (2004))। আবরার �রাবহেরার ববষয়গুবলর মশ্্্ নরারীর/ পবরবরাশ্রর বিক্ষরা, 

সম্পে, বববিন্ন বণ্থ ও ্ম্থ, বিিবকরালীন বরাসস্রান, বিশু জশ্মের ক্রম, নরারীশ্ের অর্থননবতক 

অবস্রা, পরাবরবরাবরক বহংসরার ববরুশ্দ্ নরারীশ্ের প্বতশ্ররা্ ইত্রাবে এইসব পবরশ্ষবরা ব্বহরাশ্রর 

বন্্থরারক বহসরাশ্ব অন্তর্্থক্ত (Mohanty et al.,(2019), Vellakkal et al., (2017))।
২০০৫ সরাশ্ল ককন্দ্রীয় সরকরার মরাতৃ ও বিশু মৃতু্হরার হ্রাস কররার লশ্ক্ষ্ NRHM এর 

অ্ীশ্ন JSY প্কপি শুরু কশ্রবছল। এর মূলত উশ্দ্ি্ বছল প্সশ্বর ব্য় হ্রাস কররা এবং 

েবরদ্রতম মরাশ্য়শ্ের মশ্্্ প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর আরও বৃবদ্ কররা। তশ্ব JSY বববিন্ন মরাতৃস্বরাস্্ 

পবরশ্ষবরা (Maternal Health Services/MHCs) ববশ্িষত প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর কক্ষশ্রি 

বৃহত্তর বৃবদ্ এবং এর ব্রাবহরাশ্র সরামবগ্রক ববষম্ হ্রাশ্সর মত বকছু সরােল্ অজ্থন করশ্লও 

(Sengupta and Sinha, (2018); Ali et al., (2020)), এর িতু্থবকর অর্থ প্রাবপ্তশ্ত 

উশ্লেখশ্েরাগ্ ববলবে ও বববিন্ন ররাজ্ অত্ব্ক পবরমরাণ প্শ্য়রাজনীয় নবর �রাবহেরার েশ্ল 

উপশ্িরাক্তরাশ্ের অর্থ প্রাবপ্তশ্ত অসুবব্রা, এই কম্থসূ�ীর সরােল্ অশ্নকরাংশ্ি বববণ্থ কশ্রশ্ছ 

(Devadasan et al., (2008); Vellakkal et al.,(2017))। আবরার, অশ্নকশ্ক্ষশ্রিই 

কেখরা কগশ্ছ বরাস্তশ্ব ব্য় কররা অশ্র্থর পবরমরাণ সরকরার কতৃ্থক বন্্থরাবরত িতু্থবকর পবরমরাণশ্ক 

ছরাবপশ্য় কগশ্ছ, কজলরা / উপ-কজলরা হরাসপরাতরাশ্ল বিশু প্সব কররা হশ্লও (Rahman and 
Pallikadavath, (2018))। তরাই, JSY র সরামবগ্রক সরােশ্ল্র প্শ্শ্ন গশ্বষণরাগুবল বকছুিরা 

ববি্রাববিক্ত বশ্ল আমরাশ্ের মশ্ন হশ্য়শ্ছ।

স্বরাস্্খরাশ্ত েবেও ্নীতম করেণীই কববিরিরাগ কক্ষশ্রি বনজস্ব ব্য় কববি কশ্রন েবরদ্রশ্ের 

করশ্ক, তবুও কখনও কখনও েবরদ্র নরারীররা কবসরকরারী স্বরাস্্পবরশ্ষবরা ব্বহরার কররার েশ্ল 
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কববি ব্য় করশ্ত বরা্্ হন েরা অশ্নকসময় আবর্থক ববপে্থয় কডশ্ক আশ্ন2  (Mohanty and 
Srivastava, (2013); Skordis- Worrall et al., (2011))। আবরার সরকরারী হরাসপরাতরাল 

ব্বহরারকরারীররাও অশ্নকসময় বববিন্ন hidden costs (ব�বকৎসরা, পবরবহন ব্য় এবং ববশ্িষত 

ঘুষ) এর সম্মুখীন হন, েরা OOP ব্য়শ্ক অশ্নকরাংশ্ি বরাবড়শ্য় কতরাশ্ল (Issac et al., (2016); 
Nahar and Costello, (1998))। এর পরািরাপরাবি, ববশ্িষত অসংগবঠত কক্ষশ্রি করাজ কররা 

মবহলরার (ও তরার স্বরামীর) হরাসপরাতরাশ্ল প্সবকরালীন সমশ্য় ররাকরার েরুন উপরাজ্থশ্নর উপরায় 

নরা ররাকরায় আশ্য়র ক্ষবতর সম্মুখীন হন, েরা ববশ্িষত েবরদ্রতমশ্ের অবস্রা আরও করুণ কশ্র 

কতরাশ্ল (Gargand Karan, (2009); Issac et al., (2016); Skordis- W orrall et al. 
(2011))। এই উচ্চ OOP ব্য় েবরদ্র করেণীশ্ক েররাক্রশ্ম সচেয়পরি ব্বহরার, সম্পবত্ত ববক্রয় 

এবং ঋণ বনশ্ত বরা্্ কশ্র (Mishra and Mohanty, (2019))। েরা বসজরাবরয়রান পদ্বতর 

মরা্্শ্ম প্সব এবং কবসরকরারী হরাসপরাতরাশ্ল প্সশ্বর (Mohanty and Kastor, (2017)) 
প্বণতরা বৃবদ্র সরাশ্র সরাশ্র আরও বৃবদ্ কপশ্য়শ্ছ। এই ককৌিলগুবলর মশ্্্ ককরানগুবলশ্ক 

সঙ্কি অর্থরায়শ্নর মশ্্্ কেলরা েরায়, তরার জন্ পূব্থবত্থী গশ্বষণরাগুবলশ্ত সঙ্কি অর্থরায়শ্নর  

সংজ্ঞরাবি সংশ্িরা্ন কররার একবি সমশ্বত প্শ্�টিরা লক্ষ্ কররা কগশ্ছ। এর েশ্ল বত্থমরাশ্ন 

আমররা coping strategy এবং সঙ্কি অর্থরায়শ্নর মশ্্্ একবি স্পটি ববিরাবজকরা কেখশ্ত পরাই। 

কেমন কববিরিরাগ গশ্বষণরাই সম্পে, গহনরা, গবরাবে পশু, ব্বক্তগত সম্পে বববক্র, সুে-সহ 

ঋণশ্ক সঙ্কি অর্থরায়ন বহসরাশ্ব ববশ্বব�ত কশ্রশ্ছ (Rahaman et al., (2013), Joe, (2015), 
Sauerborn et al., (1996)), বকন্তু কস বহসরাশ্ব সচেয়পরি (কসবিংস) ব্রাবহরার কশ্র স্বরাস্্ 

খর� কমিরাশ্নরাশ্ক অশ্নশ্কই সঙ্কি অর্থরায়ন বহশ্সশ্ব ্শ্রনবন (Tahsina et al., (2018), 
Mishra and Mohanty, (2019))। তরাই আমররাও আমরাশ্ের গশ্বষণরার জন্ এবিশ্ক ককবল 

coping strategy বহসরাশ্বই  ববশ্বব�ত কশ্রবছ। আবরার, সুে-ববনরা ঋণ বরা আত্মীয়স্বজশ্নর 

করাছ করশ্ক কনওয়রা সহরায়তরার কক্ষশ্রিও গশ্বষকশ্ের মতরামশ্তর পরার্থক্ রশ্য়শ্ছ (Kastor 
and Mohanty, (2018), Pandey et al., (2016); Skarbinski, (2002))। এগুবল 

বরাশ্ে, বরাবড়র অি্ন্তশ্র অসুস্ সেশ্স্র রেম পূণব্থটিন, ব�বকৎসরা খর� কমিরাশ্ত কিরাগ-ব্য় 

হ্রাস কররা এবং গুরুতর অসুস্ সেশ্স্র জন্ অন্রান্ সেস্রশ্ের বনশ্জশ্ের স্বরাশ্স্্র প্বত 

অবশ্হলরা কশ্র স্বরাস্খরাশ্ত অর্থ সরারেয় কররার মত বনেি্থনও গশ্বষণরায় বত্থমরান (Daivadanam 
et al., (2012); Karan, (2014))। েবেও সঙ্কি অর্থরায়শ্নর এই প্বণতরা কববিরিরাগ 

কক্ষশ্রি হরাসপরাতরাশ্ল ব�বকৎসরা্ীন রুগীর কক্ষশ্রি কবিী, বকন্তু অশ্নকসময় ববহবব্থিরাগ এবং 

2. জনস্বরাস্্ সুবব্রার অপ্তুলতরা, এর দুব্থল পবরকরাঠরাশ্মরা (ববশ্িষত ডরাক্তরার ও স্বরাস্্কম্থীশ্ের 

অনুপবস্বত) ও এর স্বরাস্্কম্থীশ্ের দুব্থ্বহরার, এই স্বরাস্্ পবরশ্ষবরাগুবলর বেনরাম এবং 

আপরাৎকরালীন পবরবস্বতশ্ত কবসরকরাবর স্বরাস্্ পবরশ্ষবরার উপর মরানুশ্ষর ববর্রাস ইত্রাবে করারশ্ণ, 

কবসরকরাবর স্বরাস্্ পবরশ্ষবরার ব্রাবহরার েবরদ্র করেণীর মশ্্্ও বৃবদ্ কপশ্য়শ্ছ (Skordis- Worall et 
al., (2011))
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ববশ্িষত মরাতৃস্বরাস্্ সম্পবক্থত ব�বকৎসরার কক্ষশ্রিও সঙ্কি অর্থরায়শ্নর এই বনেি্থন লক্ষ্ কররা 

েরায় (Rahaman et al., (2013); John & Kumar, (2017); Mishra and Mohanty, 
(2019))। 

বকন্তু সঙ্কি অর্থরায়শ্নর বববিন্ন বনণ্থরায়কগুবল খুঁশ্জ পরাবরার জন্ কববিরিরাগ গশ্বষণরাগুবল 

multivariate logit/ probit বরশ্গ্রিন ব্বহরার কশ্রশ্ছ, তশ্ব বকছু-বকছু গশ্বষণরা আবরার 

সমস্তরকম সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপিগুবলশ্ক একবরিত (homogenize) কশ্র একবি বডশ্পনশ্ডটি 

কিবরশ্য়বল বরাবনশ্য়শ্ছ সঙ্কি অর্থরায়শ্নর বনণ্থরায়কগুবল কখরাঁজরার জন্, েরা বকছুিরা ত্রুবিেুক্ত3  

(Joe, (2015);  Mishra and Mohanty, (2019); John and Kumar, (2017))। 
আবরার খুব অপি সংখ্ক গশ্বষণরাই রশ্য়শ্ছ কেখরাশ্ন Ordered logit / Multinomial logit 
কস্পবসবেশ্কিন ব্বহরার কশ্র কেখরাশ্নরা হশ্য়শ্ছ কীিরাশ্ব বববিন্ন সঙ্কি অর্থরায়শ্নর পর নরারীররা 

কবশ্ছ কনন কবস ক্রািরাগবরর পবরবশ্ত্থ,  েবেও কসখরাশ্নও বকছুশ্ক্ষশ্রি বডশ্পনশ্ডটি কিবরশ্য়বশ্লর 

কস্পবসবেশ্কিন প্শ্নসরাশ্পক্ষ4 (Basumatary and Srivastav, (2018); Tahsina et al., 
(2018))। 

তরাই আমররা জরাতীয় কডিরা (NFHS-4) ব্বহরার কশ্র OOP ব্য় ও এর বববিন্ন 

উপরােরানগুবল কেমন ওষু্, পবরবহন, স্বরাস্্- পরীক্ষরা ইত্রাবে খরশ্�র প্িরাব এবং প্গবতিীলতরা 

পরীক্ষরা কশ্রবছ। এবং, তরার সশ্গে ককরান ককরান আর্থ-সরামরাবজক করারণগুবলর জন্ নরারীররা 

বববিন্ন সঙ্কশ্ির অর্থরায়শ্নর পর কবশ্ছ বনশ্ত বরা্্ হন non-distressing  অর্থরায়শ্নর পবরবশ্ত্থ 

তরা কেখরার ক�টিরা কশ্রবছ।

3. করারণ এশ্ক্ষশ্রি গুরুতর ও কম গুরুতর সব ববকপিগুবলশ্কই সমরান ওজন (weight) কেওয়রা 

হয়। েশ্ল উেরাহরণস্বরুপ, সম্পবত্ত বববক্র কশ্র খর� কমিরাশ্নরার সশ্গে ্রার কশ্র খর� কমিরাশ্নরার 

কক্ষশ্রি ককরান পরার্থক্ ররাশ্কনরা, গুরুশ্ত্বর পরার্থক্ ররাকরা স্বশ্ত্তও। এছরাড়রা, সব ববকপিগুবলশ্ক 

homogenize কশ্র একবি বডশ্পনশ্ডটি কিবরশ্য়বল বরানরাশ্নরার েশ্ল আমররা সঙ্কি অর্থরায়শ্নর 

বববিন্ন ববকপিগুবলর বনবে্থটি বনণ্থরায়কগুবলর সবেশ্ন্ধও ্রারণরা পরাইনরা।

 4. Basumatary and Srivastav (2018) কত বডশ্পনশ্ডটি কিবরশ্য়বশ্লর কক্ষশ্রি সবশ্রশ্ক কম 

ব্বহৃত সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ককৌিলবি কবস ক্রাশ্িগবর বহশ্সশ্ব ব্বহৃত হশ্য়শ্ছ, েরা হল ‘্রার কররা’, 

েরা একবি সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ককৌিল।এর েশ্ল নরারীররা বববিন্ন করারণবিত ককরান non- distress-
ing  অর্থরায়শ্নর পবরবশ্ত্থ (কেমন, সচেয়পশ্রির ব্রাবহরার, েরা এই গশ্বষণরাশ্তও একবি ককৌিল 

বহশ্সশ্ব বত্থমরান) কীিরাশ্ব ককরান সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ককৌিল কবশ্ছ কনয় তরা আমররা বুেশ্ত পরাবরনরা 

এবং কীিরাশ্ব সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ঘিনরাগুবল কমরাব তরার বেিরা পরাইনরা। করারণ উপবরউক্ত গশ্বষণরার 

বডশ্পনশ্ডটি কিবরশ্য়বশ্লর কস্পবসবেশ্কিনবির েরুন আমররা দুবি সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ককৌিশ্লর 

মশ্্্ তুলনরা কবর, এবং একবি সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ব্বহরার কমরাশ্ত আশ্রকবি সঙ্কি অর্থরায়শ্নর 

ব্বহরার বরাড়রাশ্নরা— এিরা কখনই আমশ্ের উশ্দ্ি্ হশ্ত পরাশ্রনরা।
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3.1. েে্য িণ্মনা

আমররা এই গশ্বষণরার জন্ সব্থশ্িষতম NFHS- 4 (2015- 16) ইউবনি স্তশ্রর (কলশ্িল) 

কডিরা ব্বহরার কশ্রবছ, েরা DHS (Demographic and Health Survey) ওশ্য়বসরাইি 

করশ্ক কনওয়রা হশ্য়বছল। আরও সুবনবে্থটিিরাশ্ব বলশ্ল, DHS ওশ্য়বসরাইি অনুেরায়ী “এই 

েরাইলবিশ্ত ববশ্লেষশ্ণর একক (ককস) হ’ল গত 5 বছশ্র (0- 59 মরাস) জমেগ্রহণকরারী 

সন্তরান”। এই কডিরা েরাইলবিশ্ত বিশু এবং মরাশ্য়র স্বরাশ্স্্র সম্পবক্থত তর্, বববিন্ন আর্থ-

সরামরাবজক সূ�ক, বিশু প্সশ্বর জন্ OOP ব্য় এবং তরা কমরাকরাববলরার বববিন্ন আবর্থক ককৌিল 

এর তর্ রশ্য়শ্ছ। এনএেএই�এস কডিরার আন্তজ্থরাবতক খ্রাবত এবং তুলনরামরাশ্নর জন্ এবি 

আমরাশ্ের ববশ্লেষশ্ণর জন্ সবশ্�শ্য় বনি্থরশ্েরাগ্ কডিরা উৎস েরা িরারশ্তর প্বতবি ররাশ্জ্র 

ববিরাল সংখ্ক পবরবরাশ্রর করশ্ক তর্ (61,000 এর করাছরাকরাবছ) গ্রহণ কশ্র ররাশ্ক (Mishra 
and Mohanty, (2019))।

3.2. েে্য বিকলেষকণর পদ্ধবে

শুরুশ্ত আমররা এই গশ্বষণরার জন্ প্রাসবগেক কমৌবলক পবরসংখ্রান উপস্রাপন কশ্রবছ। এর 

পরািরাপরাবি, ককরানও বনবে্থটি ্রশ্নর ব্য় প্গবতিীল বকনরা তরা খবতশ্য় কেখরার জন্ আমরাশ্ের 

কনশ্সশ্্রেিন ইনশ্ডশ্ক্সর (ঘনত্ব সূ�ক) সহরায়তরা প্শ্য়রাজন। তরারপশ্র সঙ্কি অর্থরায়শ্নর 

ব্রাবহরাশ্রর ববিে ব�শ্রির জন্ প্বতবি অর্থরায়শ্নর ্রশ্ণর িতরাংি কেখরাব। এরপশ্র, আমররা 

প্বতবি সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকশ্পির জন্ ঘনত্ব সূ�ক ব্রাবহরার কশ্র আমররা কেখব এশ্ের মশ্্্ 

ককরানগুবল প্গবতিীল। এই ঘনত্ব সূ�ক বরা কনশ্সশ্্রেিন ইনশ্ডশ্ক্সশ্ক সরা্রারনত কনশ্সশ্্রেিন  

বক্রশ্রখরা এবং সমতরার করখরার ম্্বত্থী ববিগুণ কক্ষরি বহসরাশ্ব সংজ্ঞরাবয়ত কররা হয়। েখন 

ককরানও ববষম্তরা পরাওয়রা েরায় নরা,  তখন ঘনত্ব সূ�কবির মরান িূন্ হয়। এবি কনবতবরা�ক 

মরান ্রারণ কশ্র েখন বক্রশ্রখরাবি সমতরা করখরার উপশ্র ররাশ্ক (Wagstaff et al., (1991); 
O’Donnell et al.,(2007))।

ঘনত্ব সূ�কবি এইিরাশ্ব কেখরাশ্নরা কেশ্ত পরাশ্র: ),( rhCovC
m
2

=

কেখরাশ্ন, C = ঘনত্ব সূ�ক, h = স্বরাস্্ কসক্টর কিবরশ্য়বল, μ = স্বরাস্্ কসক্টর কিবরশ্য়শ্বল 

এর গড় এবং r= ব্বক্তর জীবনেরারিরার মরাশ্নর িগরাংি   ়ব্রাঙ্ক

ঘনত্ব সূ�কবি -1 করশ্ক 1 এর মশ্্্ ররাশ্ক (O’Donnell et al., (2007))। 

এবরার আমরাশ্ের মূল প্শ্নবির জন্, অর্থরাৎ বকিরাশ্ব বববিন্ন আর্থ-সরামরাবজক করারণগুবলর 

জন্ নরারীররা বববিন্ন সঙ্কশ্ির অর্থরায়শ্নর পর কবশ্ছ বনশ্ত বরা্্ হন non-distressing  

অর্থরায়শ্নর পবরবশ্ত্থ, তরা কেখরাবরার জন্ আমররা একবি Multinomial logit মশ্ডল ব্রাবহরার 

করব। এখরাশ্ন, কবস ক্রািরাগবরবি হল সচেয়পশ্রির ব্বহরার বরা কসবিংস। এর েশ্ল আমরাশ্ের 

বুেশ্ত সুববশ্্ হশ্ব বকিরাশ্ব নরারীররা বববিন্ন সঙ্কি অর্থরায়শ্নর পর কবশ্ছ বনশ্ত বরা্্ হন 



 xÌ≈!ÓˆÏŸ’°Ïí 43

কবস ক্রািরাগবরর পবরবশ্ত্থ (বরা, non-distressing  অর্থরায়শ্নর পবরবশ্ত্থ)। তরাই আমরাশ্ের 

গশ্বষণরার  জন্ প্শ্য়রাজনীয় বববিন্ন  আবর্থক ককৌিল গুবল েরা NFHS  সংগ্রহ কশ্র কসগুবল 

প্রশ্ম আমরাশ্ের জরানরা প্শ্য়রাজন। এগুবল হল : ঋণ কররা (সুে সহ / সুে ববনরা তরা উবলেবখত 

কনই), সম্পে ববক্রয় এবং গহনরা ববক্রয় েরা আমরাশ্ের গশ্বষণরাশ্তও আমররা অন্তর্্থক্ত কশ্রবছ। 

এরমশ্্্ আমররা বকছু আবর্থক ককৌিলশ্ক একসরাশ্র েুক্ত কশ্রবছ, কেগুবল উত্তরেরাতরাশ্ের 

মশ্্্ জনবপ্য় বছল। উেরাহরণস্বরূপ: আমররা ঋণ গ্রহশ্ণর সরাশ্র সচেয়পরির ব্বহরার, সচেয় 

এর ব্বহরার এর সরাশ্র সরাশ্র সম্পে / গহনরা ববক্রয়শ্ক একসরাশ্র েুক্ত কশ্রবছ, এবং একবি 

বমরে ককৌিল েরা সমস্ত সম্ভরাব্ ককৌিলগুবলর সংবমরেণ (কে বমরেণগুবল খুবই কম ব্বহৃত 

হশ্য়শ্ছ)5  কসবিশ্কও এখরাশ্ন অন্তর্্থক্ত কশ্রবছ। এর েশ্ল এবি আমরাশ্ের বুেশ্ত সরাহরাে্ 

করশ্ব কে পবরবরারগুবল ককরান অবস্রার বিবত্তশ্ত non-distressing strategy র তুলনরায় 

ককরান একবি সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপি কবশ্ছ কনয় এবং আরও গুরুতর ককৌিলগুবল কবশ্ছ 

বনশ্ত বরা্্ হয়(কেমন, ককৌিলগুবলর সংবমরেণ)। কেশ্হতু ঋণ কনওয়রার ববকপিবির কক্ষশ্রি, 

NFHS উশ্লেখ কশ্রবন কে তরা সুশ্ের হরাশ্রর সরাশ্র কনওয়রা বকনরা (েরা এবিশ্ক   ব়্রাঙ্ক  কররা 

িক্ত কশ্র কতরাশ্ল) এবং পরািরাপরাবি কেশ্হতু আবর্থক কমরাকরাববলরা ককৌিলগুবলর তীব্তরা অজরানরা, 

তরাই এশ্ক্ষশ্রি Multinomial logit মশ্ডল ব্বহরার কররা বনররাপে, কেশ্হতু আমরাশ্ের 

বডশ্পনশ্ডটি কিবরশ্য়বলবির ক্রািরাগবরগুবলর ককরান অড্থরার ররাকশ্ত পরাশ্র নরা। আমশ্ের এই 

বসদ্রান্ত Proportional Odds Model বিরাররা সমবর্থত, েরার ববস্তরাবরত েলরােল আমররা এই 

গশ্বষণরার Appendix এ বেশ্য়বছ। এছরাড়রাও, েবে আমররা Multinomial probit model-র 

(MNP) সশ্গে Multinomial logit model-র (MNL) তুলনরা কবর, কসশ্ক্ষশ্রিও MNL 

এর ব্বহরার আমশ্ের ববশ্লেষণশ্ক সহজ কশ্র কতরাশ্ল MNP-র তুলনরায়; গশ্বষকররা MNL 
এর ক�শ্য় MNP করেষ্, এবি প্মরাণ করশ্ত অক্ষম (Kropko, 2008; Dow and Endersby, 
(2004))। েবেও কনশ্স্টড লবজি মশ্ডলও আশ্রকবি ববকপি MNL মশ্ডশ্লর IIA কপ্রাপরাবি্থ 

লঙ্ঘশ্নর সমস্রার জন্, বকন্তু প্রায়িই মরানুষ বববিন্ন আবর্থক কমরাকরাববলরা ককৌিলক্রমশ্ক 

হরায়রাররাবক্থকিরাশ্ব বরাছরার বসদ্রান্ত কনন নরা (Bel and Paap, (2014))। এখন এই পিভূবমশ্ত 

েরাঁবড়শ্য়, আমররা মরাবটিশ্নরাবময়রাল লবজি মশ্ডশ্লর বরশ্গ্রিন সমীকরণবি নীশ্� বেশ্য়বছ, েরার 

কবস ক্রাশ্িগবরবি হল সচেয়পরি / কসবিংস এর ব্বহরার এবং এবি 1 বহসরাশ্ব ককরাশ্ডড।
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কেখরাশ্ন, Xik হল সব স্বতন্ত্র / ইবন্ডশ্পন্ডটি কিবরশ্য়বশ্লর ম্রাবট্ক্স। εij হল এরর িরাম্থ, েরা 

অলবক্ষত/আনঅবসরাি্থড প্িরাবগুবল ক্রাপ�রার কশ্র এবং আমররা ্ শ্র বনই কে এবি অবিন্নরূশ্প 

5. কিশ্ষর ববিরাগবি Basumatary & Srivastav, (2018) এর অনুরূশ্প কররা হশ্য়শ্ছ।
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ববতরণ কররা হশ্য়শ্ছ (IIA কপ্রাপরাবি্থ লঙ্ঘন হয়বন)।

এখরাশ্ন বডশ্পন্ডটি কিবরশ্য়বল হ’ল উত্তরেরাতরার (i = 1,2,…) লগ-প্বতবক্রয়রা কে বতবন 

কবস ক্রািরাগবরর পবরবশ্ত্থ (j=1) ককরান একবি সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপি (j= 2,3,4,5,6,7) কবশ্ছ 

কনশ্বন। এখরাশ্ন এবরার আমররা সচেয়পরি / কসবিংস এর ব্বহরার বরাশ্ে অন্রান্ ককৌিলগুবলর 

করেবণববন্রাস কেখব।

2= ঋণ (সুশ্ের হরার সহ / ছরাড়রাই)          3= সম্পে ববক্রয়

4= গহনরা ববক্রয়                             5= সচেশ্য়র ব্বহরার সহ ঋশ্ণর ব্বহরার

6= সচেশ্য়র ব্বহরার ও সম্পে / গহনরা  ববক্রয় কশ্র কসই অশ্র্থর ব্রাবহরার

7= বমরে ককৌিল (স্বপি ব্বহৃত সমস্ত ককৌিলগুবলর বমরেণ)

গশ্বষণরায় ব্বহৃত স্বতন্ত্র কিবরশ্য়বলগুবল হ’ল: কমরাি OOPE, সম্পশ্ের সূ�ক, 

বসবরাশ্সর স্রান (গ্ররাম / িহর), উত্তরেরাতরার বয়স, উত্তরেরাতরার বিক্ষরা, জমে ক্রম, প্সশ্বর 

্রণ (বসজরাবরয়রান / সরা্রারণ), ব্রাবহৃত স্বরাস্্সংস্রা (সরকরাবর/কবসরকরারী), উত্তরেরাতরার বণ্থ, 

কজএসওয়রাই অর্থ প্রাবপ্তর বববরণ ইত্রাবে।

3.3 গকিষণােব্দ্ধ ফোফে:

3.3.1. প্াবেষ্াবনে প্সকির থষিকরে বনজস্ব ি্যয় ও এর প্গবেশীেো (progressiveness) 
প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর কক্ষশ্রি বনজস্ব ব্শ্য়র প্গবতিীলতরা কেখরার পূশ্ব্থ আমরাশ্ের OOPE ও 

এর উপরােরানগুবলর গড় ব্রাশ্য়র পবরমরাণ কেখরা জরুবর। েরা প্রম ও ববিতীয় সরারণীশ্ত কেখরাশ্নরা 

হশ্য়শ্ছ।

সারণী 1: থরাট OOPE

Expenditure Mean (in Rs.) Lin. Std. Err. 95% Conf. Int.

totoop 7558.793 167.591 7230.305 7887.281
Public facility    
poorest  2453.977 189.228 2083.080 2824.874
poorer  3572.273 381.379 2824.748 4319.797
middle  3817.384 336.098 3158.613 4476.154
richer  3255.585 213.889 2836.350 3674.820
richest  3831.876 331.164 3182.775 4480.976
Private facility    
poorest  11715.330 507.329 10720.930 12709.730
poorer  12611.850 383.132 11860.880 13362.810
middle  15108.130 495.097 14137.710 16078.560
richer  16806.420 527.597 15772.290 17840.540
richest  19382.400 438.255 18523.400 20241.410
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উপশ্রর কিববল করশ্ক আমররা কেখশ্ত পরাবছে িরারশ্ত প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর কমরাি গড় 

OOP ব্য়  হল 7558 িরাকরা।েরা কনবেশ্ডসে ইটিরারিরাল অনুেরায়ী (95% স্তশ্র) 7230 িরাকরা 

করশ্ক 7887 িরাকরা পে্থন্ত পবরববত্থত হয়। এছরাড়রা কেমনবি প্ত্রািরা কররা হশ্য়বছল,  দুই ্রশ্নর 

স্বরাস্্সংস্রাশ্তই গড় ব্য় ্নীশ্রেণীর জন্ সব্থরাব্ক এবং েবরদ্রশ্রেণীর জন্ সব্থবনম্ন। েবেও 

আবরার এর সশ্গে এবিও লক্ষ্ণীয় কে, বনম্নশ্রেণীগুবলর কবসরকরাবর সংস্রাগুবলশ্ত প্রাবতষ্রাবনক 

প্সশ্বর ব্য় সরকরাবর সংস্রাগুবলর করশ্ক 4-4.5 গুণ কববি। এখন, আমররা কেখব কে ককরান 

বনবে্থটি ব্য়গুবলর জন্ প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর কক্ষশ্রি সরা্রারণত কববি খর� হশ্য় ররাশ্ক। এর 

জন্, আমরাশ্ের সরারণী 2 কত কেখশ্ত হশ্ব।

সারণী 2: OOPE-র বিবিন্ন উপাদানগুবের জন্য গড় খরচ

Constituents of OOPE   Mean (in rupees)   Lin. Std. Err. 95% Conf. Interval

Transport  847.601 41.519 766.221 928.981
Hospital Stay  2300.162 50.183 2201.801 2398.523
Tests  1222.827 38.803 1146.771 1298.883
Medicines 1557.458 35.703 1487.479 1627.438
Others  2169.679 35.819 2099.472 2239.886

আমররা কেখশ্ত পরাবছে, িরারশ্ত প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর কক্ষশ্রি সরা্রারণিরাশ্ব হরাসপরাতরাশ্ল 

ররাকরার ব্য় সবশ্�শ্য় কববি। এবি পূশ্ব্থর গশ্বষণরার সরাশ্র সরামঞ্জস্পূণ্থ এবং কসখরাশ্ন কেখরা কগশ্ছ 

হরাসপরাতরাশ্ল িবত্থর বেন বরাড়রার সরাশ্র সরাশ্র এই ব্য় আরও বৃবদ্ পরায়। এর পশ্র েররাক্রশ্ম 

‘অন্রান্ ্রশ্ণর ব্য়’ (েরা অসুস্ মরা ও বিশুর পবর�ে্থরা, ঘুষ, েরাই বরা আয়রা ইত্রাবে বনশ্য়রাশ্গর 

জন্ ব্য় হয়), ওষুশ্্র জন্ ব্য়, স্বরাস্্-পরীক্ষরার ব্য় এবং পবরবহন ব্য় আশ্স। সুতররাং, 

এখরাশ্ন ব্রাশ্য়র পবরমরাণ অনুেরায়ী ক্রমবি হ’ল: হরাসপরাতরাশ্ল ররাকরা>অন্রান্ ব্য়>ওষুশ্্র 

জন্ খর�>স্বরাস্্-পরীক্ষরা ব্য়>পবরবহন ব্য়।

এইবরার আমররা প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর কক্ষশ্রি বববিন্ন রকশ্মর বনজস্ব ব্রাশ্য়র প্গবতিীলতরার 

সূ�কগুবল কেখব, েরা সরারণী 3 এ কেওয়রা হশ্য়শ্ছ।

সারণী 3: বিবিন্ন বনজস্ব ি্যকয়র Concentration index
Expenditures  No. of obs. Index value Robust Std. Error p- value

Medicine  100539 .17990755 .01109713 0.0000
Transport  108693 .14669107 .02664703 0.0000
Hospital stay  104910 .3011748 .01128689 0.0000
Tests  101747 .24922099 .01480042 0.0000
Other  101525 .2370505 .01016546 0.0000
Total  88951 .22956819 .01079337 0.0000
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আমররা উপশ্রর কিববল করশ্ক কেখশ্ত পরাবছে বনজস্ব ব্শ্য়র প্বতবি ্রশ্ণর জন্ ্নী 

করেণী গবরবশ্ের ক�শ্য় কববি অর্থ খর� কশ্র, অর্থরাৎ প্বতবি ্রশ্ণর ব্শ্য়র জন্ই OOPE-র 

প্কৃবত প্গবতিীল। প্গবতিীলতরার সূ�কগুবলর করশ্ক এবি পবরষ্রার কে, ্নীশ্রেণী  ববশ্িষত 

হরাসপরাতরাশ্ল ররাকরার, স্বরাস্্-পরীক্ষরার কক্ষশ্রি (সমস্ত সূ�কগুবল statistically 99% level 
এ significant) কববি ব্য় কশ্র েবরদ্রশ্ের তুলনরায়। কমরাি OOPE ও প্গবতিীল, কেশ্হতু 

সূ�কবির মরান 0.230 (statistically 99% level এ significant)। েরার অর্থ ্নীররা 

সরামবগ্রকিরাশ্ব েবরশ্দ্রর ক�শ্য় প্সূবত ব�বকৎসরায় কববি অর্থ ব্য় কশ্র। তরা সশ্্বেও আমরাশ্ের 

মশ্ন ররাখরা উব�ত েবরদ্রতম করেণী প্সূবত ব�বকৎসরায় ্নীশ্ের তুলনরায় কম ব্য় করশ্লও;  কসই 

পবরমরাণ ব্য়ই তরাশ্েরশ্ক সঙ্কি অর্থরায়শ্নর বেশ্ক কঠশ্ল বেশ্ত পরাশ্র (েরা আমররা একটু পশ্রই 

কেখব) এবং তরার েশ্ল তরাশ্ের সব্থেরা েরাবরশ্দ্র্র জরাশ্ল আঁিশ্ক পড়রার ঝঁবক ররাশ্ক।

3.3.2. আবে্মে থরাোবিোর থেৌশে (coping strategy) এিং সঙ্কট অে্মায়ন:

পূশ্ব্থর বববিন্ন গশ্বষণরা করশ্ক আমররা কেশ্খবছ কে, প্সশ্বর উচ্চ এবং ক্রমব্্থমরান বনজস্ব ব্রায় 

কমিরাশ্নরার জন্ নরারীররা বববিন্ন ্রশ্ণর আবর্থক কমরাকরাববলরার ককৌিল কবশ্ছ কনন। এর মশ্্্ 

বকছু আবর্থক কমরাকরাববলরার ককৌিল সঙ্কি অর্থরায়ন বহসরাশ্ব পবরব�ত। এগুবল সরা্রারণত কসই 

ককৌিলগুবল, কেগুবলর করশ্ক অর্থ আেরাশ্য়র প্বক্রয়রা জবিল, ্রার পবরশ্িরাশ্্র ব্রাপরার ররাশ্ক 

এবং কেগুবল পবরবরারগুবলশ্ক িববষ্শ্ত েরাবরশ্দ্র্র বেশ্ক কঠশ্ল বেশ্ত সক্ষম। তরাই ববিশ্ে 

আশ্লরা�নরার পূশ্ব্থ একবি সরা্রারণ ্রারণরা পরাবরার জন্ আমররা প্রমত কত িতরাংি নরারী বববিন্ন 

্রশ্ণর আবর্থক ককৌিশ্লর ব্রাবহরার OOP ব্য় কমিরাশ্ত কশ্রশ্ছন কসিরা আমররা কেখব। এর 

জন্ সরারণী 4 এ েয়রা কশ্র লক্ষ্ করুন।

সারণী 4: বিবিন্ন আবে্মে থরাোবিোর থেৌশেগুবের ি্যিহাকরর শোংশ

Coping strategy Percentage (yes) Lin. Std. Err. 95% Conf. Interval

Savings  76.01 .0025615 75.49967, 76.50381
Borrowing  23.13 .0024348 22.65569, 23.61014
Selling of property 03.47 .0011235 03.25815, 03.69881
Selling of jewelry  02.76 .0009001 02.58584, 02.93888
Savings+ borrowing  07.09 .0013879 06.82663, 07.37078
Savings+selling 0. 027 .0000898 0.0142, 0.05192
(property/jewelry)
Mixed strategy 0.837 .0005388 0.73811, 0.94985

এখরাশ্ন আমররা কেখশ্ত পরাবছে কে OOP ব্য় কমিরাশ্ত সচেয়পশ্রির ব্বহরার সব করশ্ক 

জনবপ্য়। কেশ্হতু সচেয়পশ্রির ব্বহরাশ্রর কক্ষশ্রি ববশ্িষত ককরান ্রার পবরশ্িরাশ্্র ব্রাপরার 

ররাশ্ক নরা, বরা পরবত্থীশ্ত ককরান গুরুতর সমস্রায় পড়রার সম্ভরাবনরা প্রায় ররাশ্ক নরা, কসশ্হতু এর 
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জনবপ্য়তরা সবশ্�শ্য় কববি। এরপর আশ্স ্রাশ্রর মরা্্শ্ম প্সশ্বর খর� কমিরাশ্নরা। কেশ্হতু 

এশ্ক্ষশ্রি ব্রাবহরারকরাবরর করাশ্ছ এবি ব্রাবহরাশ্রর ববপে অন্রান্ গুরুতর ককৌিলগুবলর ক�শ্য় 

অশ্পক্ষরাকৃত কম বশ্ল মশ্ন হয়, তরাই এবি ববিতীয় জনবপ্য় ককৌিল (Damme et al., 
(2004))। পরবত্থী জনবপ্য় ককৌিল হল সচেয়পশ্রির ব্রাবহরার + ্রার কররা, েরার জনবপ্য়তরার 

করারণ পূশ্ব্থর আশ্লরা�নরা করশ্ক সহশ্জই অনুশ্ময়। এবং এরপশ্র েররাক্রশ্ম অন্রান্ বরাবক 

ককৌিলগুবল কেমন সম্পবত্ত বববক্র, গয়নরা বববক্র ও বমরে ককৌিল আশ্স, কেগুবল প্রশ্ম 

আশ্লরাব�ত বতনবি ককৌিশ্লর ক�শ্য় েশ্রটি গুরুতর।

এইবরার আমররা এই ককৌিলগুবলর ঘনত্ব সূ�কগুবল কেখব।

সারণী 5: ঘনত্ব সূচেগুবের রান বিবিন্ন আবে্মে থরাোবিোর থেৌশেগুবের জন্য 

Coping Strategy  No. of obs. Index value Robust Std. error p- value

Savings  110119 .06985319 .00174299 0.0000
Borrowed  110119 -.18728094 .0056028 0.0000
Sold property  110119 -.09124638 .01510991 0.0000
Sold jewelry  110119 .00843585 .01738754 0.6276
Both from savings and borrowed  110119 -.00317336 .01031062 0.7583
Utilized saving+ sold property  110119 .08310994 .05236109 0.1125
Both from savings+ 110119 .19298454  .03975966  0.0000
selling of jewelry
Both from Saving+  110119  .17381851 .14532159 0.2317
selling (assets/jewelry)
Mixed  110119 -.05508096 .03483648 0.1139
Other  110119 -.22336449  .01669554 0.0000
Insurance + other  110119 .56284316 .40899866 0.1688
Insurance  110119 .04451757 .03790426 0.2402

আমররা পূব্থবত্থী আশ্লরা�নরা করশ্ক জরাবন, কে ঘনত্ব সূ�শ্কর এর কনবতবরা�ক মরান (-1 এর 

করাছরাকরাবছ) বনবে্থটি আবর্থক কমরাকরাববলরা ককৌিলবি েবরদ্রশ্ের মশ্্্ ককন্দ্রীভূত তরা ইবগেত কশ্র 

এবং তববিপরীত। উপশ্রর সরারণী করশ্ক আমররা কেখশ্ত পরাবছে কে প্সশ্বর জন্ কম ব্য় 

কররা স্বশ্ত্বও, েবরদ্রশ্ের মশ্্্ ঋণ কনওয়রা, সম্পবত্ত ববক্রয় এবং আবর্থক কমরাকরাববলরা কররার  

‘অন্রান্ পদ্বত’ পবরসংখ্রানগত উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব ককন্দ্রীভূত। েবেও সচেয়পশ্রির ব্বহরার 

+ ঋণ কররা ও একবি কনবতবরা�ক মরান ্রারণ কশ্র, বকন্তু তরা পবরসংখ্রানগতিরাশ্ব তরাৎপে্থপূণ্থ 

নয়। বকন্তু অন্বেশ্ক সচেয়পশ্রির ব্বহরার, কেবি ককবলমরারি একবি coping strategy বকন্তু 

ককরানও সঙ্কি অর্থরায়ন নয় (পূশ্ব্থ আশ্লরাব�ত), তরা কেখরা েরায় সমরাশ্জর ্নী অংশ্ির মশ্্্ কববি 

প্রাপ্তরার করারশ্ণ ককন্দ্রীভূত। আবরার, সচেয়পরি ব্বহরাশ্রর সরাশ্র সম্পে বরা গহনরা কব�রার মশ্তরা 
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গুরুতর সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপিগুবলও পবরসংখ্রানগত উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব সমরাশ্জর ্ নী করেণীর 

মশ্্্ ককন্দ্রীভূত, েরা সরা্রারনিরাশ্ব প্সশ্বর জন্ এই করেণীর কবসরকরারী হরাসপরাতরালগুবলশ্ক 

প্রা্রান্ কেবরার েল। তরাই অন্িরাশ্ব বলশ্ল সম্পে সূ�শ্কর উপশ্রর বেশ্কর করেণীর OOP 
ব্য় কমিরাবরার জন্ সচেয়পরি, সম্পে বরা গহনরা কব�রার বব্্থত ব্বহরার, তরাশ্ের এই ববকপিগুবলর 

অশ্পক্ষরাকৃত বব্্থত প্রাপ্তরাশ্কও বনশ্ে্থি কশ্র।

এবরাশ্র, আমররা Multinomial logit বরশ্গ্রিশ্নর েলরােল কেখব।

সারণী 6: Multinomial logit বরকগ্রশকনর ফোফে

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES Savingsbc borrowing soldproperty soldjewel savborr savsell mixed

totoop  1.74e-06 1.38e-06 7.68e-06*** 3.50e-06*** 7.94e-06*** 8.77e-06***
   (1.16e-06) (2.24e-06) (1.29e-06) (1.13e-06) (1.37e-06) (1.38e-06)
Windex (Poorestrc)       

poorer   -0.403*** -0.0745 -0.216 -0.0951 -0.0240 -0.231
   (0.0562) (0.122) (0.161) (0.0919) (0.339) (0.273)
middle  -0.810*** -0.148 -0.224 -0.362*** -0.0821 -0.519*
   (0.0593) (0.121) (0.159) (0.0967) (0.348) (0.269)
richer   -1.317*** -0.257* -0.742*** -0.622*** -0.00284 -0.818***
   (0.0703) (0.140) (0.178) (0.103) (0.335) (0.286)
richest  -2.119*** -1.090*** -1.711*** -1.150*** -0.761* -1.622***
   (0.0980) (0.186) (0.238) (0.143) (0.426) (0.405)
Resid (Ruralrc)       
urban   0.0865 -0.0389 0.358*** 0.0510 -0.0395 -0.132
   (0.0658) (0.131) (0.119) (0.0871) (0.197) (0.189)
respage  -0.0247*** -0.0142 0.0252** -0.0117* 0.0274* 0.0213
   (0.00514) (0.0100) (0.0109) (0.00708) (0.0159) (0.0195)
respedu  -0.0275** -0.0102 0.0721*** -0.0342* 0.0473 -0.0165
   (0.0112) (0.0243) (0.0271) (0.0176) (0.0482) (0.0427)
Caste (None of themrc)      
sc   0.359*** 0.0634 1.055*** 0.145 0.419 0.144
   (0.0664) (0.118) (0.186) (0.106) (0.303) (0.241)
st   0.0937 0.0363 0.524** -0.0270 -0.305 -0.0848
   (0.0913) (0.152) (0.244) (0.115) (0.368) (0.374)
obc   0.302*** -0.0489 1.020*** 0.144* 0.613*** 0.241
   (0.0605) (0.116) (0.175) (0.0848) (0.200) (0.204)

bord   0.0722*** -0.0368 -0.0634 0.0172 -0.0624 -0.0387
   (0.0209) (0.0445) (0.0489) (0.0303) (0.0693) (0.0916)
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VARIABLES Savingsbc borrowing soldproperty soldjewel savborr savsell mixed

Caesarean(Norc)       
yes   0.501*** 0.310*** 0.800*** 0.725*** 0.549*** 1.248***
   (0.0493) (0.105) (0.102) (0.0626) (0.171) (0.172)
JSY (Norc)       
yes   -0.00797 -0.180* -0.456*** 0.0435 -0.252 0.0372
   (0.0460) (0.0963) (0.116) (0.0750) (0.262) (0.242)
Hosp (Publicrc)       
Private  0.127** 0.0190 0.285** 0.795*** 1.071*** 0.722***
   (0.0539) (0.116) (0.117) (0.0718) (0.228) (0.245)
Constant  -0.580*** -2.358*** -5.015*** -2.319*** -6.313*** -5.250***
   (0.152) (0.297) (0.356) (0.202) (0.617) (0.620)
Observations 112,382 112,382 112,382 112,382 112,382 112,382 112,382

দ্রটিব্: rc= reference category; bc= base category; স্ট্রান্ডরাড্থ ত্রুবিগুবল বন্ধনীগুবলর 

মশ্্্ রশ্য়শ্ছ; p<0.01, **p<0.05, *p<0.10; F- মরান = 21.59 ***

এখরাশ্ন আমররা কেখশ্ত পরাবছে কে, আমরাশ্ের মশ্ডল পবরসংখ্রানগত উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব 

বেি কশ্র (F- মরান = 23.99 ***) একবি খরাবল মশ্ডশ্লর ক�শ্য়। পূশ্ব্থই বশ্লবছ, সচেয়পরি 

ব্বহরার কশ্র OOPE ব্য় কমিরাশ্নরাশ্ক এখরাশ্ন আমররা কবস ক্রাশ্িগবর বহসরাশ্ব কবশ্ছ বনশ্য়বছ 

করারণ আমরাশ্ের গশ্বষণরায় এবিই একমরারি non- distressing  অর্থরায়শ্নর ককৌিল। এখন 

প্রশ্ম কমরাি OOPE (totoop) বেশ্য় শুরু কররা েরাক। অন্রান্ কিবরশ্য়বলশ্ক ধ্রুবক বহসরাশ্ব 

্শ্র, কমরাি OOPE র এক-ইউবনি বৃবদ্- গহনরা ববক্রয়, সচেশ্য়র ব্বহরাশ্রর সরাশ্রসরাশ্র ঋণ 

গ্রহশ্ণর, সচেয়পরি + সম্পবত্ত / গহনরা কব�রার লগরাবরেবমক সম্ভরাবনরাশ্ক (logarithmic 
chance) পবরসংখ্রানগত উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব বরাবড়শ্য় কতরাশ্ল, শু্ুমরারি সচেয়পরি ব্বহরাশ্রর 

পবরবশ্ত্থ। তশ্ব কমরাি OOPEর বৃবদ্, সচেয়পশ্রির তুলনরায় শু্ুমরারি ্রার কররা বরা, সম্পবত্ত 

ববক্রয় কররার তুলনরামূলক (বরশ্লবিি) লগ অডস্ এর উপর ককরান প্িরাব কেশ্ল নরা। 

এবরাশ্র আমররা সম্পে সূ�ক (windex) এর প্িরাব কেখব। এবি একবি ক্রাশ্িগবরকরাল 

কিবরশ্য়বল, এবং ববশ্লেষশ্ণর সুবব্রার জন্ এর কবস ক্রাশ্িগবর বহশ্সব আমররা কবশ্ছ বনশ্য়বছ 

েবরদ্রতম করেণীশ্ক। এখরাশ্ন আমররা কেখশ্ত পরাই কে, ককরান পবরবরাশ্রর সম্পে বৃবদ্র সরাশ্র 

সরাশ্র সচেয়পরি ব্রাবহরাশ্রর তুলনরায় কে ককরানও ্রশ্ণর সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ককৌিল কবশ্ছ 

কনওয়রার তুলনরামূলক লগ সম্ভরাবনরা উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব হ্রাস কপশ্য়শ্ছ। কববিরিরাগ কক্ষশ্রিই এবি 

কেখরা েরাশ্ছে কে, সব্থবনম্ন স্তশ্রর সম্পে করশ্ক (অর্থরাৎ, েবরদ্রতম) েখন আমররা সশ্ব্থরাচ্চ স্তশ্রর 

সম্পশ্ের বেশ্ক েরাবছে, উবলেবখত কে ককরানও সঙ্কি অর্থরায়শ্নর পদ্বত কবশ্ছ কনওয়রার লগ 

সম্ভরাবনরাগুবল হ্রাস পরাশ্ছে। উেরাহরণস্বরূপ, েখন আমররা সব্থবনম্ন স্তশ্রর সম্পে করশ্ক সশ্ব্থরাচ্চ 
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স্তশ্রর সম্পশ্ের বেশ্ক এবগশ্য় েরাই, সচেয়পরি ব্বহরার+ ঋণ কররার লগরাবরেবমক সম্ভরাবনরাগুবল 

উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব হ্রাস পরায়, শু্ুমরারি সচেয়পরি ব্বহরাশ্রর পবরবশ্ত্থ। 

এইবরার আবস বরাসস্রাশ্নর (resid) প্িরাশ্বর আশ্লরা�নরায়। এবি একবি বরাইনরাবর কিবরশ্য়বল, 

এবং এখরাশ্ন কবস ক্রািরাগবরবি হল গ্ররামীণ বরাসস্রান। এশ্ক্ষশ্রি িহুশ্র জনশ্গরাষ্ীর, গ্ররামীণ 

জনশ্গরাষ্ীর তুলনরায় সচেয়পরি ব্বহরাশ্রর ক�শ্য় গহনরা ববক্রশ্য়র বিরাররা বনজস্ব খর� কমিরাশ্নরার 

তুলনরামূলক লগ অডস্ উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব বৃবদ্ পরায়। অন্রান্ ্ রশ্ণর অর্থরায়নগুবল ব্রাবহরাশ্রর 

কক্ষশ্রি িহশ্র বসবরাশ্সর প্িরাব, গ্ররামীণ এলরাকরার করশ্ক পবরসংখ্রানগতিরাশ্ব উশ্লেখশ্েরাগ্ 

নয়।

প্সূবতর বয়স (respage) একবি কবটিবনয়রাস কিবরশ্য়বল এবং পূব্থবত্থী গশ্বষণরাগুবল 

করশ্ক পবরষ্রার কে প্সূবতর বয়সবৃবদ্র সশ্গে বববিন্ন সঙ্কি অর্থরায়শ্নর পদ্বত কবশ্ছ কনওয়রার 

সম্ভরাবনরা কশ্ম েরায় (Mukherjee et al., (2013); Mishra and Mohanty, (2019))। 
আমরাশ্ের গশ্বষণরাশ্তও কসিরা আমররা লক্ষ্ কশ্রবছ, এবং তরাই এখরাশ্নও ্রার কররা এবং 

সচেয়পশ্রির ব্রাবহরার + ্রার কররার লগরাবরেবমক সম্ভরাবনরা উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব কশ্ম প্সূবতর 

বয়শ্সর সশ্গে সশ্গে। বকন্তু একবি আকষ্থণীয় পে্থশ্বক্ষণ হ’ল, এক ইউবনি বয়স বৃবদ্র সরাশ্র 

সরাশ্র সচেয়পরি ব্রাবহরাশ্রর তুলনরায় গহনরা বববক্র এবং সচেয়পশ্রির ব্বহরার + সম্পে বববক্র 

কররার লগরাবরেবমক সম্ভরাবনরা বৃবদ্ পরায় েরা পূব্থবত্থী গশ্বষণরাগুবলর তুলনরায় সম্পূণ্থ ববপরীত। 

কেশ্হতু, নরারীশ্ের বয়শ্সর বরাড়রার সরাশ্র তরাশ্ের স্বরাশ্স্্র জন্ পবরবরার অর্থ ব্য় করশ্ত অনীহরা 

প্করাি কশ্র, নরারীররা তখন তরাশ্ের গহনরা ্রারশ্ণর পবরবশ্ত্থ তরা বববক্র কশ্র স্বরাশ্স্র জন্ অর্থ 

ব্য় করশ্ত বরা্্ হন, কেশ্হতু স্বরাস্্ একবি গুরুত্বপূণ্থ ববষয়। বকন্তু অন্বেশ্ক, সচেয়পশ্রির 

ব্বহরাশ্রর সশ্গে সম্পে বববক্র কররার লগরাবরেবমক সম্ভরাবনরাও বয়স বৃবদ্র সরাশ্র বরাশ্ড়, েরা হয়ত 

বয়স বৃবদ্র সশ্গে গি্থরাবস্রার জবিলতরা বৃবদ্র করারশ্ণ বৃবদ্ পরায়।

নরারীশ্ের বিক্ষরার কক্ষশ্রিও (‘respedu’, একবি কবটিবনয়রাস কিবরশ্য়বল) আমররা কেখশ্ত 

পরাই কে এক ইউবনি বিক্ষরার বৃবদ্র সরাশ্র সচেশ্য়র তুলনরায় বববিন্ন সঙ্কি বেনরাবসেং পদ্বত 

কবশ্ছ কনওয়রার বরশ্লবিি লগ অডস্ উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব হ্রাস পরায়। তশ্ব মজরার ববষয় হল, 

বিক্ষরার সরাশ্র সরাশ্র বনশ্জর স্বরাশ্স্্র জন্ নরারীশ্ের গহনরা বববক্র কররার বরশ্লবিি লগ অডস্ 

উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব বরাশ্ড়, সচেয়পরি ব্বহরাশ্রর তুলনরায়। এবির করারণ কেশ্হতু বিক্ষরার পবরমরাণ 

বৃবদ্ পরায়, নরারীররা তখন তরাশ্ের স্বরাশ্স্্র ববষশ্য় সশ্�তন হন এবং েখন অন্রান্ সঙ্কি 

অর্থরায়শ্নর ববকপিগুবল তরার জন্ উপলব্ধ ররাশ্কনরা / অন্রান্ সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপিগুবল 

গহনরা বববক্রর ক�শ্য় কবিী ক্ষবতকরারক মশ্ন হয় তরার পবরবরাশ্রর পশ্ক্ষ, তখন প্সশ্বর জন্ 

OOPE পবরমরাণ বরাড়শ্ল তরাররা এই ববকপিবির প্বতই আগ্রহী হন।

জশ্মের ক্রম (bord, একবি কবটিবনয়রাস কিবরশ্য়বল) এর কক্ষশ্রি আমররা কেখশ্ত পরাই 

কে বিশুজমে বৃবদ্র সরাশ্র ককবলমরারি ঋণ গ্রহশ্ণর বরশ্লবিি লগ অডস্ সচেয়পরি ব্বহরাশ্রর 

তুলনরায় উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব বৃবদ্ পরায়। অন্রান্ কক্ষশ্রি এর প্িরাব পবরসংখ্রানগতিরাশ্ব 
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উশ্লেখশ্েরাগ্ নয়। কেশ্হতু, বিশু জমে বৃবদ্র সরাশ্র সরাশ্র অন্রান্ সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপিগুবল 

করশ্ক অর্থ পরাবরার সম্ভরাবনরা কশ্ম েরায় (কেশ্হতু ইবতমশ্্্ কসগুবল ব্বহরার কররা হশ্য় কগশ্ছ), 

তখন শু্ুমরারি ্রার-কেনরার পরই অববিটি ররাশ্ক। আবরার, বিশু জমে বৃবদ্ হশ্লও অন্রান্ 

গুরুতর সঙ্কি অর্থরায়শ্নর  ববকপিগুবল ব্রাবহরার কশ্র প্সশ্বর তুলনরায় ্ রার-কেনরার পর প্সূবতর 

পবরবরাশ্রর করাশ্ছ বনররাপে ও করেয় বশ্ল মশ্ন হওয়রার ইবগেতও এবি হশ্ত পরাশ্র। 

এবরার, সঙ্কি অর্থরায়শ্নর উপর নরারীর বশ্ণ্থর প্িরাব কেখরার জন্ আমররা অসংরবক্ষত 

করেণীশ্ক করেরাশ্রসে ক্রািরাগবর বহশ্সশ্ব ্শ্রবছ, কেশ্হতু এবিও একবি ক্রাশ্িগবরকরাল 

কিবরশ্য়বল। প্রশ্ম SC ক্রািরাগবরশ্ত আবস, এশ্ক্ষশ্রি নরারীররা এই করেণীর মশ্্্ পরশ্ল, তরাশ্ের 

্রার কনওয়রা এবং গহনরা বববক্র কররার মশ্তরা সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপি কবশ্ছ কনওয়রার বরশ্লবিি 

লগ সম্ভরাবনরাগুবল অসংরবক্ষত করেণীর করশ্ক উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব বৃবদ্ পরায়। আবরার েবেও SC 

ক্রািরাগবরর অসংরবক্ষত করেণীর তুলনরায় ্রার কনওয়রা এবং গয়নরা বববক্র কররার সম্ভরাবনরাগুবল 

OBC করেণীর ক�শ্য় কববি, OBC করেণী প্সব খর� কমিরাশ্ত সচেয়পরি ব্বহরার + ্রার, এবং 

সচেয়পরি ব্বহরার + সম্পে বববক্র কররার আশ্পবক্ষক লশ্গর সম্ভরাবনরাগুবল SC করেণীর ক�শ্য় 

অশ্নক কববি। সরা্রারণিরাশ্ব বলশ্ত কগশ্ল, প্সব খর� কমিরাশ্ত OBC করেণীর কক্ষশ্রি প্রায় সব 

্রশ্নর সঙ্কি অর্থরায়শ্নর (সম্পবত্ত বববক্র এবং বমরে ককৌিল ছরাড়রা) তুলনরামূলক লগরাবরেবমক 

সম্ভরাবনরাগুবল, অসংরবক্ষত করেণীর তুলনরায় বৃবদ্ পরায়। আবরার ST করেণীর কক্ষশ্রি আমররা  

কেখশ্ত পরাই কে অর্থরায়ন কররার ববকপি কম ররাকরার েশ্ল OOP বরাড়শ্ল একমরারি গহনরা বববক্রর 

তুলনরামূলক লগরাবরেবমক সম্ভরাবনরা বরাশ্ড়, সচেয়পরি ব্বহরাশ্রর তুলনরায়। এবির আশ্রকবি 

সম্ভরাব্ করারণ হশ্ত পরাশ্র কে তরাররা ববশ্িষত বনম্নমরাশ্নর স্বরাস্্-পবরশ্ষবরা কবশ্ছ কনওয়রার েশ্ল 

তরাশ্ের খর� অত্ন্ত কম হওয়রায় তরাশ্ের সঙ্কি অর্থরায়শ্নর কসরকম েরকরার পশ্র নরা। 

এরপশ্র আমররা সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ওপর ‘Caesarean’ কিবরশ্য়বশ্লর, বরা প্সশ্বর 

্রশ্ণর প্িরাব ককমন তরা কেখব। এশ্ক্ষশ্রি েখন আমররা সরা্রারণ কডবলিরাবর করশ্ক বসজরাবরয়রান 

কডবলিরাবরর বেশ্ক েরাই, তখন কেখশ্ত পরাই কে, প্রায় সব ্ রশ্ণর সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপিগুবলর 

কেমন— গহনরার ব্বহরার, সচেয় ও ঋণ গ্রহণ, এবং সচেশ্য়র ব্বহরার এর সরাশ্র সম্পবত্ত / 

গহনরা কব�রার, লগরাবরেবমক সম্ভরাবনরা, শু্ুমরারি সচেয়পরি ব্রাবহরাশ্রর তুলনরায়  কবশ্ড় েরায়, েরা 

সম্পূণ্থিরাশ্ব প্ত্রাবিত।

আবরার ‘jsy’ কিবরশ্য়বশ্লর কক্ষশ্রি, JSY িতু্থবক পরানবন এমন নরারীশ্ের তুলনরায় JSY 

উপশ্িরাক্তরাশ্ের কক্ষশ্রি গহনরা বববক্রর তুলনরামূলক লগ অডস্, সচেয়পরি ব্বহরাশ্রর তুলনরায় 

সবশ্�শ্য় কববি হ্রাস পরায়, এবং তরা অনুসরণ কশ্র সম্পবত্ত বববক্রর তুলনরামূলক লগ অডস্। 

এগুবল JSY এর িতু্থবকর সের্থক প্িরাশ্বর বেক। তশ্ব দুঃশ্খর ববষয় হল JSY উপশ্িরাক্তরাররা 

অন্রান্ ককরানও অশ্পক্ষরাকৃত গুরুতর সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ব্বহরার JSY িতু্থবক পরানবন এমন 

নরারীশ্ের তুলনরায় উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব কম কশ্রনবন, শু্ুমরারি সচেয়পরি ব্বহরাশ্রর তুলনরায়। 

অর্থরাৎ, গুরুতর ককৌিলগুবলর কক্ষশ্রি, কেগুবল সরা্রারণত উচ্চ OOP ব্শ্য়র েল, JSY এর 
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সরামরান্ পবরমরাণ িতু্থবক অকরাে্থকর।  

আবরার, কে সকল নরারী সরকরারী হরাসপরাতরাশ্লর তুলনরায় (কিবরশ্য়বল ‘hosp’ বিরাররা 

ব�বনিত) কবসরকরারী সংস্রার করশ্ক ব�বকৎসরা কবরশ্য়শ্ছন, তরাশ্ের কক্ষশ্রি সচেয়পশ্রির ব্বহরার ও 

সম্পবত্ত / গহনরা বববক্রর এবং সচেয়পশ্রির ব্বহরার এর সশ্গে ঋশ্ণর ব্বহরাশ্রর তুলনরামূলক লগ 

অডস, সচেয়পরি ব্বহরাশ্রর তুলনরায় অত্ন্ত কববি। এবি কবসরকরারী হরাসপরাতরাশ্লর পবরশ্ষবরা 

ব্বহরাশ্রর কনবতবরা�ক প্িরাবশ্ক ইবগেত কশ্র এবং ব্বহরারকরারীররা কীিরাশ্ব কম গুরুতর সঙ্কি 

অর্থরায়শ্নর তুলনরায় ্ীশ্র ্ীশ্র গুরুতর সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপিগুবল গ্রহণ করশ্ত বরা্্ হয়, 

তরার প্বতেলন কশ্র।

4. উপসংহার 

NFHS-4 ইউবনি-স্তশ্রর কডিরা ব্বহরার কশ্র আমররা বত্থমরান গশ্বষণরায় প্সশ্বর কক্ষশ্রি 

বনজস্ব ব্শ্য়র প্গবতিীলতরা এবং সংকি অর্থরায়শ্নর বববিন্ন বনণ্থরায়কগুবলর অনুসন্ধরান 

কররার ক�টিরা কশ্রবছ। ঘনত্ব সূ�ক ব্বহরার কশ্র প্গবতিীলতরার ববশ্লেষশ্ণ কেখরা কগশ্ছ কে 

কমরাি OOPE এবং OOPE-র সমস্ত উপরােরানই প্গবতিীল, অর্থরাৎ সমরাশ্জর ্নী অংশ্ির 

মশ্্্ এই খর�গুবল ককন্দ্রীভূত। বকন্তু তরা সশ্্বেও আমররা কেশ্খবছ ্রার কররা বরা সম্পবত্ত বববক্র 

কররার মত আবর্থক কমরাকরাববলরার ককৌিলগুবল েবরদ্রশ্ের মশ্্্ ককন্দ্রীভূত, বনজস্ব ব্য় ্নীশ্ের 

তুলনরায় কম হওয়রা সশ্্বেও। তরাই কম OOP ব্য় কখনই ইবগেত কশ্র নরা কে তরা সমরাশ্জর েবরদ্র 

অংিশ্ক কম আঘরাত কশ্র। পূব্থবত্থী গশ্বষণরায় কেখরা কগশ্ছ েবে নরারীররা ্ নী, বিবক্ষত, বরা বয়স্ক 

হন বরা JSY এর িতু্থবক কপশ্য় ররাশ্কন, তশ্ব তরাররা কম গুরুতর সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপিগুবল 

কবশ্ছ কনয়। এবি আমরাশ্ের কক্ষশ্রিও সত্। আবরার এগুবল বরাশ্ে আমরাশ্ের কশ্য়কবি আকষ্থণীয় 

অনুসন্ধরান হ’ল— বয়সবৃবদ্র সরাশ্র নরারীররা গুরুতর সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ববকপিগুবল কম ব্রাবহরার 

করশ্লও, ববশ্িষ প্শ্য়রাজশ্ন তরাররা গহনরা বববক্র কশ্র OOP ব্য় কমিরাশ্নরার কক্ষশ্রি তরাররা আগ্রহী 

হন, শু্ুমরারি সচেয়পরি ব্বহরাশ্রর তুলনরায়। কেিরা অশ্পক্ষরাকৃত বিবক্ষত নরারীশ্ের (অবিবক্ষত 

নরারীশ্ের তুলনরায়) কক্ষশ্রিও ঘিশ্ত কেখরা েরাই, ববশ্িষত স্বরাশ্স্্র প্বত গুরুত্ব বরাড়রায়। আবরার 

JSY উপশ্িরাক্তরাশ্ের কক্ষশ্রি আমররা কেখশ্ত পরাই কে JSY িতু্থবক পরায়নরা এমন নরারীশ্ের 

তুলনরায়, শু্ুমরারি গয়নরা ও সম্পে বববক্রর তুলনরামূলক লগ সম্ভরাবনরা কশ্ম, শু্ু সচেয়পরি 

ব্রাবহরাশ্রর মরা্্শ্ম OOP ব্য় কমিরাশ্নরার তুলনরায়। বকন্তু অন্রান্ গুরুতর অর্থরায়শ্নর 

ববকপিগুবলর কক্ষশ্রি সচেয়পরি ব্রাবহরাশ্রর তুলনরায়, JSY উপশ্িরাক্তরা ও JSY িতু্থবক পরায়নরা 

এমন নরারীশ্ের মশ্্্ কতমন ককরান উশ্লেখশ্েরাগ্ পরার্থক্ কেখশ্ত পরাওয়রা েরায় নরা। েশ্ল, JSY 

কক অশ্নকিরা অসহরায় করাে্থক্রম বশ্ল মশ্ন হয় করারণ, গুরুতর সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ককৌিলগুবলর 

ব্বহরার এবি সম্পূণ্থ বনশ্জ করশ্ক কমরাশ্ত অক্ষম। একমরারি এর িতু্থবক তখনই করাে্থকর হয়, 

েখন এর উপশ্িরাক্তরা অশ্পক্ষরাকৃত ্নী (করারণ তখন OOP ব্শ্য়র  বরাবক অংি বত্থমরান 

আয় করশ্ক সহশ্জই কমিরাশ্নরা েরায়) / ককরান সুলি স্বরাস্্সংস্রা ব্বহরার কশ্র, প্সশ্বর খর� 
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কম কররার জন্। এইজন্ JSY র িতু্থবক বরাড়রাশ্নরা প্শ্য়রাজন, করারণ কসশ্ক্ষরিই একমরারি এবি 

ক্রমব্্থমরান OOP ব্রাশ্য়র লরাঘব কবমশ্য়, গুরুতর সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ঘিনরাগুবল হ্রাস করশ্ব, 

েরা একবি পবরবরারশ্ক িয়ঙ্কর পবরণবতর সম্মুখীন করশ্ত পরাশ্র। তরাই অশ্নকিরা একবি পূব্থবত্থী 

গশ্বষণরার (Vellakkal et al., (2017)) প্স্তরাবমত, আমররা উচ্চ কেরাকরাস এবং বনম্ন-কেরাকরাস 

উিয় ্রশ্ণর ররাশ্জ্র কক্ষশ্রিই প্রাবতষ্রাবনক প্সব বরাড়রাশ্নরা ও সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ঘিনরাগুবল  

কমরাশ্নরার জন্ শু্ুমরারি েবরদ্র এবং SC, ST, OBC কের  JSYর মরা্্শ্ম িতু্থবক কেওয়রার 

পররামি্থ বেই। তশ্ব আিরা কম্থীশ্ের পবরশ্ষবরাগুবল প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর প্বত উৎসরাহ বৃবদ্ ও 

মরাশ্য়শ্ের প্সবকরালীন সহরায়তরার জন্ সবরার জন্ ররাখরা উব�ত। আমরাশ্ের এই পররামি্থ ককবল 

সরাব্থজনীন প্রাবতষ্রাবনক প্সব বৃবদ্ বনবচিত করশ্ব তরাই নয়, এর বিরাররা সংরবক্ষত িতু্থবকর অর্থ 

েবরদ্রশ্ের ববতরশ্ণর মরা্্শ্ম প্রাবতষ্রাবনক প্সশ্বর জন্ হওয়রা সঙ্কি অর্থরায়শ্নর ঘিনরাও হ্রাস 

করশ্ব।
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Appendix

Checking the Proportinal Odds Theorem

  (1)

VARIABLES copestr

totoop 5.79e-06***
  (5.34e-07)

windex -0.375***
  (0.00953)

resid  0.0119
  (0.0251)

respage -0.0113***
  (0.00254)

respedu -0.0255***
  (0.00624)

caste  0.0457***
  (0.00842)

bord  0.0203*
  (0.0111)

casearean 0.533***
  (0.0253)

jsy  -0.0716***
  (0.0238)

hospubpri 0.371***
  (0.0264)
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_cut1 0.373***
  (0.0782)

_cut2 1.254***
  (0.0785)

_cut3 1.559***
  (0.0788)

_cut4 1.770***
  (0.0791)

_cut5 3.629***
  (0.0861)

_cut6 4.309***
  (0.0935)

Observations 54,838

Note: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10

এখরাশ্ন Null hypothesis হল, Ordered Logit Model আমরাশ্ের কক্ষশ্রি উপেুক্ত, 
Multinomial Logit Model এর তুলনরায়।

Approximate likelihood-ratio test of proportionality of odds across response 
categories:

Chi^2(50) =   1729.54; Prob > chi^2 =    0.0000

ওপশ্রর েলরােল করশ্ক আমররা বনবচিন্ত কে, MNL মশ্ডল আমশ্ের গশ্বষণরার জন্ 

উপেুক্ত, Ordered Logit Model- র তুলনরায়।
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Abstract
The famous British moral philosopher and social scientist of the eighteenth 
century – Adam Smith writes several books, of which two of them are 
particularly pertinent for the study of the history of economic thought. 
Of these two, the first one is – ‘The Theory of Moral Sentiments’. In it, he 
presents his very original concept of ‘Invisible hand’. In his second great book, 
‘The Wealth of Nations’ – he vigorously argues against ‘Mercantilism’ and 
puts forth his innovative idea of ‘Wealth of nations’. In this same book, he 
dismisses the arguments of Physiocracy about the superiority of land to labor in 
creating value and delivers his revolutionary concept of ‘Division of labor’. In 
addition, he makes many contributions to what is, today, known as economics. 
However, Joseph J. Spengler publishes a path breaking article on ‘Al-
Muqaddimah’ written by the fourteenth century Arab economist Ibn Khaldun. 
This article and the subsequent studies on the hitherto unknown contributions 
of this economist, reveal that Ibn Khaldun makes original contributions to 1. 
Specialization and division of labor, 2. Taxation, Laffer curve and supply side 
economics, 3. Demand and supply analysis, 4. Labor theory of value, 5. Public 
expenditure & Keynesian economics; several hundred years before Adam 
Smith, Arthur Laffer, Alfred Marshall, Thomas Malthus and John Maynard 
Keynes. This article provides a rigorous analysis and outlines the challenging 
contributions of Ibn Khaldun to the history of economic thought. Moreover, 
it agrees with some of the existing views that Khaldun preempts some of the 
important Smithian ideas.
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Keywords: Adam Smith, Ibn Khaldun, Invisible hands, Division of labor,  
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ইবশ্ন খরালদুন – আ্ুবনক অর্থিরাশ্্রের  

এক অববসংবরাবেত কমৌবলক ব�ন্তরাববে

আিু এন. এর. ওয়াবহদ

রর্মাে্ম :

অটিরােি িতশ্কর ববখ্রাত বব্বিি বনবতক েরাি্থবনক ও সমরাজববজ্ঞরানী, অ্রাডরাম বস্র অর্থিরাশ্্রের 

জশ্ন্ অত্ন্ত মূল্বরান বকছু অবেরান করশ্খ কগশ্ছন। প্রমবি হশ্লরা, ‘অেৃি্ হরাত’-এর ্রারণরা 

– েরা বতবন তরাঁর কলখরা বই – ‘The Theory of Moral Sentiments’-এ উপস্রাপন 

কশ্রশ্ছন। বরাবক দুশ্িরা বতবন ববস্তরাবরতিরাশ্ব ব্রাখ্রা কশ্রশ্ছন তরাঁর ববিতীয় গুরুত্বপূণ্থ গ্রন্থ 

‘The Wealth of Nations’-এ। এ দুশ্িরার একবি হশ্লরা ‘Mercantilism’ এর ওপর 

তরাঁর আপবত্ত এবং ‘Wealth of nations’-এর অবিনব ্রারণরা। তরাঁর সব কিশ্ষর বড় করাজবি 

হশ্লরা – Physiocrat’ কের সমরাশ্লরা�নরা ও ‘রেমববিরাজন’ তশ্্বের উপস্রাপনরা। এ-ছরাড়রাও বতবন 

অর্থনীবতর আশ্ররা কবি বকছু কমৌবলক ববষশ্য়র ওপর তরাঁর জ্ঞরানগি্থ বক্তব্ করশ্খশ্ছন। এসব 

করারশ্ণ তরাঁশ্ক অর্থিরাশ্্রের বপতরা বলরা হশ্য় ররাশ্ক। উবনিি’ ক�ৌষবট্ সশ্ন, �তুে্থি িতশ্কর 

আরব অর্থনীবতববে ইবশ্ন খরালদুন-এর ‘আল্-মুকরাবদ্মরা’-র ওপর কজরাশ্সে কজ কস্পংলরার-

এর কলখরা একবি েুগরান্তকরারী প্বন্ধ প্করাবিত হয়। এর েশ্ল ইংশ্রবজিরাষী পরাঠক, কলখক ও 

গশ্বষকশ্ের মশ্্্ কবি সরাড়রা পশ্ড় েরায় এবং ইবশ্ন খরালদুশ্নর ওপর আশ্ররা অশ্নক কলখরাশ্লবখ 

হয়। এখন জরানরা েরাশ্ছে – অ্রাডরাম বস্র, আর্থরার ল্রােরার, আলশ্রেড মরাি্থরাল, িমরাস মরালররাস 

এবং জন ম্রানরাড্থ ককইশ্সেরও িত িত বছর আশ্গ তরাঁশ্েরই কররা, খরালদুন তরাঁর ‘আল্-

মুকরাবদ্মরা’-য় ববিেিরাশ্ব ব্রাখ্রা কশ্র কগশ্ছন। আমররা বলশ্ত পরাবর ইবশ্ন খরালদুন অ্রাডরাম 

বস্শ্রর অশ্নক তশ্্বের কমৌবলক পূব্থব�ন্তক ও আ্ুবনক অর্থিরাশ্্রের এক পূব্থসুরী।

ভূবরো

অ্যারার বমিে

এই েরাি্থবনক-সমরাজববজ্ঞরানী েরা বলশ্খ কগশ্ছন তরার মশ্্্ অন্তত দুশ্িরা বই আমরার এই প্বশ্ন্ধর 

জন্ খুবই প্রাসবগেক। প্রমবি – ‘The Theory of Moral Sentiments’, েরা প্রম 
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প্করাবিত হয় ১৭৫৯ সরাশ্ল। ববিতীয়বি – ‘An Inquiry into the Nature and Causes of 
the Wealth of Nations’ - েরার সংবক্ষপ্ত নরাম, ‘The Wealth of Nations’। এবি প্রম 

বরাজরাশ্র আশ্স ১৭৭৬ সশ্ন। এই দুই বইশ্য় বস্র অশ্নকগুশ্লরা েরাি্থবনক, বনবতক, সমরাজতরাব্বেক 

এবং অর্থননবতক ত্বেকররা ও অন্রান্ বববিন্ন ববষশ্য়র ওপর আশ্লরাকপরাত কশ্রশ্ছন। অশ্নশ্ক 

মশ্ন কশ্র ররাশ্কন, এর মরাশ্ে তরাঁর বতনবি অবেরান ববিরাল বড় মরাশ্পর। প্রমবি হশ্লরা-

‘অেৃি্ হরাত’- এর ্রারণরা েরা বতবন ‘The Theory of Moral Sentiments’-এ উপস্রাপন 

কশ্রশ্ছন। ববিতীয়বিও ককরাশ্নরা অংশ্ি এর ক�শ্য় কম �মকপ্ে নয় – ‘‘Mercantilism’-এর 

ওপর তরাঁর কঘরারতর আপবত্ত এবং ‘Wealth of Nations’-এর অবিনব ্রারণরা েরা বতবন 

ব্রাখ্রা কশ্রশ্ছন তরাঁর ববিতীয় বই  ‘The Wealth of Nations’-এ। একই বইশ্য় বতবন তরাঁর 

তৃতীয় কে বড় করাজবি কশ্র কগশ্ছন তরা হশ্লরা – তরাঁর সমসরামবয়ককরাশ্লর ‘Physiocrat’-কের 

সমরাশ্লরা�নরা ও ‘রেমববিরাজন’ তশ্্বের উপস্রাপনরা। এখন, এই বতনবি ববষয়ই আবম এশ্ক এশ্ক 

সংশ্ক্ষশ্প আপনরাশ্ের সরামশ্ন তুশ্ল ্রব।

অদৃশ্য হাে

অ্রাডরাম বস্শ্রর ‘অেৃি্ হরাত’ হশ্লরা মুক্তবরাজরার অর্থনীবতর অন্তররাত্মরা। তরাঁর মশ্ত, বরাজরারব্বস্রার 

মশ্্্ এমন এক অন্তবন্থবহত িবক্ত লুবকশ্য় ররাশ্ক, েরা বকনরা আপনরা-আপবন পণ্ উৎপরােন এবং 

সরাশ্র সরাশ্র তরার মূল্ স্বরািরাববক ররাখরার বনচিয়তরা কেয়। এিরাশ্ব বরাইশ্রর হস্তশ্ক্ষপ ছরাড়রা 

সেল, করাে্থকর এবং স্বয়ংবক্রয়িরাশ্ব বরাজরার বনশ্জশ্কই বনশ্জ বনয়ন্ত্রণ করশ্ত পরাশ্র। ব্রাপরারিরা 

উেরাহরণ বেশ্য় এিরাশ্ব কবরােরাশ্নরা েরায় – ককরাশ্নরা করারশ্ণ েবে আড়ং-এ ককরাশ্নরা পশ্ণ্র ঘরািবত 

কেখরা কেয়, তরা হশ্ল তরার েরাম বরাশ্ড়। েরাম বরাড়শ্ল ববশ্ক্রতরাশ্ের মুনরােরা ফুশ্ল কেঁশ্প ওশ্ঠ। 

বরাড়বত লরাশ্ির কলরাশ্ি বিশ্পি (Industry) নতুন নতুন উশ্ে্রাক্তরাশ্ের আগমন ঘশ্ি, পণ্ 

উৎপরােন ও সরবররাহ বৃবদ্ পরায় এবং আশ্স্ত আশ্স্ত েরাম বনশ্�র বেশ্ক নরামশ্ত ররাশ্ক। পণ্মূল্ 

তরার স্বরািরাববক জরায়গরায় আসরার আগ পে্থন্ত এই প্বক্রয়রা �লশ্তই ররাশ্ক। ‘স্বরািরাববক জরায়গরািরা’ 

ককরাররায়, কসিরাও বরাজরারই তরার বনজস্ব বনয়শ্ম বন্্থরারণ কশ্র – কেখরাশ্ন �রাবহেরা সরবররাশ্হর 

িরারসরাম্ ররাশ্ক এবং কক্রতরা-ববশ্ক্রতরা ককউই ককরাশ্নরা ্রশ্নর অবস্রতরায় কিরাশ্গ নরা।

বঠক উশ্টিরািরাশ্ব, ককরাশ্নরা করারশ্ণ েবে বরাজরাশ্র ককরাশ্নরা বজবনশ্সর প্রাচুে্থ কেখরা কেয় তরা 

হশ্ল তরার েরাম কশ্ম েরায়। েরাম কমশ্ল প্রম বেশ্ক ববশ্ক্রতরাশ্ের ব্বসরা-সুেল হ্রাস পরায় এবং 

অবশ্িশ্ষ তরাঁররা কলরাকসরান গুনশ্ত বরা্্ হয়। কববি বেন ক্ষবত-্রাররা �লশ্ত ররাকশ্ল বরাজরার করশ্ক 

অব্কতর দুব্থল উশ্ে্রাক্তরা ও উৎপরােনকরারীররা আশ্স্ত আশ্স্ত সশ্র েরায়। এর েশ্ল পশ্ণ্র 

উৎপরােন ও সরবররাহ কমশ্ত ররাশ্ক। সরবররাহ কমরার সরাশ্র সরাশ্র �রাবহেরার �রাশ্প মূল্ আবরার 

ঊর্্থমুখী হয় এবং এই ্রাররাও অব্রাহত ররাশ্ক েরাম স্বরািরাববক জরায়গরায় বেশ্র নরা আসরা অবব্।

বরাজরাশ্র েবে বরাইশ্রর হস্তশ্ক্ষপ নরা ররাশ্ক, প্বতশ্েরাবগতরা ররাশ্ক অবরা্ এবং ন্রাে্, কক্রতরা-

ববশ্ক্রতরার সংখ্রা ররাশ্ক প্চুর, তরাহশ্ল ককরাশ্নরা ব্বক্ত বরা কগরাষ্ী বরাজরারব্বস্রার ওপর ককরাশ্নরা 

অশুি প্িরাব কেলশ্ত পরাশ্র নরা এবং মূল্ স্বরািরাববক ররাশ্ক – অবতবরক্ত বরাশ্ড়ও নরা আবরার 
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কশ্মও নরা। ববশ্ক্রতরাররা কলরাকসরান কগরাশ্ন নরা আবরার কববি কববি লরািও করশ্ত পরাশ্র নরা। 

কক্রতরা/কিরাক্তরাররা �রাবহেরা মশ্তরা বজবনস পরায়। তশ্ব সরকরাবর আনুকূশ্ল্ অরবরা অন্ ককরাশ্নরা 

কৃবরিম বকংবরা অসৎ উপরাশ্য় বরাজরাশ্র েবে ককউ একশ্�বিয়রা আব্পত্ ববস্তরার কশ্র তশ্ব বস্শ্রর 

মুক্তবরাজরার অর্থনীবত মুখ রুবশ্ড় পশ্ড়। এমতরাবস্রায় ররা্রেশ্ক ত্ববরত ব্বস্রা বনশ্য় ‘অেৃি্ হরাত’-

কক মুক্ত কশ্র বেশ্ত হয় – েরাশ্ত কস সবঠক বনয়শ্ম সহশ্জ আবরার সবক্রয় হশ্ত পরাশ্র। এই 

করাশ্জ ররাশ্্রের হরাশ্ত একরাব্ক েররাের ও করাে্থকর ব্বস্রাপরি আশ্ছ – েরার ববিে আশ্লরা�নরা 

এখরাশ্ন অপ্রাসবগেক।

‘সম্পে’ কী এবং একবি ‘সম্পেিরালী’ কেি বলশ্ত কী বুেরায়, তরা বতবন গিীর ও বনববড়িরাশ্ব 

সন্ধরান কশ্রশ্ছন এবং এর একবি �মৎকরার সমরা্রানও খুঁশ্জ কবর কশ্রশ্ছন। তশ্ব এিরা বুেশ্ত 

হশ্ল আশ্গ  Mercantilism-এর কররায় বেশ্র কেশ্ত হয়। বস্শ্রর আশ্গ এই মতরােশ্ি্থ ববর্রাসী 

পবণ্তররা, সরা্রারণ জনগণ ও কিরাক্তরাশ্ের ক�শ্য় উশ্ে্রাক্তরা এবং উৎপরােকশ্ের স্বরার্থশ্ক অশ্নক 

বড় কশ্র কেখশ্তন। এই কগরাষ্ীর্ক্ত কলরাকজন মশ্ন করশ্তন, উৎপরােকররা পণ্ উৎপরােন 

কশ্র রপ্তরাবনর মরা্্শ্ম কসরানরােরানরা ও িরাকরাপয়সরা জমরা কররার মরা্্শ্ম কেশ্ির ‘সম্পে’ বরাড়রান। 

অন্বেশ্ক কিরাক্তরাররা ককরাশ্নরা বকছু সৃবটি নরা কশ্র সব কখশ্য়শ্েশ্য় অরবরা খর� কশ্র র্ংস কশ্র 

কেশ্লন। বস্র তরাঁশ্ের এই েরাবব মরানশ্ত একেম অবনছেুক। বতবন বলশ্লন, সরা্রারণ জনগণ 

এবং কিরাক্তরাররা তরাঁশ্ের �রাবহেরা বেশ্য় উৎপরােনশ্ক উৎসরাবহত কশ্রন বশ্লই পণ্ উৎপরােন বৃবদ্ 

পরায় এবং ব্বসরায়ীররা সেুল ঘশ্র তুশ্ল আশ্নন। সুতররাং, উৎপরােকশ্ের ক�শ্য় সরা্রারণ জনগণ 

এবং কিরাক্তরাররাই বড়। এখরাশ্ন বস্র আশ্ররা দুশ্িরা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্থ ববষশ্য় তরাঁর বক্তব্শ্ক 

স্পটি কশ্র সরামশ্ন বনশ্য় আশ্সন। প্রমত, পণ্ উৎপরােশ্নর লক্ষ্ ও উশ্দ্ি্ ববশ্েশ্ি বববক্র 

কশ্র িরাকরাপয়সরা এবং মূল্বরান ্রাতব  দ্রশ্ব্র পরাহরাড় গশ্ড় কতরালরা নয়, বরং সরা্রারণ কক্রতরা-

কিরাক্তরাশ্ের মশ্্্ পণ্ ও কসবরার সুষম বটিন ও তরাঁশ্ের কিরাশ্গর মরা্্শ্ম প্কৃত জনকল্রাণ 

বনবচিত কররা এবং তরা বৃবদ্ কররা। ববিতীয়ত, সম্পশ্ের মরাপকরাবঠ িরাকরাপয়সরার অঙ্ক নয়, বরং 

িরাকরাপয়সরা বেশ্য় কী পবরমরাণ প্কৃত পণ্ ও কসবরা জনগণ বকনশ্ত পরাশ্র ও কিরাগ করশ্ত পরাশ্র 

কসই সক্ষমতরা। অতএব, কে কেশ্ি েত কববি মরানুষ েত কববি পণ্ এবং কসবরা উপশ্িরাগ করশ্ত 

পরাশ্র কসই কেি তত কববি ‘সম্পেিরালী’, তত কববি ‘্নী’। বস্শ্রর িরাষরায়, প্কৃতপশ্ক্ষ এিরাই 

হশ্লরা ‘Wealth of nations’-এর মম্থকররা।

মরাশ্ক্থটিরাইবলস্টশ্ের আশ্রকিরা র্ল ্রারণরা বছল। তরাঁররা মশ্ন করশ্তন, কেসব কেি 

কসরানরােরানরার বববনমশ্য় পণ্ রপ্তরাবন কশ্র তরাররা আন্তজ্থরাবতক বরাবণজ্ করশ্ক লরািবরান হয়, 

আর েরাররা পণ্ আমেরাবন কশ্র তরাররা ্নরত্ন হরাবরশ্য় ক্ষবতগ্রস্ত হয়। রপ্তরাবনকরারকশ্ের লরাি, 

আমেরাবনকরারকশ্ের ক্ষবতর সমরান – তরাই আন্তজ্থরাবতক বরাবণশ্জ্ সরাবব্থক লরািরালরাি িূশ্ন্র 

থদকশর সম্পদ

এবরার আবস বস্শ্রর ববিতীয় বই, ‘The Wealth of Nations’-এর কররায়। এখরাশ্ন কেশ্ির
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ককরাঠরায় বরতু হশ্য় ররাশ্ক। বস্র তরাঁর ‘Absolute advantage’ ্রারণরাশ্ক ব্বহরার কশ্র এর 

বঠক উশ্টিরািরাই প্মরাণ কশ্র ছরাড়শ্লন। বতবন বলশ্লন, েরার কে পশ্ণ্ ‘Absolute advantage’ 
আশ্ছ, কস েবে কসিরা রপ্তরাবন কশ্র এবং েরার েরাশ্ত কনই কস েবে কসিরা আমেরাবন কশ্র তরাহশ্ল 

মুক্ত আন্তজ্থরাবতক বরাবণশ্জ্র েশ্ল বরাড়বত পণ্ ও কসবরা কিরাশ্গর মরা্্শ্ম আমেরাবন এবং 

রপ্তরাবনকরারক উিয় কেিই ‘সম্পেিরালী’ হয়, ‘উপকৃত’ হয় এবং ‘জনকল্রাণ’ বৃবদ্শ্ত সেল 

হয়।

অসরারতরা প্মরাণ কশ্র রেমববিরাজশ্নর (Division of labor) গুরুত্ব, তরাৎপে্থ এবং গূঢ় অর্থ 

কিশ্ন কবর কশ্র আনশ্লন। বেবজওশ্ক্রিশ্ের ্রারণরা বছল, উৎপরােন এবং মূল্সংশ্েরাজন 

প্বক্রয়রায়, জবম বরা ভূবমই হশ্লরা মূল উপরােরান। বস্র বলশ্লন, ভূবমর ক�শ্য় রেবমশ্কর অবেরান 

কববি এবং বড়। বতবন উেরাহরণ বেশ্য় কেবখশ্য় বেশ্লন – ববশ্িষরায়ীত করাজ এবং রেমববিরাজশ্নর 

মরা্্শ্ম একই করাজ বরার বরার সম্পরােন কশ্র রেবমকররা তরাঁশ্ের েক্ষতরা ও উৎপরােন ক্ষমতরা 

বরাবড়শ্য় কতরাশ্লন। েশ্ল বনবে্থটি সংখ্ক রেবমক একই পবরমরাণ জবম ব্বহরার কশ্র অশ্নক গুণ 

কববি পণ্ উৎপরােন করশ্ত পরাশ্রন। এশ্ত কবরােরা েরায়, পণ্ উৎপরােশ্নর উপরােরান বহশ্সশ্ব ভূবম 

করশ্ক রেবমক অশ্নক কববি করাে্থকর, িবক্তিরালী, েলপ্সূ ও উপশ্েরাগী। আশ্লরা�্ দুই পুস্তশ্ক, 

অ্রাডরাম বস্র তরাঁর মূল বক্তব্গুশ্লরা ছরাড়রাও অর্থিরাশ্্রের আশ্ররা অশ্নক ববষশ্য়র অবতরারণরা 

কশ্রশ্ছন, কেমন – মজবুর, িরাকরার অর্্েয় ও তরার ব্বহরার, জবমর খরাজনরা, মজেু ও মুনরােরা, 

পুঁবজর উশ্মেষ ও তরার ববকরাি, ্রারশ্েনরা, সুে ও আশ্ররা অশ্নক বকছু। অর্থনীবতশ্ত তরাঁর এসব 

অবেরাশ্নর করারশ্ণ, উবনিি’ ষরাশ্ির েিক অবব্ বতবন বছশ্লন সমরাজববজ্ঞরাশ্নর গুরুত্বপূণ্থ এই 

িরাখরার অববসংবরাবেত ‘বপতরা’।

থ্পংোর ের্্মে খােদুকনর উপস্াপনা

বকন্তু ১৯৬৪ সশ্ন েখন কজরাশ্সে কজ কস্পংলরার-এর কলখরা প্বন্ধ (Spengler: 1964), 
প্করাবিত হশ্লরা, তখন অর্থিরাশ্্রের আবেপুরুশ্ষর েরাবব বনশ্য় ববর্মশ্চে আববভূ্থত হশ্লন �তুে্থি 

িতরাব্ীর আরব অর্থনীবতববে ইবশ্ন খরালদুনও (১৩৩২-১৪০৬)। জ্ঞরান-ববজ্ঞরাশ্নর জগশ্ত 

এর আশ্গও খরালদুশ্নর নরাম অজরানরা বছল নরা, তশ্ব তরাঁর প্�রার ও প্সরার মুসলমরান ্ম্থশ্বত্তরা 

ও আরব গশ্বষকশ্ের মশ্্্ই সীবমত বছল এবং তরাঁর প্্রান পবর�য় বছল – ঐবতহরাবসক, 

সমরাজববজ্ঞরানী ও ররা্রেব�ন্তক বহশ্সশ্ব। খরালদুন প্চুর কলখরাশ্লবখ কশ্র কগশ্ছন এবং তরার সবই 

আরবী িরাষরায়। অন্রান্ অশ্নক ববষশ্য়র সরাশ্র, অর্থনীবতশ্ত তরার গিীর ব�ন্তরািরাবনরা ও 

গশ্বষণরার সুস্পটি প্মরাণ পরাওয়রা েরায় তরাঁর ববখ্রাত গ্রন্থ ‘আল্-মুকরাবদ্মরা’য়। আসশ্ল ‘আল্-

মুকরাবদ্মরা’, খরালদুশ্নর কলখরা ককরাশ্নরা স্বতন্ত্র বই নয়। এিরা বতবন বলশ্খবছশ্লন তরার ববখ্রাত 

শ্ররবিিাজন সম্পকে্ম বমিকের িক্তি্য

এবরার কেখুন, অ্রাডরাম বস্র কীিরাশ্ব তরাঁর ‘The Wealth of Nations’–এ ‘বেবজওশ্ক্রবস-র
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গশ্বষণরা গ্রন্থ – ‘বকতরাব আল-ইবরার’-এর ভূবমকরা মশ্ন কশ্র। এই ভূবমকরাবি  কবি ববিে, প্রায় 

৪৫০ পৃষ্রা ব্রাপী ববস্তৃত। এ জন্ অ্রাকরাশ্ডবমক জগশ্ত ‘আল্-মুকরাবদ্মরা’ একবি পূণ্থরাগে বই 

বশ্লই ববশ্বব�ত হশ্য় ররাশ্ক।১

এই বনবশ্ন্ধর জন্ গশ্বষণরা করশ্ত বগশ্য় কেখরা কগশ্ছ, গত ৫০/৬০ বছশ্র ইবশ্ন খরালদুন 

এবং অর্থিরাশ্্রে তরাঁর অনন্ অবেরাশ্নর ওপর প্চুর কলখরাশ্লবখ হশ্য়শ্ছ এবং এখশ্নরা হশ্ছে। 

কলখকশ্ের মশ্্্ আরব-অনরারব ও পরাচিরাত্ গশ্বষকররা কতরা আশ্ছন-ই, তরাঁশ্ের সরাশ্র বববিন্ন 

জরাবত ও িরাষরািরাষী সরাংবরাবেকররাও কেরাগ বেশ্য়শ্ছন। প্করািনরা কেমন হশ্ছে অ্রাকরাশ্ডবমক 

জরান্থরাশ্ল কতমনই হশ্ছে অনলরাইন ব্লশ্গ। এসব ঘরাঁিরাঘরাঁবি কশ্র সুিৃঙ্খলিরাশ্ব এই মনীষীর 

গুরুত্বপূণ্থ ও তরাৎপে্থপূণ্থ করাে্থরাবলী গুবছশ্য় উপস্রাপন কররার করাজবি েত সহজ কিশ্ববছলরাম 

বরাস্তশ্ব কতমনবি পরাইবন। খরালদুন, ‘আল্-মুকরাবদ্মরা’য় অর্থনীবতর কে সব ববষশ্য় ববস্তরাবরত 

আশ্লরা�নরা কশ্রশ্ছন কসগুশ্লরাশ্ক প্্রানতঃ পরাঁ� িরাশ্গ িরাগ কররা েরায় - 1. Specialization 
and division of labor, 2.Taxation, Laffer curve and supply side economics, 
3.  Demand  and  supply  analysis,  4.  Labor theory of  value,  5.  Public  
expenditure & Keynesian economics। এবরার আসুন – এসব ববষশ্য়র আশ্লরাশ্ক 

অর্থিরাশ্্রে �তুে্থি িতশ্কর অর্থনীবতববে ইবশ্ন খরালদুশ্নর অবেরান একটু খবতশ্য় কেখরা েরাক।

শ্ররবিিাজন সম্পকে্ম খােদুন-এর িক্তি্য

এই আশ্লরা�নরাবি  েরাঁর কররা বেশ্য় শুরু কররা েরায় বতবন একজন সরাংবরাবেক। তরাঁর নরাম 

অবলবিয়রা কগরাল্ডবহল। বতবন ‘ককরায়রাি্থজ.কম’ ব্লশ্গর ববজ্ঞরান প্বতশ্বেক (Goldhill:2017)। 
২০১৭ সরাশ্লর ১৭ জুন বতবন একবি কপরাশ্স্ট বলশ্খশ্ছন, আজকরাল ছরারিছরারিীররা েখন অর্থনীবত 

পড়শ্ত েরায় তখন শুরুশ্তই তরাশ্ের কিখরাশ্নরা হয় – ‘আ্ুবনক অর্থনীবতর বপতরা – অ্রাডরাম 

বস্র’। এিরা পরাচিরাত্ জগশ্ত একবি স্বরািরাববক ব্রাপরার, বকন্তু ববষয়বি বতবন পছন্দ কশ্রন নরা। 

১. ব�বনক, িরারতীয়, গ্রীক ইত্রাবে প্রা�ীন সি্তরার ইবতহরাশ্স অর্থনীবত বনশ্য় অশ্নক আশ্লরা�নরা পরাওয়রা 

েরায়। কস সম্পশ্ক্থ বকছু গুরুত্বপূণ্থ বই ও প্বন্ধ হশ্লরা – 

1. Walker, Paul. (2020). A Brief Prehistory of the Theory of the Firm, ISBN: 
9780367666736, September 30, Routledge.

2. McGee, Robert W. (1990). ‘The Work of Thomas Aquinas: A Pioneer in the 
Field of Law & Economics’, Western State University Law Review, 18(1) Fall: 
471-84.

3. Spengler, Joseph J (1971), Indian Economic Thought, , ISBN 978-0822302452, 
Duke University Press ,pages 72-73.

4. Drekmeier, C. (1962), Kingship and Community in Early India, Stanford 
University Press ,Stanford, CA.

5. Lin, C., Peach, T., & Fang, W. (Eds.). (2014), The History of Ancient Chinese 
Economic Thought (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315816821
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ককন পছন্দ কশ্রন নরা, কস কররা বলশ্ত বগশ্য়, কগরাল্ডবহল সূরি ্বরশ্য় বেশ্লন – ড্রাবনশ্য়ল 

ওলরাহ্-র। এিরাশ্ব এই হরাশ্গেবরয়রান অর্থনীবতববশ্ের সশ্গে আমরার প্রম পবর�য়।

ড্রাবনশ্য়ল ওলরাহ্ তরাঁর কেশ্ির জরাতীয় অর্থনীবত মন্ত্রণরালশ্য়র একজন তর্ববশ্লেষক ও 

পূব্থরািরাসকরারী। বতবন সম্প্রবত Review of Religions.org নরামক Blog-এ একবি লবেরা 

সরাক্ষরাৎকরার বেশ্য়শ্ছন। সরাক্ষরাৎকরারবি কপরাস্ট কররা হশ্য়শ্ছ এবপ্ল ১৩, ২০২১ তরাবরশ্খ 

(Olah:2021)। এখরাশ্ন ওলরাহ্ বলশ্ছন, ইবশ্ন খরালদুন উৎপরােন প্বক্রয়রায় রেমববিরাজন 

প্সশ্গে কে সব কররা বশ্ল কগশ্ছন, আ্ুবনক অর্থনীবতববেররা তরার পুশ্ররািরাই প্রায় র্শ্ল 

বশ্স আশ্ছন। এর প্মরাণ — অর্থনীবতর ইবতহরাশ্সর ওপর বলবখত প্্রান প্্রান পরাঠ্বইশ্য় 
(Screpanti and Zamagni (2005), Roncaglia (2005), Rothbard (2006), 
Blaug (1986), etc.) ইবশ্ন খরালদুশ্নর অবেরান কতরা েূশ্র ররাক, তরাঁর নরামও খুঁশ্জ  পরাওয়রা 

েরায় নরা। একররা বলরার পর বতবন আসল কররা তুশ্লশ্ছন। বতবন খরালদুন করশ্ক উেরাহরণ 

বেশ্য়শ্ছন এিরাশ্ব – একরাব্ক বমব্রে করারুকরাে্থখব�ত করাশ্ঠর েরজরা বকংবরা ক�য়রার বরানরাবরার সময় 

আলরােরা আলরােরািরাশ্ব েরারঁ েরাঁর করাজ কশ্রন। করাজ কিষ হশ্ল তরাঁররা টুকশ্ররা টুকশ্ররা অংিগুশ্লরা 

একরি কশ্র েখন েরজরা ও ক�য়রাশ্রর পূণ্থ অবয়ব কেন তখন কবরােরাই েরায় নরা, বজবনসগুশ্লরার 

অংিববশ্িষ একরাব্ক ব্বক্ত বিরাররা পৃরক পৃরকিরাশ্ব বরানরাশ্নরা হশ্য়শ্ছ। ‘The Wealth of 
Nations’-এ অ্রাডরাম বস্র কেমন করারখরানরায় রেমববিরাজশ্নর মরা্্শ্ম আলবপন উৎপরােশ্নর 

বণ্থনরা বেশ্য়শ্ছন, খরালদুন, তরাঁর ‘আল্-মুকরাবদ্মরা’য় করাশ্ঠর করাশ্জর উেরাহরশ্ণ ওই একই কররা 

বলশ্ছন, একই ববষয় বুবেশ্য়শ্ছন। তেরাতিরা হশ্লরা – বস্র েরা বলশ্ছন ১৭৭৬ সরাশ্ল, খরালদুন 

তরা বশ্ল কগশ্ছন তরারও ৪০০ বছর আশ্গ।

একই সরাক্ষরাৎকরাশ্র, ওলরাহ্ ঢরালরাওিরাশ্ব অর্থিরাশ্্রের ররী-মহরাররীশ্ের প্বত একবি 

কবঠন ও বতে্থক মন্তব্ ছুঁশ্ড় বেশ্য়শ্ছন। বতবন বশ্লশ্ছন – ‘খরালদুশ্নর ব�ন্তরা্রাররা আ্ুবনক 

অর্থনীবতববেশ্ের করাশ্ছ ‘অস্ববস্তকরিরাশ্ব জরানরা’ একবি ববষয়!’ এখরাশ্ন ‘অস্ববস্তকরিরাশ্ব জরানরা’ 

িব্ দুশ্িরা ব্বহরার কশ্র ওলরাহ্ কী কবরােরাশ্ত �রাইশ্ছন, পরাঠকররা বনচিয়ই ্রশ্ত কপশ্রশ্ছন। 

বতবন আশ্ররা বলশ্ছন – রেমববিরাজনশ্ক খরালদুন সি্ সমরাশ্জর একবি িবক্তিরালী বিবত্ত 

বহশ্সশ্ব ববশ্ব�নরা করশ্তন। শু্ু তরাই নয়, ম্্েুশ্গর এই আরব মনীষী রেমববিরাজশ্নর অন্তত 

বতন-বতনবি পৃরক পবরশ্প্বক্ষত সুস্পটিিরাশ্ব ব�বনিত কশ্র কগশ্ছন – প্রমবি বিপি (Industry) 
পে্থরাশ্য়, ববিতীয়বি সরামরাবজক (Society) পে্থরাশ্য় এবং কিষবি আন্তজ্থরাবতক (International) 
পে্থরাশ্য়।

এই বতন পে্থরাশ্য়র গিীর ব্রাখ্রা পরাওয়রা েরায় অবত সরাম্প্রবতককরাশ্লর তুক্থী কলখক ও 

গশ্বষক ‘বসবি বরজবকয়রা’ এবং ‘আব্ুল করাশ্ের িরাব�’র প্বশ্ন্ধ (Rizkia & Chachi: 
2020)। এই দু’জন খরালদুশ্নর কররা সংশ্ক্ষশ্প এিরাশ্ব উপস্রাপন কশ্রশ্ছন – বিপি পে্থরাশ্য় 

একজন গম�রাষীশ্ক েবে শুরু করশ্ক কিষ পে্থন্ত গম�রাশ্ষর প্বতবি উপরােরান-সহ গম েলরাশ্ত 

বলরা হয় তরা হশ্ল বতবন তরাঁর বনশ্জর বরাঁ�রার জন্ নূ্নতম পবরমরাণ গম সরাররাবেন করাজ কশ্রও 
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উৎপন্ন করশ্ত পরাশ্রন নরা, বকন্তু রেমববিরাজশ্নর মরা্্শ্ম একরাব্ক রেবমক েবে কেৌরিরাশ্ব 

একই করাজ কশ্রন তরাহশ্ল তরাঁশ্ের প্শ্ত্শ্কই বনশ্জর জন্ নূ্নতম পবরমরাণ ককন তরার ক�শ্য় 

অশ্নক কববি উদ্বৃত্ত েসল েলরাশ্ত পরাশ্রন। এই গশ্বষকশ্ের িরাষরায়, খরালদুন মশ্ন করশ্তন 

– এরকম সুেল কপশ্ত হশ্ল, বিপি পে্থরাশ্য় কম্থরত সকল রেবমকশ্ের মশ্্্ একবি সহশ্েরাবগতরা 

ও সমবেশ্য়র সম্পক্থ ররাকরা খুবই জরুবর।

সরামরাবজক পে্থরাশ্য় েরাি্থবনক-অর্থনীবতববে খরালদুন সকল বিপি এবং জরাতীয় অর্থনীবতর 

সকল খরাশ্তর মশ্্্ একবি সহশ্েরাবগতরা, সমবেয় ও সহমবম্থতরামূলক সম্পশ্ক্থর স্বপ্ন কেশ্খ 

কগশ্ছন। বতবন আিরাবরােী মরানুষ, তরাই প্ত্রািরার কররাও শুবনশ্য়শ্ছন – সমরাজ ও অর্থনীবতর 

বববিন্ন কক্ষশ্রি েরাঁর েরাঁর কেরাগ্তরা, অবিজ্ঞতরা ও প্বিক্ষণ অনুেরায়ী প্বতবি রেবমক সবরার সরাশ্র 

কেরাগরাশ্েরাগ ও সহশ্েরাবগতরার হরাত বরাবড়শ্য় বেশ্ল উৎপরােন বরাশ্ড় এবং সবরার জন্ উদ্বৃত্তও জমরা 

হয়।

খরালদুন এখরাশ্নই করশ্ম ররাশ্কনবন। বতবন তরাঁর েূরেৃবটিশ্ক আশ্ররা প্সরাবরত কশ্র 

আন্তজ্থরাবতক অগেশ্ন কপৌঁশ্ছ বেশ্য়শ্ছন – কেখরাশ্ন আলরােরা আলরােরা সমরাজ ও ররা্রে তরাশ্ের 

উদ্বৃত্ত পণ্ বরাবণশ্জ্র মরা্্শ্ম হরাতবেল করশ্ত পরাশ্র এবং একসরাশ্র সবরাই লরািবরানও হশ্ত 

পরাশ্র। তরঁার মশ্ত, এখরাশ্ন আন্তজ্থরাবতক রেমববিরাজন ও বরাবণশ্জ্র বিবত্ত প্রাকৃবতক সম্পশ্ের 

মরাবলকরানরা নয়, বরং বিবত্ত হশ্ব রেবমশ্কর কেরাগ্তরা, েক্ষতরা, অবিজ্ঞতরা এবং প্বিক্ষণ। কেসব 

কেি েত করাে্থকরিরাশ্ব, সেলতরা ও েক্ষতরার সরাশ্র তরার রেমিবক্তশ্ক কেশ্ির অি্ন্তরীণ 

প্শ্য়রাজন কমিরাশ্নরার করাশ্জ লরাগরাশ্ত পরাশ্র তরাররাই তরাশ্ের রেবমকশ্ের রপ্তরাবন-পণ্ বতবরশ্ত তত 

কববি েলপ্সূিরাশ্ব ব্বহরার কশ্র সুেল কপশ্ত পরাশ্র এবং তত কববি মূল্সংশ্েরাজনও করশ্ত 

পরাশ্র।

ের, ে্যাফার থরখা এিং থযাগাকনর বদকের অে্মনীবে

সরকরাবর কর আশ্ররাপ এবং ররাজস্ব আহরশ্ণর ব্রাপরাশ্র, ইবশ্ন খরালদুন কববি ররাজস্ব আেরাশ্য়র 

লশ্ক্ষ্ কশ্রর হরার বরাড়রাশ্নরার একেম পক্ষপরাতী বছশ্লন নরা। করারণ কশ্রর হরার বরাড়শ্ল 

স্বরািরাববকিরাশ্ব মরানুশ্ষর কশ্ম্থরাে্ম ও কম্থশ্প্রণরায় িরািরা পশ্ড়। কম করাজ মরাশ্ন কম আয়, কম 

আয় মরাশ্ন – কর প্েরাশ্ন সক্ষমতরা হ্রাস পরাওয়রা। এমতরাবস্রায় সরকরাশ্রর জশ্ন্ কববি ররাজস্ব 

আেরাশ্য়র সম্ভরাবনরা ররাশ্ক নরা। পক্ষরান্তশ্র কশ্রর হরার কম কশ্র ররাখশ্ল কলরাকজশ্নর করাশ্জ 

উৎসরাহ কশ্ম নরা, বরং বরাড়বত আশ্য়র আিরায় তরাঁররা কববি করাজ কশ্রন এবং কববি উপরাজ্থন 

কশ্রন। এিরাশ্ব কববি মরানুষ কববি করাজ করশ্ল কর করশ্ক সরকরাশ্রর ররাজস্ব হয় অশ্নক 

কববি। েিবি উন্নত কেি, েিবি উন্নয়নিীল কেি এবং েিবি স্বশ্পিরান্নত কেশ্ির ওপর একবি 

সমীক্ষরায় কেখরা কগশ্ছ, সরাশ্ড় ছয়ি’ বছর আশ্গ খরালদুশ্নর কেওয়রা কর-ত্বে এখশ্নরা সবঠক এবং 

বরাস্তব সম্মত (Jafar & Ismail: 2017)। উইবকবপবডয়রাশ্ত খরালদুনীয় অর্থিরাশ্্রের কে বববরণ 

আশ্ছ তরাশ্ত কেখরা েরায়, তরাঁর কর নীবতশ্ক আ্ুবনক করাশ্লর ‘Laffer curve’–এর সরাশ্র 
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তুলনরা কররা হশ্য়শ্ছ। শু্ু তেরাত হশ্লরা, Arthur Laffer েরা কসবেন বশ্লশ্ছন, ইবশ্ন খরালদুন  

তরা বশ্লশ্ছন পরাঁ�ি বছর আশ্গ। এখরাশ্ন আশ্রকিরা ববষয় লক্ষ কররার মশ্তরা - ‘Laffer 
curve’ এর উেগরাতরা এমন েরাবব কশ্রনবন, কে বতবন এিরা কষরাল আনরা স্বতন্ত্রিরাশ্ব একরা একরাই 

এঁশ্কশ্ছন (Laffer curve - Wikipedia)।
এবরার কেখুন, খরালদুন সম্পশ্ক্থ আশ্মবরকরার অন্তম সেল ও রক্ষণিীল কপ্বসশ্ডটি কী 

বশ্লবছশ্লন। ১৯৮১ সরাশ্ল Supply side economics (েরার আশ্রক নরাম ‘করগরাশ্নরাবমক্স’)-

এর ত্বে বেশ্ত বগশ্য় তৎকরালীন কপ্বসশ্ডটি কররানরাল্ড করগরান, ইবশ্ন খরালদুনশ্ক স্রণ কশ্র 

বশ্লবছশ্লন – ‘ররাজশ্ত্বর শুরুশ্ত অপি অপি কশ্র কর আশ্ররাপ কররায় অশ্নক কববি ররাজস্ব 

আমেরাবন হশ্তরা এবং পশ্রর বেশ্ক কশ্রর হরার বরাড়রাশ্ত কমরাি ররাজস্ব আয় কশ্ম কেত’। 

ররাজস্বনীবতর কবলরা, আ্ুবনককরাশ্লর কপ্বসশ্ডটি করগরান, ম্্েুগীয় মনীষী ইবশ্ন খরালদুশ্নর 

কর-নীবতর একজন িক্ত-অনুসরারী বছশ্লন। এশ্ত কেখরা েরায়, িরা্রেীয় পবণ্ত করশ্ক শুরু কশ্র 

ররা্রেনরায়কররাও খরালদুনশ্ক স্বীকৃবত বেশ্ত শুরু কশ্রশ্ছন (Olah: www.evonomics.com - 
date posted - unknown)।

শু্ু তরাই নয়, কী কী সুবনবে্থটি নীবতমরালরার বিবত্তশ্ত কর আশ্ররাপ কররা কেশ্ত পরাশ্র, এই 

আরব সমরাজববজ্ঞরানী তরার ওপরও স্পটি আশ্লরাকপরাত কশ্র কগশ্ছন। কসসব কররা পরাওয়রা 

েরায় আব্ুল আবজম ইস্রাহীর গশ্বষণরায় ও কলখরায় (Islahi: 2015)। এখরাশ্ন খরালদুশ্নর কর 

নীবতমরালরার কে ববস্তরাবরত বণ্থনরা পরাওয়রা েরায় তরা সংশ্ক্ষশ্প এরূপ – ন্রাে্তরা, ন্রায়পররায়ণতরা, 

করাে্থকরাবরতরা, েক্ষতরা, সরামর্থ্, কৃছেতরা, সরামরাবজক সুবব্রা, জনকল্রাণ ও জনমরানুশ্ষর মগেল 

ইত্রাবে। মূলত এই সব খরালদুনীয় ্রারণরা, অর� এগুশ্লরাশ্ক আজকরাল অ্রাডরাম বস্শ্রর 

নরাশ্মই �রাবলশ্য় কেওয়রা হশ্ছে। এই জন্ জ্ঁ কবরালরাবকয়রা (Boulakia: 1971) তরাঁর গশ্বষণরায় 

সবঠকিরাশ্বই একবি মন্তব্ কশ্রশ্ছন, ‘এই সব ্রারণরার প্কৃত বপতরা বেবন, তরাঁর করাশ্ছ বপতৃত্ব 

বেবরশ্য় কেওয়রা উব�ত’।

চাবহদা এিং থযাগাকনর বিকলেষণ

www.ReviewofReligions.org-এর সশ্গে কেওয়রা সরাক্ষরাৎকরার ছরাড়রাও অনলরাইশ্ন আবম 

হরাশ্গেবরয়রান অর্থনীবতববে ড্রাবনশ্য়ল ওলরাহ্-র অন্তত আশ্রকবি কলখরার সন্ধরান কপশ্য়বছ 
(Olah: www.evonomics.com; date posted - unknown)। কলখরাবি কশ্ব কপরাস্ট 

কররা হশ্য়শ্ছ, অশ্নক কখরাঁজরাখুঁবজ কশ্রও আবম তরার ককরাশ্নরা সুররাহরা পরাইবন। এখরাশ্ন কলখক, 

ইবশ্ন খরালদুশ্নর প্সগে কিশ্ন এশ্ন বলশ্ছন – এই আরব অর্থনীবতববে বরাজরারব্বস্রাশ্ক 

ববশ্লেষণ কশ্রশ্ছন রেমববিরাজন এবং ববপরীতমুখী বরাজরাশ্রর িবক্ত সমূশ্হর ওপর বিবত্ত 

কশ্র। এই দুই ববপরীত িবক্তর নরামই হশ্ছে �রাবহেরা এবং সরবররাহ। খরালদুশ্নর এসব কররা 

বনওক্রাবসক্রাল (Neoclassical) ব�ন্তরা্রাররার গুরু আলশ্রেড মরাি্থরাশ্লর সরাশ্র প্রায় হুবহু 

বমশ্ল েরায়। প্কৃতপশ্ক্ষ �রাবহেরা এবং সরবররাহ বনশ্য় তরাব্বেক আশ্লরা�নরার সূরিপরাত উনববংি 
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িতরাব্ীশ্ত হয়বন, হশ্য়শ্ছ আশ্ররা অশ্নক আশ্গ – ইবশ্ন খরালদুশ্নর জরামরানরায়। মরাি্থরাশ্লর 

৫০০ বছর আশ্গ খরালদুন এই আশ্লরা�নরা শুরু কশ্র কগশ্ছন। এখরাশ্ন ওলরাহ্ বনশ্জর কররা 

ছরাড়রাও প্সগেক্রশ্ম অশ্ন্র উদ্ৃবতও কিশ্ন এশ্নশ্ছন। কসরকমই একজন হশ্লন, জ্ঁ বড.বস.

কবরালরাবকয়রা। কবরালরাবকয়রার ১৯৭১ সরাশ্লর কলখরার সূরি ্শ্র, ওলরাহ্ বলশ্ছন, শু্ু তরাই নয়, 

খরালদুন এই আশ্লরা�নরার সরাশ্র inventories and merchandise trade-এর কররাও বশ্ল 

কগশ্ছন। কেশ্হতু বরাজরারমূশ্ল্র মূল উপরােরানগুশ্লরার মশ্্্ আশ্ছ – মজুবর, মুনরােরা এবং কর 

তরাই খরালদুন পুশ্ররা অর্থনীবতশ্ক বতন িরাশ্গ িরাগ কশ্রবছশ্লন – ‘উৎপরােন’, ‘কব�রা-ককনরা’ 

(বরাবণজ্) এবং ‘সরকরাবর খরাত’। এ ্রশ্নর ত্বেকররাও পরাওয়রা েরায়, ‘আল্-মুকরাবদ্মরায়’। এই 

সব বকছু ববশ্ব�নরায় বনশ্য় ড্রাবনশ্য়ল ওলরাহ্ www.ReviewofReligions.org–এর সরাশ্র 

কেওয়রা কসই সরাক্ষরাৎকরাশ্র বশ্লবছশ্লন, ‘েবে বনওক্রাবসবসস্টররা বস্রশ্ক অর্থনীবতর ‘Father’ 
বশ্লন, তরাহশ্ল আবম ইবশ্ন খরালদুনশ্ক অর্থনীবতর ‘Step father’ বলব’(Olah: 2021)।

শ্রর রূে্য েত্ব

বমিরীয় অর্থনীবতববে ও মরাবক্থন েুক্তররাশ্্রের ববখ্রাত জজ্থিরাউন ববর্ববে্রালশ্য়র অ্্রাপক 

ইব্রাবহম ওয়রাইস, তরাঁর একবি প্বশ্ন্ধ (Weiss: 1988) বলশ্ছন, অ্রাডরাম বস্র, কডবিড 

বরকরাশ্ড্থরা এবং করাল্থ মরাক্স্থ পে্থন্ত সবরাই Labor theory of value-র কররা বলশ্খশ্ছন। তরার 

আশ্গ এ ববষশ্য় বলশ্খ কগশ্ছন ইবশ্ন খরালদুন। খরালদুন এিরাশ্ক ককরাররাও একবি গুরুতর ত্বে 

বশ্লনবন, তশ্ব বতবন অত্ন্ত েক্ষতরার সরাশ্র তরাঁর এই বক্তব্ উত্রাপন কশ্রশ্ছন। খরালদুশ্নর 

এই গুরুত্বপূণ্থ অবেরাশ্নর কররা কডবিড বহউম তরাঁর Political Discourses (Hume: 1752) 
গ্রশ্ন্থ স্বীকরার কশ্রশ্ছন। বতবন খরালদুশ্নর একবি ববখ্রাত উদ্ৃবতও ব্বহরার কশ্রশ্ছন। ‘এই 

দুবনয়রার সববকছুই রেম বেশ্য় ককনরা েরায়’। অ্রাডরাম বস্রও এ রকম একবি উদ্ৃবত তরাঁর ‘The 
Wealth of Nations’-এর পরােিীকরায় উশ্লেখ কশ্রশ্ছন, েরার সরারসংশ্ক্ষপ হশ্লরা এরকম – 

েরা িরাকরাপয়সরা ও দ্রশ্ব্র বববনমশ্য় ককনরা েরায়, তরা রেশ্মর ববপরীশ্তও ককনরা েরায়। রেম মরাশ্নই 

িরীশ্রর ঘরাম েররাশ্নরা অজ্থন। তরাই চূড়রান্ত ববশ্ব�নরায়, রেবমকররা প্বতবি বজবনসশ্ক রেশ্মর 

বববনমশ্য় বকনশ্ত পরাশ্র। খরালদুশ্নর মশ্ত, রেম এবং রেবমকই হশ্ছে মূশ্ল্র মূল ও প্্রান 

উৎস। অন্িরাশ্ব বলশ্ত কগশ্ল বলরা েরায়, সকল প্করার রুবজ কররাজগরার এবং পুঁবজ জমরা হয় 

রেম করশ্ক। খরালদুন েরা ৪০০ বছর আশ্গ বশ্ল কগশ্ছন, কমরািরামুবি কসই কররাই আবরার অটিরােি 

িতরাব্ীশ্ত প্বতর্বনত হশ্য়শ্ছ অ্রাডরাম বস্শ্রর কশ্ঠে। এখরাশ্ন খরালদুনশ্ক করাল্থ মরাশ্ক্স্থরও 

পূব্থসূরী বলশ্ল অতু্বক্ত হশ্ব নরা। বস্র, খরালদুশ্নর কলখরার সরাশ্র পবরব�ত বছশ্লন বকনরা এ 

ব্রাপরাশ্র ককউই বনবচিত নন। তশ্ব ইব্রাবহম ওয়রাইশ্সর মশ্ত, এিরা অসম্ভব নয় কে, বস্র 

– ‘গ্রাসশ্গরা’ অরবরা ‘অক্সশ্েরাড্থ’ ববর্ববে্রালশ্য় অশ্ন্র মুশ্খ খরালদুশ্নর কররা শুশ্ন ররাকশ্ত 

পরাশ্রন।
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সরোবর ি্যয় এিং থেইনবসয় অে্মনীবে

এবরার আপনরাশ্ের েৃবটি আবরার কেররাশ্ত �রাই ড্রাবনশ্য়ল ওলরাহ্-র www.reviewofreligions.
org–এর সরাশ্র কেওয়রা কসই সরাক্ষরাৎকরাশ্রর বেশ্ক। ওলরাহ্ একজরায়গরায় ইবশ্ন খরালদুশ্নর 

প্সগে কিশ্ন বলশ্ছন, িরাকরা — িরাসকশ্রেণী এবং সরা্রারণ জনগশ্ণর মশ্্্ ঘুশ্র-বেশ্র হরাত 

বেলরায়। এখন িরাসকররা েবে খর� নরা কশ্র িরাকরাশ্ক েশ্ক্ষর ্শ্নর মশ্তরা ্শ্র ররাশ্খন, তরাহশ্ল 

স্বরািরাববকিরাশ্ব জনগশ্ণর ব্বসরায় ্স নরাশ্ম এবং মুনরােরা কশ্ম েরায়। খরালদুন অর্থনীবতশ্ত 

সরকরাশ্রর অবতবরক্ত সম্পৃক্ততরাশ্ক প্রেয় কেনবন। তররাবপ বতবন এিরা স্বীকরার কশ্রশ্ছন কে 

সরকরার বরাজরাশ্র একবি বড় ্রশ্নর �রাবহেরা বতবর কশ্র। বতবন আশ্ররা বশ্লশ্ছন, সরকরাশ্রর 

েশ্রটি পবরমরাণ খর� কররা উব�ত েরাশ্ত জনগশ্ণর আয় এবং কিরাগ কররার সক্ষমতরা বরাশ্ড়। 

এিরাশ্ব ওলরাহ্-র মশ্ত, ইবশ্ন খরালদুশ্নর কলখরায় ককইবসেয়রান অর্থনীবতরও স্পটি ইবগেত পরাওয়রা 

েরায়।

খরালদুশ্নর কররা এখরাশ্নই কিষ নয়, আশ্ররা আশ্ছ। কসবেন উইবকবপবডয়রাশ্ত কেখলরাম, 

ইবশ্ন খরালদুশ্নর ‘আসরাববয়রা’ তশ্্বের সরাশ্র আ্ুবনক করাশ্লর ককইবসেয়রান অর্থনীবতরও একবি 

তুলনরা কররা হশ্য়শ্ছ। তশ্ব এ দু’কয়র মরাশ্ে একবি কমৌবলক তেরাত আশ্ছ। ককইশ্সের মশ্ত, 

ববিরাল ম্্ববত্ত কগরাষ্ীর জনগশ্ণর বরাড়বত প্রাবন্তক সচেয় প্বণতরার জন্ সরামবগ্রক �রাবহেরায় 

ঘরািবত বতবর হয় এবং অর্থনীবতশ্ত মন্দরািরাব কেখরা কেয়। মজরার ব্রাপরার, খরালদুন ববষয়বিশ্ক 

কেশ্খশ্ছন অন্িরাশ্ব। তরাঁর মশ্ত, এই ঘরািবতর উৎস ররাজপ্রাসরাশ্ের বরাড়বত প্রাবন্তক সচেয় 

প্বণতরা ও করাপ্থণ্। এখরাশ্ন লড্থ ককইসে এবং খরালদুশ্নর ব�ন্তরািরাবনরার পরার্থক্ ককবল মরারি 

েুশ্গর করারশ্ণই হশ্য় ররাকশ্ত পরাশ্র বশ্ল আমরার ববর্রাস। ইবশ্ন খরালদুশ্নর ‘আসরাববয়রা’ তশ্্বে 

ককইবসেয়রান মরাবটিপ্রায়রাশ্রর ইবগেতও নরাবক খুঁশ্জ পরাওয়রা েরায়। খরালদুশ্নর এই অবত গুরুত্বপূণ্থ 

কররাগুশ্লরা অবত সংশ্ক্ষশ্প উইবকবপবডয়রায় তুশ্ল ্ ররা হশ্য়শ্ছ। এখরাশ্ন এসশ্বর আশ্ররা ববস্তরাবরত 

আশ্লরা�নরা হওয়রার েরকরার বছল।

উপসংহার

আব্ুল আবজম ইস্রাহী ও অ্্রাপক ইব্রাহীম ওয়রাইশ্সর কলখরা এবং অন্রান্ সূরি করশ্ক জরানরা 

েরায়, ইবশ্ন খরালদুন আশ্ররা অশ্নক অর্থননবতক ববষশ্য়র ওপর নরানরান কররা বশ্ল কগশ্ছন 

– তরাশ্ের মশ্্্ ববশ্িষিরাশ্ব উশ্লেখশ্েরাগ্, মূল্ ও মূল্-ব্বস্রাপনরা, উৎপরােন, ববতরণ 

ও ববপণন, সম্পশ্ের কিরাগ, মুদ্ররা, অর্থননবতক প্বৃবদ্, কেিীয় ও আন্তজ্থরাবতক বরাবণজ্, 

কলরাকসংখ্রা, সরকরাবর খরশ্�র অর্থরায়ন, কৃবষ, বিপি, মন্দরা, ব্বসরা�ক্র, (Business cycle), 
েরাবরদ্র্, েরাবরশ্দ্র্র করারণ ও তরার প্বতকরার, ইত্রাবে। ওয়রাইস (১৯৮৮), ইসরাউবয় (১৯৫০) 

এবং কবরালরাবকয়রা (১৯৭১) প্কৃতপশ্ক্ষ ইবশ্ন খরালদুনশ্ক অ্রাডরাম বস্র, িমরাস ম্রালররাস এবং 

লড্থ ককইশ্সের অশ্নক ্্রান্রারণরার পূব্থসূরী বশ্ল বণ্থনরা কশ্রশ্ছন। অর্থনীবত বনশ্য় খরালদুশ্নর  

ববস্তৃত আশ্লরা�নরার ববশ্লেষণ করশ্ল এ ্রারণরার বিবত্থী নরা হশ্য় উপরায় কনই।
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Abstract: 
A ray of light refracts when it passes from one homogeneous transparent 
medium into another. The extent of bending of the ray of light, under this 
process, is measured by the index of refraction following Snell’s law of ge-
ometrical optics. As light refracts according to the characteristics of differ-
ent media, so also Lorenz curve does according to concentration of wealth 
or income in different strata. In case of an ideal condition, light (or equiva-
lently the Lorenz curve) passes diagonally through the unit-square without 
deviation or refraction. With the sole objective of applying this analogy to 
the Lorenz curve framework, first, I compute refractive (inequality) index 
for each stratum in a distribution to study inequality condition in each with 
respect to the ideal condition, and then simply add all and standardise to 
propose an overall measure (say, refractive Lorenz index) for the whole 
Lorenz curve framework. In order to compute these indices, I utilise data 
on income or consumption distribution from the WDI 2016. Results are 
lively and remarkable. While a refractive index value of less than 1.00, in 
case of light, refers an ‘anomalous refraction’, such an economic condition 
is found to be too common for many of us in reality. In contrast to that, in 
most of the countries, the refractive (inequality) index value of the richest 
group exceeds that of diamond (2.42), where the same of 1.00 depicts an 
ideal condition that is enviable. Although the preliminary exercise is done 
with grouped data, it can be done using micro-data too. 

Key words: Gini coefficient, Inequality, Lorenz curve, Optics, Refractive 
index, Snell’s law 

JEL classification: D310, D630, Y800



আশ্লরার প্বতসরশ্ণর সশ্গে সরামঞ্জস্ করশ্খ অর্থননবতক ববষম্ 

পবরমরাশ্পর একবি পদ্বত

অম্ান রজুরদার

অর্থনীবত ববিরাগ, উত্তরবগে ববর্ববে্রালয়

রর্মাে্ম :

একবি একরূপ স্বছে মরা্্ম করশ্ক অন্ একবি একরূপ স্বছে মরা্্শ্ম প্বতগমশ্নর সময় 

আশ্লরাক রবমির প্বতসরণ (বররে্রাকিন) হয়। আশ্লরা কেমন বববিন্ন বমবডয়রার বববিটি্ অনুসরাশ্র 

বররে্রাক্ট কশ্র, কতমবন কলরাশ্রঞ্জ করাি্থও বববিন্ন স্তশ্র সম্পে বরা আশ্য়র ঘনত্ব অনুসরাশ্র ববচু্ত 

হয় তরার আেি্থ অবস্রান করশ্ক। আেি্থ অবস্রাশ্ন কলরাশ্রঞ্জ করাি্থ ইউবনি স্কয়রাশ্রর মশ্্্ 

ডরায়রাগনরাবল ববস্তৃত ররাশ্ক। আশ্লরার প্বতসরণ জ্রাবমবতক অপবিশ্ক্সর কনেল-এর সূরি (Snell’s 
law) অনুসরাশ্র হয় এবং এর মরারিরা পবরমরাপ কররা হয় প্বতসরণ সূ�ক (refractive index) 
বেশ্য়। এই সরােৃি্বির সরাশ্র সরামঞ্জস্ করশ্খ আবম প্রশ্ম, লশ্রঞ্জ করাি্থ করেমওয়রাশ্ক্থর অ্ীশ্ন 

প্শ্ত্কবি স্ট্িরাশ্মর জন্ প্বতসরণ সূ�ক গণনরা কবর েরা প্শ্ত্বি গ্রুশ্পর ববচু্বত কেখরায় আেি্থ 

অবস্রান করশ্ক। এশ্ক আবম ববল বররে্রাবক্টি ইনইকুয়রাবলবি ইশ্ন্ডক্স। তরারপশ্র সবকবি এইরকম 

ইশ্ন্ডক্স কেরাগ কশ্র এবং স্ট্রান্ডরাড্থরাইসড কশ্র সরামবগ্রকিরাশ্ব একবি সূ�ক প্স্তরাব কবর পুশ্ররা 

কলরাশ্রঞ্জ করাি্থ করেমওয়রাশ্ক্থর জন্। এবিশ্ক আবম ববল বররে্রাবক্টি কলরাশ্রঞ্জ ইশ্ন্ডক্স। পরবত্থী 

সরামবগ্রক ইশ্ন্ডক্সবি কপ্রা-ট্রাসেেরার সংশ্বেনিীল (pro transfer-sensitive) এবং কলরাশ্রজ 

করাশ্ি্থর বেশ্ঘ্থ্র উপর বিবত্ত কশ্র কে সমস্ত ইশ্ন্ডক্স আশ্ছ তরাশ্ের সমতুল্। এই পদ্বতর 

গ্রহণশ্েরাগ্তরা WDI 2016 করশ্ক আয় বরা ব্য় বটিশ্নর কডিরা ব্বহরার কশ্র পরীক্ষরা কররা হয়। 

েলরােল প্রাণবন্ত এবং লক্ষণীয়। জ্রাবমবতক অপবিশ্ক্স ১.০০ এরও কম ইশ্ন্ডশ্ক্সর মরান একবি 

ব্বতক্রমী প্বতসরণ উপস্রাপন কশ্র। বকন্তু বরাস্তশ্ব অর্থননবতক পবরসশ্র আমরাশ্ের অশ্নশ্কর 

জন্ অসমতরার এমন একবি অবস্রা খুবই সরা্রারণ (common)। এর ববপরীশ্ত, ্নী কগরাষ্ীর 

বররে্রাবক্টি ইনইকুয়রাবলবি ইশ্ন্ডক্স কখশ্নরা ডরায়মশ্ন্ডর প্বতসরণ সূ�কশ্কও (২.৪২) ছরাবড়শ্য় 

েরায়, কেখরাশ্ন একবি সূ�শ্কর মরান ১.০০ একবি আেি্থ অবস্রা ব�বরিত কশ্র। েবেও প্রারবমক 

অনুিীলনবি গ্রুপেুক্ত কডিরা বেশ্য় কররা হয়, এবি মরাইশ্ক্ররা কডিরা বেশ্য়ও কররা কেশ্ত পরাশ্র।
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১। ভূবরো

একবি সমশ্য় বকছুিরা কপিনরা প্বণ হশ্য় আবম কিশ্ববছলরাম কে অর্থননবতক উন্নয়ন হল এমন 

একবি “state or condition, where light touches everybody without refraction” 

(মজুমেরার ২০১০, ২০১৪)। এখরাশ্ন “উন্নয়ন” িব্বি বিরাররা আবম “অর্থননবতক ববষম্হীন 

একবি পৃবরবী” কবরােরার ক�টিরা কশ্রবছ। এই েৃবটিিবগে কলরাশ্রঞ্জ করাি্থশ্ক বরা সমতরাবরােী করখরাশ্ক 

(the egalitarian line) আশ্লরার রবমি বহসরাশ্ব কেখশ্ছ। এবি কপিনরা কশ্র কে অর্থননবতক 

ববষম্হীন পৃবরবী এমন একবি অবস্রা ছরাড়রা বকছুই নয় কেখরাশ্ন আশ্লরা প্বতসরণ ছরাড়রাই 

প্শ্ত্কশ্ক সমরানিরাশ্ব স্পি্থ কশ্র। এবি লশ্রনজ করাি্থ করেমওয়রাক্থ-এর একক বগ্থশ্ক 

(unit square) ববর্ এবং সমতরাবরােী করখরা (বতে্থক করখরা diagonal line)কক প্বতসরণ 

ছরাড়রাই আশ্লরার রবমির প্বতগমন বহসরাশ্ব ববশ্ব�নরা কশ্র। বকন্তু বরাস্তশ্ব, আমররা সমরাশ্জর 

বববিন্ন অর্থননবতক স্তশ্র বববিন্ন অবস্রায় বরাস কবর কেখরাশ্ন লশ্রঞ্জ করাি্থ বরা আশ্লরাক রবমি 

প্বতবরারই একবি স্তর করশ্ক অন্ একবি স্তশ্র প্বতগমশ্নর সময় প্বতসবরত এবং প্লববেত 

হয়। আশ্লরার প্বতসরণ জ্রাবমবতক অপবিশ্ক্সর কনেল-এর সূরি (Snell’s law) অনুসরাশ্র 

হয় এবং এর মরারিরা পবরমরাপ কররা হয় প্বতসরণ সূ�ক (refractive index) বেশ্য়। এই 

সরােৃি্বির সরাশ্র সরামঞ্জস্ করশ্খ আবম প্রশ্ম, লশ্রঞ্জ করাি্থ করেমওয়রাশ্ক্থর অ্ীশ্ন প্শ্ত্কবি 

স্ট্রািরাশ্মর জন্ প্বতসরণ সূ�ক গণনরা কবর েরা প্শ্ত্কবি গ্রুশ্পর ববচু্বত কেখরায় আেি্থ 

অবস্রান করশ্ক। এশ্ক আবম ববল বরশ্লিবক্টি ইনইকুয়রাবলবি ইশ্ন্ডক্স (RII)। তরারপশ্র সবকবি 

এইরকম ইশ্ন্ডক্স কেরাগ কশ্র এবং স্ট্রান্ডরাড্থরাইজড কশ্র সরামবগ্রকিরাশ্ব একবি সূ�ক প্স্তরাব 

কবর পুশ্ররা কলরাশ্রঞ্জ করাি্থ করেমওয়রাশ্ক্থর জন্। এবিশ্ক আবম ববল বরশ্লিবক্টি কলরাশ্রজ ইশ্ন্ডক্স 

(RLI)। পরবত্থী সরামবগ্রক ইশ্ন্ডক্সবি কলরাশ্রঞ্জ করাশ্ি্থর বেশ্ঘ্থ্র উপর বিবত্ত কশ্র কে সমস্ত 

ইশ্ন্ডক্স আশ্ছ তরাশ্ের সমতুল্, কেমন আমরাশ্তরা ইশ্ন্ডক্স (আমরাশ্তরা 1968) ও করাকরাওয়রাবন 

ইশ্ন্ডক্স (করাকওয়রাবন 1980)। আরও, এবি লক্ষণীয় কে ববকপি এবং স্বজ্ঞরাতিরাশ্ব সহজ কশ্র 

অর্থননবতক ববষম্ পবরমরাশ্পর প্য়রাস কশ্য়ক বছশ্রর মশ্্্ তরাৎপে্থপূণ্থিরাশ্ব কবশ্ড়শ্ছ, বকন্তু 

কলরাশ্রঞ্জ বক্রশ্রখরা বিবত্তক অসমতরার সরাশ্র আশ্লরার অপসরারশ্ণর ্রারণরাশ্ক একবরিত কশ্র 

ককরান গশ্বষণরার উপবস্বত ককরান জনবপ্য় সমীক্ষরায় আশ্গ কেখরা েরায়বন (জু 2004, ইশ্য়জরাবক 

এবং কি�ট্ম্রান 2013)। এই পদ্বতর গ্রহণশ্েরাগ্তরা WDI (World Development 
Index) 2016 করশ্ক আয় বরা ব্য় বটিশ্নর কডিরা ব্বহরার কশ্র পরীক্ষরা কররা হয়। 

 

২। আকো এিং থোকরঞ্জ োকর্মর প্বেসরকণর উপরা

বনশ্ম্নর ব�রি সমূশ্হ আশ্লরা এবং কলরাশ্রঞ্জ করাশ্ি্থর প্বতসরশ্ণর উপমরা উপস্রাপন কররা হল, 

েরাশ্ের আলরােরা কশ্র ব্রাখ্রার প্শ্য়রাজন কনই।
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ব�রি ১ : আশ্লরার প্বতসরণ

ব�রি ২ : লশ্রঞ্জ করাি্থ করেমওয়রাক্থ
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৩। অে্মননবেে বিষর্য পবররাকপর পদ্ধবে

বররে্রাবক্টি ইশ্ন্ডক্স আশ্লরাক রবমির ববচূ্বতর পবরমরাণ পবরমরাপ কশ্র, েরা কনেশ্লর সূরি বিরাররা 

বনয়বন্ত্রত (কজনবকনস এবং কহরায়রাইি 1981):

ra.Sin(qa) = rw.Sin(qw)                                         (1)

কেখরাশ্ন ra= প্রম স্বছে মরা্্শ্মর প্বতসরণ সূ�ক, অর্থরাৎ কেখরান করশ্ক আশ্লরার 

প্বতগমন হশ্ছে. এর মরান একক ্ররা হয়, অর্থরাৎ ra=  1.00; qa = 45°; rw = ববিতীয়

মরা্্শ্মর প্বতসরণ সূ�ক েরা আমররা জরানশ্ত �রাইবছ; Sin(qw) -এর মরান, আমররা কবর কশ্র 

বনশ্ত পরারব আয় বরা ব্য়-এর তর্ এবং কপরাপুশ্লিন গ্রুশ্পর আয়তন করশ্ক েরা ববস্তরাবরত িরাশ্ব 

আশ্লরা�নরা কররা হশ্য়শ্ছ পূব্থবত্থী গশ্বষণরা সমূশ্হ (মজুমেরার ২০১৫, ২০১৯)। েরাইশ্হরাক, েবে 

প্শ্ত্কবি কস্টিরাশ্মর  rw কক সরা্রারণিরাশ্ব ri ্শ্র কনই (েরা RII = Refractive Inequality 
Index), আয় বরা ব্য় কিয়রারশ্ক ্বর xi, এবং প্শ্ত্কবি সমরান পপুশ্লিন গ্রুপশ্ক  p, এবং  

i = 1, 2, ..., 5, তরাহশ্ল — 

                    

.
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i

22

2
1 +

=
                                  ( 2)

উশ্লেখ্, উপশ্রর সূরিবিশ্ত লব অঙ্কবি খবণ্ত লশ্রঞ্জ করাি্থ ছরাড়রা আর 

বকছুই নয় (্ররা েরাক hi) েরা ব�রি ২কত প্শ্ত্কবি বরির্শ্জ ডশ্িড লরাইন (hy-

potenuse) বিরাররা কেখরাশ্নরা হশ্য়শ্ছ। কেশ্হতু å == ,// nnxorx i 1m    

কেমন ,1=å ix  আর একটু সহজ কশ্র বলখশ্ল এবং ri-কক RII   
্শ্র বনশ্ল— 

       

1
2
1 2

+





=
x
x

RII i

                                   (3)
কেখরাশ্ন x ̄  =  আয় বরা ব্য় কিয়রাশ্রর গড় মরান। উপশ্রর সূরিবিশ্ক বররে্রাবক্টি ইনইকুয়রাবলবি 

ইনশ্ডশ্ক্সর ওয়রাবক্থং েরমুলরা বহসরাশ্ব ্ররা কেশ্ত পরাশ্র। আেি্থ অবস্রায় েখন সম্পে সকশ্লর 

মশ্্্ সমরান িরাশ্ব ববটিত হয়, xi = x̄, ri = 1.00; েখন একজন বরা একবি গ্রুশ্পর কিয়রার িূন্ 

হয়, xi = 0, ri = 1/Ö2 = 0.71; েখন একজন বরা একবি গ্রুপ সমস্ত সম্পে কিরাগ কশ্র, ri 

পপুশ্লিশ্নর আয়তন (number) বরা গ্রুপ সংখ্রার (এশ্ক্ষশ্রি n = 5) উপর বনি্থর কশ্র। 

অর্থরাৎ, েখন xi = 1, এবং n = 5, ri = 3.61.
এখন উপশ্রর সূরিবির উিয় পশ্ক্ষর সরাশ্মিন বনশ্ল —

å å +





= 1

2
1 2

x
x

RII i

                                 (4)
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কেখরাশ্ন  ( )45
2
1 sin=  এবং

      
.11 2

+





=
x
x

n
h i
i

                                                  (5)

েশ্ল åRII -কক কলখরা কেশ্ত পরাশ্র—

å å= i
O hnRII ).sin(. 45                                                (6)

  

সংজ্ঞরা অনুসরাশ্র åh = লশ্রঞ্জ করাশ্ি্থর বেঘ্থ্ (length of the Lorenz Curve), ্ররা 

েরাক LC, এবং n. sin(45o) = constant = k  (্ররা েরাক)। েশ্ল ৬ নবের সূরিবিশ্ক কলখরা 

কেশ্ত পরাশ্র:

åRII = k.LC.                                                                           (7)
েখন ইনকরাম গ্রুপ বরা ইবন্ডবিজুয়রাশ্লর সংখ্রা েশ্রটি বড় হয়, লশ্রঞ্জ করাশ্ি্থর  বেঘ্থ্ 

(অর্থরাৎ LC) √2 করশ্ক 2 এর মশ্্্ ববস্তৃত ররাশ্ক। েশ্ল åRII এর মরান k√2 করশ্ক 2k 
এর মশ্্্ ববস্তৃত ররাশ্ক। সংজ্ঞরা অনুসরাশ্র কস্টন্ডরাড্থরাইসড åRII = বররে্রাবক্টি কলরাশ্রঞ্জ ইশ্ন্ডক্স 

(RLI)। সুতররাং, 
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kk
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kk

kRII
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.

                  (8)

উপশ্রর (4) ও (8)  নবের সূরিসমূহশ্ক বরশ্লিবক্টি কলরাশ্রঞ্জ ইশ্ন্ডশ্ক্সর ওয়রাবক্থং েরমুলরা 

বহসরাশ্ব ্ররা কেশ্ত পরাশ্র। RLI এর মরান 0 করশ্ক 1.00 মশ্্্ ববস্তৃত ররাশ্ক।

৪। প্স্াবিে ইকডেক্স সরূকহর সকগে অন্য ইকডেকক্সর সরতুে্যো

লশ্রঞ্জ করাশ্ি্থর বেশ্ঘ্থ্র উপর বিবত্ত কশ্র অর্থননবতক ববষম্ পবরমরাশ্পর ্রারণরা প্রম আশ্নন 

আমরাশ্তরা (1968)। প্রায় এক েিক পশ্র করাকওয়রাবন (1980) পৃরকিরাশ্ব এই ইশ্ন্ডক্সবিশ্ক 

পুনররায় আববষ্রার কশ্রন এবং ববিেিরাশ্ব এবি অ্্য়ন কশ্রন। এছরাড়রাও আন্থল্ড (2005, 
2012), মজুমেরার (2015) এবং সুব্হ্মবণয়রান (2015) খুব আগ্রহ বনশ্য় এই সূ�কবির ববষশ্য় 

আশ্লরা�নরা কশ্রশ্ছন। েবেও সরা্রারণত পবরমরাপবি আমরাশ্তরা এবং করাকওয়রাবনর নরাশ্মর সরাশ্র 

সম্পবক্থত, আন্থল্ড (2005) এর বরশ্পরাি্থ অনুসরাশ্র লবেরাশ্ড্থরা (1969) এবং কস্কলরা (1969)ও 

এই পবরমরাপবি বনশ্য় আশ্লরা�নরা কশ্রবছশ্লন। েরাইশ্হরাক, প্্রানত এবি আমরাশ্তরা করাওয়রাবন 

ইনইকুয়রাবলবি ইশ্ন্ডক্স (AK Index) নরাশ্ম পবরব�ত।
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                                                             (9)

এবি সহশ্জই অনুশ্ময় কে সূরি (8) ও সূরি (9)  এর মশ্্্ ককরান েরাররাক কনই। আমরাশ্তরা-

করাকওয়রাবন ইনইকুয়রাবলবি ইশ্ন্ডক্স ও বরশ্লিবক্টি কলরাশ্রজ ইশ্ন্ডক্স পুশ্ররাপুবর সমতুল্।

 

৫. বরফ্্যাবটিি থোকরঞ্জ ইকডেকক্সর বিবশটি্য

কেশ্হতু x–  ও m সমরার্থক, আমররা বলখশ্ত পরাবর:

( )å += 2
1

2
1

21 )(/ xnLC mm
                                             (10)

সূরি (10) ও (9) একবরিত কশ্র পরাই:

22

21 2
1

2
1

2

−

−+
= å )()/( xn

AK
mm

                                     (11)
উপশ্রর সূরিবি করাকওয়রাবন ববণ্থত বনম্নবলবখত অবববছেন্ন েরাংিশ্নর সূরিবির সমতুল্ঃ

.)( 
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একবি কলমরা (Lemma) প্মরাণ কশ্র করাকওয়রাবন কেবখশ্য়শ্ছন কে ককরান সূ�ক েবে কশ্ঠরার 

িরাশ্ব আশ্য়র কনশ্িক্স েরাংিশ্নর গরাবণবতক গড় হয়, তরাহশ্ল তরা বপশ্গৌ-ডরাটিন ট্রাসেেরার 

অ্রাবক্সয়রামবি কমশ্ন �শ্ল। সূরি (12) কত L-এর কক্ষশ্রি তরা সবত্। কেশ্হতু RLI ও L সমতুল্, 

এশ্রশ্ক কবরােরা েরায় কে RLI বপশ্গৌ-ডরাটিন ট্রাসেেরার অ্রাবক্সয়রামবি অনুসরণ কশ্র।

বতবন আরও একবি কলমরা (Lemma) প্মরাণ কশ্র কেবখশ্য়শ্ছন কে সূ�কবি (L) 
বডবস্টববউিশ্নর ম্্ম এবং উপশ্রর প্রাশ্ন্তর ক�শ্য় বনম্ন প্রাশ্ন্তর স্রানরান্তরগুবলশ্ত উচ্চ প্রা্রান্ 

(weight) েুক্ত কশ্র। তরাঁর মশ্ত, কেশ্হতু বগবন ইশ্ন্ডশ্ক্সর করশ্ক, এই সূ�কবি আশ্য়র বনম্ন 

স্তশ্রর স্রানরান্তর সম্পশ্ক্থ আরও কববি সংশ্বেনিীল, এবি েরাবরশ্দ্র্র তীব্তরা পবরমরাশ্পর মশ্তরা 

গশ্বষণরার কক্ষশ্রি ববশ্িষিরাশ্ব প্শ্েরাজ্।

অর্থ বরা সম্পশ্ের স্রানরান্তর সংশ্বেনিীলতরা ববশ্ব�নরা করশ্ল লশ্রঞ্জ করাি্থ করেমওয়রাক্থ-এর 

অ্ীশ্ন ববষম্ ব্বস্রাগুবল বৃহৎিরাশ্ব বতনবি ববিরাশ্গ করেবণবদ্ কররা কেশ্ত পরাশ্র: (i) ববশ্ররা্ী 

ট্রাসেেরার সংশ্বেনিীল (anti transfer-sensitive), (ii) ট্রাসেেরার-বনরশ্পক্ষ (transfer-
neutral), এবং (iii) কপ্রা ট্রাসেেরার-সংশ্বেনিীল (pro transfer-sensitive)। উেরাহরণ 

স্বরূপ একবি ইনকরাম বডবস্টববউিন ্ররা েরাক: p = (7, 13, 20, 27, 33)। আবরার ্ররা েরাক 

েবরদ্রতম ব্রাবক্ত বরা গ্রুপবিশ্ক ২ একক ইনকরাম ট্রাসেেরার কশ্র আমররা পরাই: q = (9, 11, 20, 
27, 33) এবং এক কজরাড় সমৃদ্ ব্বক্ত বরা গ্রুশ্পর মশ্্্ সমপবরমরাণ স্রানরান্তশ্রর পর আমররা 

পরাই: r = (7, 13, 20, 29, 31)। এখন একবি অসমতরার পবরমরাপ (্ররা েরাক, Z), েবে 
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বপশ্গৌ-ডরাটিন ট্রাসেেরার স্বতঃ বসদ্ সত্ (axiom) কক কমশ্ন �শ্ল তশ্ব, ট্রাসেেরার-বনরশ্পক্ষ 

হশ্ব েবে Z (p) > Z (q) = Z (r) হয়; কপ্রা ট্রাসেেরার-সংশ্বেনিীল হশ্ব েবে Z (p) > Z (r) 
> Z (q) হয়; এবং ববশ্ররা্ী ট্রাসেেরার-সংশ্বেনিীল হশ্ব েবে Z (p) > Z (q) > Z (r) হয়। 

বগবন ইশ্ন্ডশ্ক্সর কক্ষশ্রি, G (p) [= 0.330] > G (q) = G (r) [ = 0.320]: বগবন ইশ্ন্ডক্স 

ট্রাসেেরার-বনরশ্পক্ষ। AK index বরা RLI-এর কক্ষশ্রি, RLI (p) [= 0.101] > RLI (r) [= 
0.099]> RLI (q) [ = 0.094]: AK index বরা RLI কপ্রা ট্রাসেেরার-সংশ্বেনিীল। অর্থরাৎ, 

সহজ কশ্র িরাবশ্ল, অশ্পক্ষরাকৃত েবরদ্র কলরাক উপকৃত হশ্ল, কে ইশ্ন্ডশ্ক্সর মরান কশ্ম েরায় তরা 

কপ্রা ট্রাসেেরার-সংশ্বেনিীল। অশ্পক্ষরাকৃত ্নী কলরাক উপকৃত হশ্ল, কে ইশ্ন্ডশ্ক্সর মরান কশ্ম 

েরায় তরা ববশ্ররা্ী ট্রাসেেরার সংশ্বেনিীল। বগবন ইশ্ন্ডক্স ্নী ও েবরশ্দ্রর অবস্রা পবরবত্থনশ্ক 

সমরান িরাশ্ব কেশ্খ — তরাই এবি ট্রাসেেরার-বনরশ্পক্ষ।

েখন ককরান পরাঠক বরা গশ্বষক সমশ্য়র সরাশ্পশ্ক্ষ বগবন ইশ্ন্ডশ্ক্সর কডিরা পরীক্ষরা করশ্বন, 

তরার পশ্ক্ষ এিরা কবরােরা সম্ভব নয় কে আয় বরা ব্য় বটিশ্নর ককরান স্তশ্র বরা প্রাশ্ন্ত পবরবত্থন 

ঘশ্িশ্ছ। এই প্সশ্গে বপশ্কবট্ (2014) মশ্ন কশ্রন কে বগবন ইশ্ন্ডশ্ক্সর মশ্তরা বসশ্ন্থবিক পবরমরাপ 

কক সররাসবর উশ্পক্ষরা কশ্র ববতরণ কিববশ্লর অঙ্কগুবল করশ্ক অসমতরার ববশ্লেষণ কররা কেশ্ত 

পরাশ্র। অসবরাগ্থ (2017) মশ্ন কশ্রন কে, শু্ু বগবন ইশ্ন্ডশ্ক্সর উপর বনি্থর নরা কশ্র, একজন 

গশ্বষকশ্ক অবি্ই �রাক্ষুষরূশ্প আয় বরা ব্য়-এর ববন্রাস কেশ্খ বনশ্ত হশ্ব। তশ্ব প্স্তরাববত 

RII ও RLI-এর ব্বহরাশ্র এই ্রশ্নর সমস্রাগুবল সহশ্জই েূর হশ্য় েরায়। করারণ, RII আয় 

বরা ব্য় বটিশ্নর প্শ্ত্কবি স্তশ্র বরা প্রাশ্ন্ত অর্থননবতক ববষম্ ইবগেত কশ্র এবং RLI সমগ্র 

বডবস্টববউিনবির অর্থননবতক ববষশ্ম্র একবি সংবক্ষপ্তসরার।

RLI-এর মশ্তরা সুবব্রা নরা পরাওয়রা কগশ্লও, আরও কশ্য়কবি কপ্রা ট্রাসেেরার সংশ্বেনিীল 

পবরমরাশ্পর অবস্তত্ব আশ্ছ। কেমন, সুব্হ্মবণয়রাশ্নর (2015) কলেি উইং বগবন ইশ্ন্ডক্স। 

বকছু কজশ্নররালরাইসড ইশ্ন্ডশ্ক্সরও ককরান ককরান সংস্করণ কপ্রা ট্রাসেেরার-সংশ্বেনিীল হয়। 

কজশ্নররালরাইসড ইশ্ন্ডশ্ক্সর ইনইকুয়রাবলবি আিরারসরান ে্রাক্টর সমূহ পবরবত্থনিীল। ��্থরা কশ্র 

কেখরা কগশ্ছ কে (i) কখইশ্লর বি েখন a = 1 (Theil’s T), (ii) অ্রািবকনসন অসমতরার 

সূ�ক েখন e = 0.5 (Atkinson inequality index) এবং (ii) এক্সশ্িশ্ন্ডড বগবন ইশ্ন্ডক্স 

েখন v = 2.5 ( Extended Gini ইশ্ন্ডক্স) কপ্রা ট্রাসেেরার-সংশ্বেনিীল। এখরাশ্ন a, e ও 
v েররাক্রশ্ম বতনবি উপবরউক্ত পবরমরাশ্পর ইনইকুয়রাবলবি আিরারসরান ে্রাক্টর। এই ববষশ্য় 

পূর্্থবত্থী গশ্বষণরা পশ্রি ববস্তরাবরত আশ্লরা�নরা কররা হশ্য়শ্ছ (মজুমেরার 2019)।

৬. RII ও RLI-এর ি্যিহার

বনশ্ম্নর সরারণীশ্ত কশ্য়কবি বনব্থরাব�ত কেশ্ির বররে্রাবক্টি ইনইকুয়রাবলবি ইশ্ন্ডক্স, বররে্রাবক্টি 

কলরাশ্রঞ্জ ইশ্ন্ডক্স ও বগবন ইশ্ন্ডক্স প্েবি্থত হল। আমররা কজশ্নবছ কে RII-এর মরান একক 

(1.00) হশ্ল এবি একবি আেি্থ অবস্রা  ইবগেত কশ্র। েশ্ল RII-এর মরান একশ্কর কম বরা 
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কববি ককরানবিই করাম্ নয়। অর্থরাৎ, RII-এর মরান েখন 0 করশ্ক 1.00-এর বেশ্ক বব্্থত হশ্ব 

বরা তরার সশ্ব্থরাচ্চ মরান (এশ্ক্ষশ্রি 3.61 পরা�বি গ্রুশ্পর জন্) করশ্ক 1.00-এর বেশ্ক কনশ্ম 

আসশ্ব, কসবিই করাম্। পূশ্ব্থর আশ্লরা�নরা করশ্ক এিরাও আমররা কজশ্নবছ কে েখন RII < 
1.00. আশ্লরার প্বতসরণ একবি ব্বতক্রমী অবস্রাশ্ক (anomalous condition) কবরােরায়। 

অর্থনীবতর পবরসশ্র আমররাও বুবে কে ‘ইনকরাম কিয়রার’ <  ‘পপুশ্লিন কিয়রার’ হশ্ল অবস্রাবি 

করাম্ নয়। বকন্তু অর্থনীবতর পবরিরাষরায় ‘এশ্নরামরালরাস কবন্ডিন’-এর মশ্তরা একবি করেজ এর 

আশ্গ ককরানবেনও ব্বহৃত হয়বন। েরাইশ্হরাক, েখন RII > 1.00, এবি একবি গ্রুপ বরা স্তশ্র বরা 

করেণীশ্ত অবতবরক্ত সম্পশ্ের সম্পৃক্ততরা প্করাি কশ্র।

নীশ্�র সরারণীশ্ত েলরােল কুইটিরাইল কডিরা ব্বহরার কশ্র প্স্তুত কররা হশ্য়শ্ছ কশ্য়কবি 

বনব্থরাব�ত কেশ্ির জন্। প্রম কলশ্ম ইশ্ন্ডশ্ক্সর মরান সবশ্রশ্ক কববি আজরারবরাইজরান-এ। প্রম 

�রারবি গ্রুশ্পই ইশ্ন্ডশ্ক্সর মরান প্রায় 1.00-এর করাছরাকরাবছ। পচেম গ্রুশ্প ইশ্ন্ডশ্ক্সর মরান 1.28, 
েরা বকছুিরা হশ্লও অবতবরক্ত সম্পশ্ের সম্পৃক্ততরা প্করাি কশ্র। এখরাশ্ন সশ্ব্থরাচ্চ মরান 3.61 
হশ্ত পরাশ্র। আজরারবরাইজরান এর কক্ষশ্রি RLI-এর মরান 3.3, অর্থরাৎ িূশ্ন্র করাছরাকরাবছ। েশ্ল 

আমররা বলশ্ত পরাবর কে অর্থননবতক ববষম্ আজরারবরাইজরান-এ এশ্কবরাশ্রই কম।

 

সারণী ১। েকয়েবট বনি্মাবচে থদকশ বরফ্্যাবটিি ইনইকুয়াবেবট ইকডেক্স, 

বরফ্্যাবটিি থোকরঞ্জ ইকডেক্স ও বগবন ইকডেক্স

কেি RII1 RII2 RII3 RII4 RII5 RLI Gini Index

অশ্স্টবলয়রা 0.75 0.82 0.91 1.07 1.65 14.1 34.9
আজরারবরাইজরান 0.85 0.91 0.96 1.04 1.28 3.3 16.6
ব্রাবজল 0.72 0.76 0.83 0.98 2.15 30.5 52.9
িরারত 0.76 0.82 0.89 1.01 1.72 14.2 33.9
পতু্থগরাল 0.74 0.83 0.91 1.05 1.68 14.9 36.0
েবক্ষণ আবরেকরা 0.71 0.73 0.76 0.90 2.54 44.7 63.4
মরাবক্থন েুক্তররা্রে 0.73 0.80 0.89 1.07 1.79 19.3 41.1

উৎস: বগবন ইশ্ন্ডক্স WDI 2016

েবক্ষণ আবরেকরার অর্থননবতক ববষম্ প্কি। প্রম বতনবি গ্রুশ্পর অবস্রা েশ্রটিই 

‘এশ্নরামরালরাস’। 60% পপুশ্লিন এর আওতরায় আশ্স। ইশ্ন্ডশ্ক্সর মরান বরওশ্রবিকরাল বমবনমরাম-

এর (0.71) করাছরাকরাবছ। �তুর্থ গ্রুপবি আেি্থ অবস্রা করশ্ক কববি েূশ্র নয়। পচেম গ্রুপবির বরা 

সব করশ্ক ঐর্ে্থিরালী করেণীবির RII-এর মরান 2.54, ডরায়মশ্ন্ডর প্বতসরণ সূ�কশ্কও (2.42) 
েরাবড়শ্য় েরায়। কেিবির ষরাি িরাগ মরানুষ  ‘এশ্নরামরালরাস কবন্ডিন’-এ কবঁশ্� ররাশ্ক। কুবড় িতরাংি 

তররাকবরত ‘বমডলক্রাস’ — েরাররা আেি্থ অবস্রার করাছরাকরাবছ এবং কুবড় িতরাংি সমৃদ্ করেণী। 
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েবক্ষণ আবরেকরার সরাবব্থক অর্থননবতক ববষম্ সরাতবি কেশ্ির মশ্্্ সব করশ্ক কববি। RLI-এর 

মরান 44.7 এবং বগবন ইশ্ন্ডশ্ক্সর মরান 63.4। অন্ কেিগুবলর কক্ষশ্রিও এইরকম আশ্লরা�নরা 

কররা কেশ্ত পরাশ্র।

৭। উপসংহার

এই গশ্বষণরার অন্তবন্থবহত উশ্দ্ি্ বছল কলরাশ্রঞ্জ করাি্থ করেমওয়রাক্থ-এর অ্ীশ্ন অর্থননবতক 

ববষশ্ম্র একবি ববকপি পবরমরাশ্পর প্স্তরাব কেওয়রা েরা বগবন ইশ্ন্ডশ্ক্সর তুলনরায় আরও 

প্রাণবন্ত এবং সংশ্বেনিীল। েলস্বরূপ, প্স্তরাববত সূ�শ্কর (আসশ্ল এক কজরাড়রা সূ�শ্কর) 

করাে্থক্ষমতরা অংশ্ি (in parts) এবং সরামবগ্রক িরাশ্ব (as a whole) পরীক্ষরা কররা হশ্য়শ্ছ এবং 

সশ্ন্তরাষজনক বশ্ল প্মরাবণত হশ্য়শ্ছ। তরাছরাড়রাও, বেবজকরাল সরাইসে ও অর্থননবতক ববজ্ঞরাশ্নর 

নীবত এবং প্স্তরাবগুবলর একবরিতকরণ, আমরাশ্ের সকশ্লর জন্ অর্থননবতক ববষম্হীন এবং 

করেণী ববহীন একবি ববর্ সম্পশ্ক্থ ্রারণরা কররার এক বিবত্ত গশ্ড় তুশ্লশ্ছ। অত্ব্ক সরল 

বকন্তু েুবক্তেুক্ত হওয়রায় আশ্লরাশ্কর প্বতসরণ সূ�শ্কর উপর বিবত্ত কশ্র অর্থননবতক ববষম্ 

পবরমরাশ্পর প্স্তরাববত সূ�ক সমূহ গশ্বষণরার করাশ্জও ব্বহরার কররা কেশ্ত পরাশ্র।
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অ্রাপ : অর্থনীবতর ববর্রায়ন 

বরবেনা িসু

অর্থনীবত ববিরাগ, েরােবপুর ববর্ববে্রালয়

কশ্ররানরা অরাক্ররান্ত পৃবরবীর বববিন্ন প্রাশ্ন্ত গৃহবন্দী মরানুশ্ষর অন্তম সগেী হল তরার মুশ্ঠরাশ্েরান, 

অরার এর সরাহরাশ্ে্ই তরাশ্ের ঘশ্র কপৌঁশ্ছ েরাশ্ব বনত্ প্শ্য়রাজনীয় হশ্রক সরামগ্রী। শু্ুমরারি একবি 

কবরাতরাম কিপরার অশ্পক্ষরা। এই অসরা্্ সরা্ন ঘবিশ্য়শ্ছ  ‘ ‘অ্রাপ’’ (AAP) প্েুবক্ত।

এর শুরু অ্রাশ্পল অ্রাপ কস্টরাশ্রর হরাত ্শ্র। ১৯৮৩ সরাশ্ল বস্টি কজরাবশ্সর কেখরা স্বশ্প্নর 

বরাস্তবরায়ন হয় ১৯৯৪ সরাশ্ল েখন মুশ্ঠরাশ্েরাশ্নর মশ্্্ই প্�লন ঘশ্ি অরাি্ন্তরীণ সফ্টওয়্রাশ্রর। 

সমশ্য়র সরাশ্র সরাশ্র উন্নবত হশ্য়শ্ছ প্েুবক্তর অরার এই অ্রাপ শু্ুমরারি কেরাশ্নর অরাি্ন্তরীণ 

সফ্টওয়্রাশ্রর মশ্্্ সীমরাবদ্ ররাশ্কবন।

প্রশ্মই অরাসরা েরাক অ্রাপ কী কসই মূল প্শ্নবিশ্ত। অরামররা সব সময় এশ্ক অপশ্রর সরাশ্র 

সংেুক্ত ররাকশ্ত �রাই। ববশ্র্র কখন, ককরাররায় কী ঘিশ্ছ, কস সম্পশ্ক্থ অববহত হশ্ত �রাই এবং 

পশ্র �লশ্ত �লশ্তও উৎপরােনক্ষম ররাকশ্ত �রাই। কমরাবরাইল অ্রাবপ্শ্কিন বরা অ্রাপ অরামরাশ্ের 

বঠক এিরা করশ্ত সরাহরাে্ কশ্র। অ্রাপ হল একবি সফ্টওয়্রার কপ্রাগ্ররাম কেবি বনবে্থটি হরাড্থওয়্রার 

েররা ি্রাবশ্লি এবং স্রাি্থশ্েরাশ্নর মশ্তরা েশ্ন্ত্র �রালরাশ্নরার জন্ বরানরাশ্নরা হশ্য়শ্ছ। অ্রাপ মূলত 

বতন প্করার — কনবিি, েরা ককবলমরারি বনবে্থটি হরাড্থওয়্রাশ্র �রাবলত হয় কেমন গুগল ম্রাপ ও 

ওশ্য়ব কবসড, েরা অরান্তজ্থরাশ্লর সংশ্েরাগ ব্বহরার কশ্র কেমন গুগল ডক্ স এবং হরাইবব্ড েরা 

প্রম দুবির সংবমরেণ, কেমন মরাশ্ক্থিওয়রা�।

অ্রাশ্পর শুরু অ্রাশ্পল অ্রাপ কস্টরার করশ্ক হশ্লও গুগল কপ্ কস্টরার এক অন্ মরারিরা এশ্ন 

বেশ্য়শ্ছ অ্রাশ্পর জগশ্ত। উিশ্য়র উশ্দ্ি্ এক হশ্লও অনুসন্ধরান, ডরাউনশ্লরাড এবং ইনস্টল, 

উিশ্য়র উপরােরান ও তরার ববন্রাস অশ্নকরাংশ্িই অরালরােরা। বত্থমরাশ্ন অ্রাশ্পল কস্টরাশ্রর ২.২ 

বমবলয়ন অ্রাপশ্ক বপছশ্ন কেশ্ল ২.৮ বমবলয়ন অ্রাপ বনশ্য় এবগশ্য় বগশ্য়শ্ছ গুগল কপ্।

এবরার অরাবস ২০১৯-এর ববর্ব্রাপী অ্রাপ ব্বহরারকরারীর পবরসংখ্রাশ্ন। অরাজ কগরািরা 

ববর্জুশ্ড় ২.৭ বববলয়ন মরানুষ স্রাি্থশ্েরাশ্নর অব্করারী এবং এশ্ের ১০ িতরাংি প্বত ৪বমবনশ্ি 

একবরার তরাশ্ের কেরান কেশ্খ এবং এই কেরান কেখরার ৯০ িতরাংি খর� হয় অ্রাশ্প। এর 

বপছশ্ন করারণিরা কী শু্ুমরারিই ব্বহরাবরক সুবব্রা, নরাবক রশ্য়শ্ছ একবি অর্থননবতক বেকও। 

ববশ্িষজ্ঞশ্ের মশ্ত ২০২০ সরাশ্ল অ্রাপ করশ্ক অরানুমরাবনক আয় প্রায় ১৮৯ বববলয়ন ডলরাশ্রর 
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করাছরাকরাবছ। অব্করাংি অ্রাপই েখন ডরাউনশ্লরাড কররা েরায় ববনরামূশ্ল্, তখন এই ররাজস্বিরা 

অরাশ্স বকিরাশ্ব? এইখরাশ্ন বুেশ্ত হশ্ব অ্রাপশ্ক বঘশ্র ররাকরা বরাস্তুতন্ত্রশ্ক। তরার এক বেশ্ক অরাশ্ছ 

অ্রাপ বনম্থরাণকরারীররা এবং অন্বেশ্ক অরাশ্ছ অ্রাপ ব্বহরারকরারীররা। এবং এছরাড়রাও রশ্য়শ্ছ 

অরানুষরাবগেক সমস্ত অনুসরারী বক্রয়রা। অ্রাশ্পর বনম্থরাণ হশ্ত পরাশ্র শু্ুমরারি সৃবটিসুশ্খর উলেরাশ্স 

অরবরা ররাজস্ব উৎপরােশ্নর জন্ কেমন কজরাম্রাশ্িরা বরা সুইবগ েরাররা মূলত অ্রাপ বনি্থর ব্বসরা 

কশ্র অরবরা মরানুশ্ষর করাশ্ছ বনশ্জশ্ের পবরশ্ষবরা সহজলি্ কশ্র কেওয়রার জন্, কেমন কমক 

মরাই বট্প। অ্রাপ অর্থনীবতর সব করশ্ক কববি আয় বকন্তু অ্রাপ বনম্থরাশ্ণই। এছরাড়রাও আশ্য়র 

উৎস বহসরাশ্ব অরাশ্ছ ববজ্ঞরাপন, ই-কমরাস্থ এবং অ্রাপ ববশ্লেষণ (Analytics)।
সরামবটিক অর্থনীবতশ্ত অ্রাশ্পর একবি বড় অবেরান হল কম্থসংস্রান। ২০১৭র কপ্রাশ্গ্রবসি 

পবলবস ইনবস্টবিউি (ওয়রাবিংিন) এর সমীক্ষরা অনুেরায়ী শু্ুমরারি অরাশ্মবরকরাশ্তই ১.৭২৯ 

বমবলয়ন অ্রাপ ককবন্দ্রক কম্থসংস্রান হশ্য়শ্ছ েরা ২০১১ করশ্ক বরাবষ্থক বৃবদ্র গড় হরাশ্র ৩০ 

িতরাংি। 

অ্রাপ করশ্ক শু্ু প্ত্ক্ষিরাশ্ব অ্রাপ বনম্থরাশ্ণর সশ্গে েরাররা েুক্ত শু্ুমরারি তরাশ্েরই কম্থসংস্রান 

অ্রাপ করশ্ক হয় এমন নয়, পশ্ররাক্ষিরাশ্ব অ্রাশ্পর অনুসরারী পবরশ্ষবরা করশ্ক সৃবটি হশ্য়শ্ছ নতুন 

�রাকরী। এছরাড়রাও অরাশ্ছ প্শ্ররা�ক বরা Induced কম্থসংস্রান।

সব্থশ্িশ্ষ অরাবস িরারতবশ্ষ্থর প্সশ্গে। িরারতবষ্থ অরাজ ববশ্র্র এক অন্তম প্েুবক্ত প্্রান 

কেি। ৫৬০ বমবলয়ন িরারতবরাসী অরাজ আন্তজ্থরাশ্লর সুবব্রাশ্িরাগী এবং ১২.১ বববলয়ন অ্রাপ 

ডরাউনশ্লরাশ্ডর মরা্্শ্ম িরারত আজ অরাশ্মবরকরাশ্কও ছরাবপশ্য় কগশ্ছ। এই ববপুল পবরসশ্রর 

বপছশ্ন অরাশ্ছ দুবি মূল করারণ। প্রম হল ৪বজ কডিরার ওপর িতু্থবক। ২০১৬ সরাশ্ল বরলরাশ্য়সে 

বজও-র মরা্্শ্ম অত্ন্ত কম খরশ্� িরারতবশ্ষ্থর অরাম জনতরার করাশ্ছ সহজলি্ হশ্য় বগশ্য়বছল 

অরান্তজ্থরাল। ১৭৭ বমবলয়ন ব্বহরারকরারী কবশ্ড় েরায় ১৮ মরাশ্সরও কম সমশ্য়। ববিতীয় করারণ 

হল �ীন করশ্ক অরামেরাবন হওয়রা সস্তরার স্রাি্থশ্েরান। এই দুইশ্য়র কেৌর প্িরাশ্ব ৩৩৭ বমবলয়ন 

স্রাি্থশ্েরান ব্বহরারকরারী ৪বজ কডিরা পবরশ্ষবরার অরাওতরায় �শ্ল এল ২০১৭এর মশ্্্।

িরারতবশ্ষ্থ ব্বহৃত হওয়রা অ্রাপগুবলর মশ্্্ সব ক�শ্য় জনবপ্য় কনিবলিক্স। বিন্ডরার, কেসবুক 

এবং ওয়রািসঅ্রাপ। এছরাড়রাও রশ্য়শ্ছ বডবজিরাল ববপনীর অ্রাপ— কেমন অ্রামরাজন, বলিপকরাি্থ, 

সুইবগ এবং অন্রান্। তশ্ব মজরার ব্রাপরার হল অ্রাপ ডরাউনশ্লরাশ্ড ববশ্র্র ১ নবেশ্র ররাকশ্লও 

অরায় উৎপরােশ্নর কক্ষশ্রি িরারতবষ্থ ২৯তম স্রাশ্ন। অরাশ্মবরকরায় কেখরাশ্ন ৩.২ বববলয়ন ডলরার 

আয় অ্রাপ করশ্ক অরাশ্স, িরারতবশ্ষ্থ অরাশ্স মরারি ৪৭ বমবলয়ন ডলরার। এর একবি করারণ হশ্ত 

পরাশ্র বডবজিরাল মরাশ্ক্থবিং সংক্ররান্ত সীবমত সশ্�তনতরা এবং অশ্নকরাংশ্ি িীবত। এর েশ্ল 

প্্রানমন্ত্রী বডবজিরাল িরারত বনম্থরাশ্ণর ডরাক বেশ্লও িরারতবশ্ষ্থর মূল বরাজরাশ্রর মরারি ২৫ 

িতরাংি বডবজিরাল।

অরাই বস অরার অরাই ই আর এর ২০১২র একবি প্বতশ্বেশ্ন কেখরা েরায় মুশ্ঠরাশ্েরাশ্নর 

অনুপ্শ্বি েবে ১০ িতরাংি বরাশ্ড়, তরাহশ্ল গ্রস ডশ্মবস্টক কপ্রাডরাক্ট বরাশ্ড় ১১/
২
 গুণ। এই 



অ্রাশ্পর করশ্ক ৭৬০০০ মরানুশ্ষর কম্থসংস্রান হশ্য়শ্ছ িরারশ্ত। ইিরাসে কডিরা কশ্প্থরাশ্রিশ্নর 

 ‘ ‘কগ্রাবরাল কডশ্িলপরার পপুশ্লিন এ্রান্ড কডমগ্ররাবেক স্টরাবডজ - ২০১৯’’ অনুেরায়ী ২০২৪ 

নরাগরাে অরাশ্মবরকরাশ্ক িপশ্ক ববশ্র্র বৃহত্তম অ্রাপ বনম্থরাণশ্কন্দ্র হশ্ত �শ্লশ্ছ িরারতবষ্থ।

অরাজ এই উন্নততর প্েুবক্তর সবন্ধক্ষশ্ণ েরাঁবড়শ্য় িরারতবশ্ষ্থর মূল বরাজরাশ্রর কববির িরাগিরাই 

বডবজিরাবল অ্ররা হশ্য় অরাশ্ছ। এর সম্ভরাবনরা অসীম এবং বৃহত্তর অর্থনীবতর ওপর প্িরাবও 

েীঘ্থ-কময়রােী। এই কশ্ররানরা প্িরাব করাবিশ্য় পৃবরবী েখন অরাবরার মূলশ্রেরাশ্তর বেশ্ক বেরশ্ব, 

তখন এই বডবজিরাল প্েুবক্তই হশ্ব ববকরাশ্ির মূল মন্ত্র এবং হয়ত িরারতবষ্থই হশ্ব তরার অন্তম 

করাণ্রারী।
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অর্থববশ্লেষশ্ণর আড্রা





বরাংলরার গ্রুপ বরশ্য়িরার : একবি ররাজননবতক-অর্থননবতক বেেৃক্ষরা

দীপ্ রজুরদার

গশ্বষক, অর্থনীবত ববিরাগ, কলকরাতরা ববর্ববে্রালয়

 

বরাংলরার গ্রুপ বরশ্য়িরার আশ্ন্দরালন কগরাড়রা করশ্কই ররাজনীবতর সশ্গে সম্পৃক্ত। েবেও বত্থমরাশ্নর 

গ্রুপ বরশ্য়িরার ��্থরার সরাশ্পশ্ক্ষ এই ববষশ্য় ককউ ববিমত কপরাষণ করশ্তই পরাশ্রন, বকন্তু আবম 

আমরার এই প্বশ্ন্ধর স্বপি পবরসশ্র কসই তশ্ক্থ নরা বগশ্য় বরং অরুণ মুশ্খরাপরা্্রাশ্য়র গ্রুপ 

বরশ্য়িরাশ্রর সংজ্ঞরা কমশ্ন বনশ্য় এবগশ্য় �বল। অরুণবরাবুর মশ্ত “গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর েরঁাররা কম্থী, 

সররাসবরিরাশ্ব েরঁাররা গণনরাি্ আশ্ন্দরালশ্নর নরাম বনশ্য় গণনরাি্ আশ্ন্দরালশ্নর প্ত্ক্ষ কনতৃশ্ত্ব 

করাজ কশ্রন নরা, অর� েরঁাররা ববর্রাস কশ্রন, েি্থশ্কর কববিরিরাগ অংি ববর্রাস কশ্রন কে তরঁাররা 

গণনরাশ্ি্র আেি্থশ্কই ককরানও নরা ককরানওিরাশ্ব বহন কশ্র বনশ্য় �শ্লশ্ছন” (মুশ্খরাপরা্্রায় 

২০০২, ৫৪)। এর পরািরাপরাবি সজল ররায়শ্�ৌ্ুরী বশ্লন, “কে বরশ্য়িরার কবমউবনস্ট 

আশ্ন্দরালশ্নর মরাক্থরায় মরাবক্থত হশ্ত �রায়নরা, অর� কবমউবনস্ট পরাবি্থর ববশ্ররা্ী নয়, গণতরাবন্ত্রক 

মূল্শ্বরাশ্্র বিরাররা অনুপ্রাবণত — তরাই, প্কৃত গ্রুপ বরশ্য়িরার” (মুশ্খরাপরা্্রায় ২০০২, ৫৩)। 

এই মতরামত স্বীকরার কশ্র বনশ্ল বলশ্তই হয় কে গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর ররাজননবতকতরার সশ্গে 

বরামপন্থী িরাব্রাররা অগেরাগেী িরাশ্ব জবড়ত। মরাবক্স্থয় েি্থন অনুপ্রাবণত গণনরাি্ আশ্ন্দরালশ্নর 

ঐবতশ্হ্র বরাহক এই গ্রুপ বরশ্য়িরার ��্থরা। েবেও সরাংগঠবনক বেক করশ্ক কেখশ্ত কগশ্ল 

গণনরাি্ এবং গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর মশ্্্ অশ্নক পরার্থক্ আশ্ছ। বকন্তু েি্থনগত বেক করশ্ক 

তরাররা অশ্নকিরাই এক পর অনুসরারী। তরার সরাক্ষ্ বহন কশ্র বববিন্ন সমশ্য় কবমউবনস্ট পরাবি্থর 

বনব্থরা�নী প্�রাশ্র গণনরাশ্ি্র পরািরাপরাবি গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর প্ত্ক্ষ অংিগ্রহণ (মুশ্খরাপরা্্রায় 

২০০২)। েরাই হ’ক, গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর ররাজননবতকতরা প্সশ্গে সমস্ত বিন্দ ও ববতক্থ আপরাতত 

সবরশ্য় করশ্খও এইটুকু বলরাই েরায় কে গ্রুপ বরশ্য়িরার তরার জমেলগ করশ্কই মরাবক্স্থয় েি্থশ্ন 

আস্রাবরান এবং কিরাষণ ও বনপীড়শ্নর ববরুশ্দ্ কসরাচ্চরার, গণতশ্ন্ত্রর পশ্ক্ষ এবং কবমউবনস্ট 

পরাবি্থর অন্তম লশ্ক্ষ — করেণী বনম্থরাণ অর্থরাৎ ররাজননবতক করেণী ক�তনরা গঠশ্ন সশ্�টি।

প্শ্ন হ’ল, কে ররাজননবতকতরা — মূলত কিরাষশ্ণর ববশ্ররাব্তরা — তরাশ্ের সরাংস্কৃবতক কক্ষশ্রি 

প্করাি পরায়, তরাশ্ের বরশ্য়িরাশ্রর বক্তশ্ব্র মশ্্্ বেশ্য়, কসই ররাজননবতক অগেীকরার বক 

তরাশ্ের অর্থননবতক সংগঠশ্নও খঁুশ্জ পরাওয়রা েরায়? এই প্শ্নই এই প্বশ্ন্ধর প্বতপরাে্। 

বরশ্য়িরাশ্রর আশ্লরা�নরায় তরার সরাংস্কৃবতক বেকবি েতিরা গুরুত্ব কপশ্য়শ্ছ কসই তুলনরায় তরার 



সরাংগঠবনক অর্থননবতক বেকবি বররাবরই উশ্পবক্ষত। আমরাশ্ের মূল প্বতপরাে্ ববষশ্য়র 

সশ্গে সরামঞ্জস্ করশ্খ এই প্বন্ধ, তরাই, মরাবক্স্থয় েৃবটিিবগে করশ্ক গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর সরাংগঠবনক 

ববলেষশ্ণর একবি প্রারবমক িরাবনরা প্েরান কররার ক�টিরা করশ্ব েরা বনশ্য় িববষ্শ্ত আরও 

গিীর গশ্বষণরার সুশ্েরাগ আশ্ছ।

মরাবক্স্থয় তশ্্বের অশ্নক পরাঠ আশ্ছ। ধ্রুপেী পরাশ্ঠর বিবত্তশ্ত সংস্কৃবত এবং অর্থনীবতর 

বমরব্রিয়রা বরাখ্রা কররার প্শ্�টিরাও অপ্তুল নয় (কসেরা-ইবরজরাবর ২০১৩)। তশ্ব এই প্বশ্ন্ধ 

আমরার ববশ্লেষণ মরাশ্ক্স্থর অবতবন্্থরারণবরােী (overdetermination) পরাঠশ্ক আরেয় কশ্র 

এবগশ্য় েরাশ্ব। এই পরাঠ সমস্ত রকম বন্্থরারণবরাে এবং হ্রাসকরণবরােশ্ক খরাবরজ ক’কর 

সমরাজ বরাস্তবতরার এক বিন্ন ব্রাখ্রা কেয় কেখরাশ্ন প্শ্ত্কবি প্বক্রয়রা অপরশ্ক বন্্থরারণ 

কশ্র এবং একই সশ্গে অপশ্রর বিরাররা বন্্থরাবরত হয়। অর্থরাৎ একবি প্বক্রয়রা একই সশ্গে 

অপর প্বক্রয়রাগুবলর করারণ এবং েলরােল (করসবনক ও উল্ফ ১৯৮৭, ২০০৬)। মরাক্স্থীয় 

তশ্্বের এই ব্রাখ্রায় করেণী একবি ববশ্িষ প্বক্রয়রা, েরাশ্ক সংজ্ঞরাবয়ত কররা েরায় উদ্বৃত্ত রেশ্মর 

উৎপরােন, আহরণ এবং বটিশ্নর প্বক্রয়রার বিবত্তশ্ত (উল্ ে ও করসবনক্ ২০১২)। করেণী 

প্বক্রয়রা এবং বববিন্ন নরা-করেণী প্বক্রয়রার অবতবন্্থরারণ একবি বনবে্থটি সরামরাবজক বরাস্তবতরাশ্ক 

ব�বনিত কশ্র। এই অবতবন্্থরারণ কেমন বববিন্ন সরামরাবজক উৎপরােন ব্বস্রাশ্ক এশ্ক অপশ্রর 

করশ্ক পৃরক কশ্র কতমবন একবি বনবে্থটি উৎপরােন ব্বস্রার বববিন্ন পৃরকীকৃত রূপও বনশ্ে্থি 

কশ্র (করসবনক ও উল্ফ ২০০২)। এই ববষশ্য় আশ্লরা�নরা েীঘ্থরাবয়ত কশ্র পরাঠকশ্ক আর 

িরাররাক্ররান্ত করব নরা। বরং কেশ্খ কনওয়রা েরাক মরাবক্স্থয় তশ্্বের এই পরাশ্ঠর বিবত্তশ্ত বকিরাশ্ব 

গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর সংগঠনশ্ক ব্রাখ্রা কররা কেশ্ত পরাশ্র। বকিরাশ্বই বরা গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর 

অর্থনীবতশ্ক কবরােরা কেশ্ত পরাশ্র মরাবক্স্থয় েৃবটিিবগে করশ্ক।

প্রশ্মই বুশ্ে কনওয়রা েরকরার কে বরশ্য়িরার বলশ্ত এখরাশ্ন আমররা বঠক কী বুেবছ। 

ঐবতহরাবসক িরাশ্ব কেখশ্ল বরশ্য়িরার করাশ্ক বশ্ল, এই সংক্ররান্ত িরাবনরা পবরববত্থত হশ্য়শ্ছ 

বহুবরার। ককরান একবি ববশ্িষ িরাবনরা কে অন্রান্ িরাবনরার তুলনরায় অব্ক উৎকৃটি এমনিরা 

নয়। তশ্ব, পীিরার ব্রুশ্কর (১৯৯৬) িরাবনরা করশ্ক ্রার বনশ্য়ই এখরাশ্ন আমররা বরশ্য়িরার 

বলশ্ত বুেব তরার অবন্তম প্শ্েরাজনরাশ্ক : কেখরাশ্ন অন্তত একজন বরশ্য়িরার কম্থী েৃি্কপি, 

বববিন্ন েৃবটিগ্ররাহ্ উপরােরান, িব্ এবং িরাষরার ব্রাবহরাশ্র অর্থবহ িরাষ্ বনম্থরাণ কশ্রন এবং 

অন্তত একজন েি্থক কসই অর্থ গ্রহণ কশ্রন। এই প্বক্রয়রাই বরশ্য়িরাশ্রর উৎপরােন প্বক্রয়রা, 

বরা মরাশ্ক্স্থর িরাষরায়, রেম প্বক্রয়রা।

বরশ্য়িরাশ্রর উৎপরােন প্বক্রয়রায় কে রেম প্েত্ত হয় তরা ককরান বস্তুগত দ্রব্ উৎপরােন কশ্র 

নরা। েশ্ল বরশ্য়িরার কম্থীশ্ের বরাে বেশ্য় বরশ্য়িরাশ্রর ককরান অবস্তত্ব কনই। এই ্রশ্নর দ্রব্শ্ক 

মরাক্স্থ পবরশ্ষবরা বশ্ল ব�বনিত করশ্ছন (মরাক্স্থ ১৯৭৬)। মরাশ্ক্স্থর আশ্লরা�নরার মূল বিবত্ত উদ্বৃত্ত 

রেশ্মর উৎপরােন, আহরণ এবং বটিন, কক্ষরিগত (কেমন পবরশ্ষবরা কক্ষরি) পৃরকীকরণ নয়। 

এবং মরাশ্ক্স্থর উদ্বৃত্ত রেশ্মর আশ্লরা�নরায় বস্তুগত পশ্ণ্র পরািরাপরাবি পবরশ্ষবরার কররাও এশ্সশ্ছ 
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(মরাক্স্থ ১৯৭৬, ১০৪৪-৪৫), েরার বিবত্তশ্ত বেওনরা করিগরানরা (২০১১) পবরশ্ষবরার মরাবক্স্থয় 

ববশ্লেষণ কশ্রশ্ছন। কসই পর অনুসরণ কশ্রই এই প্বন্ধ মরাবক্স্থয় েৃবটিিবগে করশ্ক বরশ্য়িরাশ্রর 

(পবরশ্ষবরা) অর্থনীবতশ্ক কবরােরার এবং পে্থরাশ্লরা�নরা কররার ক�টিরা করশ্বরা।

উৎপল েশ্ত্তর মশ্ত বরশ্য়িরার উৎপরােশ্নর প্্রানত দু’বি উশ্দ্ি্। হয় মরানুশ্ষর 

মশ্নরারঞ্জন অরবরা ররাজননবতক উচ্চরারশ্ণর মরা্্শ্ম জনগণশ্ক সশ্�তন কররা (েত্ত ২০০৯)। 

এই দুই উশ্দ্শ্ি্র মশ্্্ই একবি সরা্রারণ ববষয় আশ্ছঃ মরানুশ্ষর অিরাব কমরা�ন। েশ্ল 

মরাবক্স্থয় েৃবটিিগেী করশ্ক বলরা েরায়, বরশ্য়িরার এমন একবি পবরশ্ষবরা েরার উপশ্েরাগ মূল্ আশ্ছ 

(মরাক্স্থ ১৯৭৬)। এখন প্শ্ন হশ্ছে, বরশ্য়িরাশ্রর বববনময় মূল্ ররাকশ্ত পরাশ্র বক?

কে বরশ্য়িরার বরাজরাশ্রর জন্ উৎপরাবেত, অর্থরাৎ কেখরাশ্ন বিবকি বববক্র হয়, কসই 

বরশ্য়িরাশ্রর বববনময় মূল্ আশ্ছ। কসই বরশ্য়িরারই বরাবণবজ্ক বরশ্য়িরার। বরাবণবজ্ক 

বরশ্য়িরার িব্বন্ধবি সরা্রারণ িরাশ্ব েবেও বিন্ন অশ্র্থ ব্বহৃত হয়, এখরাশ্ন আবম ‘বরাবণবজ্ক 

বরশ্য়িরার’কক অর্থননবতক েৃবটিিবগে করশ্ক পুনঃসংজ্ঞরাবয়ত করবছ। সুতররাং, বরশ্য়িরার এমন 

একবি অবস্তুগত উপশ্েরাগ মূল্ েরার বববনময় মূল্ ররাকশ্তই পরাশ্র। এই প্বন্ধ কেশ্হতু 

মরাবক্স্থয় েৃবটিিবগে করশ্ক বরশ্য়িরাশ্রর আশ্লরা�নরায় রত, এবং কেশ্হতু মরাশ্ক্স্থর ববশ্লেষশ্ণর মূল 

বিবত্ত উদ্বৃত্ত রেম, েশ্ল বরশ্য়িরাশ্রর রেম প্বক্রয়রায় বরা উৎপরােন প্বক্রয়রায় উৎপরাবেত উদ্বৃত্ত 

রেম (েবে আশ্েৌ উৎপরাবেত হয়) ববশ্লেষশ্ণর প্শ্য়রাজশ্নই েৃি্মরান হওয়রা প্শ্য়রাজন। আমররা 

একররা জরাবন কে অবস্তুগত দ্রশ্ব্র কক্ষশ্রি উদ্বৃত্ত রেম েৃি্মরান হশ্ব শু্ু মরারি েবে তরা উদ্বৃত্ত 

মূশ্ল্র রূপ কনয় তশ্বই। অর্থরাৎ ববশ্লেষশ্ণর জন্ তরাশ্ক বরাজরাবরকৃত হশ্তই হশ্ব। েশ্ল এই 

প্বশ্ন্ধ কসই সব বরশ্য়িরারই আশ্লরা�্ েরা  ‘বরাবণবজ্ক’।

এখন প্শ্ন হ’ল, কে বরাবণবজ্ক গ্রুপ বরশ্য়িরার কিরাষশ্ণর ববরুশ্দ্, কিরাবষশ্তর পশ্ক্ষ 

ররাকরার অগেীকরারবন্ধ, অন্তত তরাশ্ের সরাংস্কৃবতক উচ্চরারশ্ণ, কসই গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর সংগঠশ্নর 

সম্ভরাব্ ক�হরাররািরা ককমন? কসখরাশ্ন বক করেণী প্বক্রয়রা বত্থমরান? কসই করেণী প্বক্রয়রা বক কিরাষণ 

মূলক?১

প্রশ্মই বশ্ল কনওয়রা িরাশ্লরা কে গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর ককরান একবি ববশ্িষ সরাংগঠবনক রূপ 

কনই। করেণী ববশ্লেষশ্ণ তরার বববিন্ন রূপ খঁুশ্জ পরাওয়রা সম্ভব। একবি গ্রুপ বরশ্য়িরার বঠক 

ককরান সরাংগঠবনক রূপ কনশ্ব তরা বনি্থর করশ্ছ কসখরাশ্ন আশ্েৌ উদ্বৃত্ত মূল্ উৎপরাবেত হশ্ছে 

বক নরা, এবং হশ্ল তরা বঠক বকিরাশ্ব উৎপরাবেত এবং আহবরত হশ্ছে তরার ওপর। ককরান 

বরাবণবজ্ক বরশ্য়িরার সংগঠশ্ন েবে কেখরা েরায় কে ববক্রয়লব্ধ আয় (বিবকি বববক্র কশ্র প্রাপ্ত 

কমরাি মূল্) তরার মজুবর এবং অন্রান্ উৎপরােশ্নর উপরােরান বরাবে ব্শ্য়র করশ্ক কববি তশ্ব 

কসখরাশ্ন উদ্বৃত্ত মূল্ উৎপরাবেত হশ্ছে বশ্ল ্রশ্ত হশ্ব। এখন েবে উদ্বৃত্ত মূল্ উৎপরাবেত নরা 

হয়, তশ্ব কসই বরশ্য়িরার সংগঠশ্ন করেণী প্বক্রয়রা অবত্থমরান। অন্বেশ্ক করেণী প্বক্রয়রা আশ্ছ 

১. মরাশ্ক্স্থর তশ্্বে কিরাষণ বলশ্ত এমন এক অবস্রাশ্ক কবরােরায়  কেখরাশ্ন উদ্বৃশ্ত্তর উৎপরােকররা তরার আহরণ 

প্বক্রয়রা করশ্ক ববচেত ররাশ্ক।
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মরাশ্নই তরা কিরাষণ মূলক এমনিরা নরাও হশ্ত পরাশ্র। কেমন কবমউবনস্ট করেণী প্বক্রয়রা কিরাষণ 

মূলক নয় আবরার পঁুবজবরােী বরা সরামন্ততরাবন্ত্রক বরা েরাস ব্বস্রা কিরাষণ মূলক। ববষয়বি একবি 

কলিরা-�রাশ্ি্থর মরা্্শ্ম কবরােরা েরাক।

 

বরশ্য়িরাশ্রর উৎপরােন প্বক্রয়রা/রেম প্বক্রয়রা 

 

 উদ্বৃত্ত মূল্ উৎপরাবেত উদ্বৃত্ত মূল্ উৎপরাবেত

          হশ্ছে          হশ্ছে নরা

 

 

 করেণী প্বক্রয়রা নরা-করেণী প্বক্রয়রা 

 

     কিরাষণ মূলক         নরা-কিরাষণ মূলক                 উদ্বৃত্ত মূশ্ল্র উৎপরােকররাই  

   তরা আহরণ করশ্ছ 

 

 উদ্বৃত্ত মূশ্ল্র উৎপরােকররা আহরণ প্বক্রয়রা করশ্ক ববচেত

উদ্বৃশ্ত্তর উৎপরােন এবং আহরণ সম্পবক্থত আরও বনবে্থটি তশ্র্র বিবত্তশ্ত গ্রুপ 

বরশ্য়িরাশ্রর সংগঠনশ্ক অব্কতর করেণীববন্রাশ্স ববিক্ত কররা সম্ভব। কী িরাশ্ব তরা সম্ভব 

কস ববষশ্য় করাশ্লনবরাগ্থ (১৯৯২), �ক্রবত্থী ও করাশ্লনবরাগ্থ (২০০৩), মজুমেরার (২০২১) 

প্মুশ্খর গশ্বষণরা দ্রটিব্। বকন্তু এই র�নরায় কস ববষশ্য় অব্ক আশ্লরা�নরার প্শ্য়রাজন কনই। 

অব্কতর করেণীববন্রাশ্স নরা বগশ্য়ও কে প্শ্ন বনশ্য় এই প্বন্ধ শুরু কশ্র বছলরাম তরার উত্তর 

পরাওয়রা সম্ভব।

গ্রুপ বরশ্য়িরার সরাংস্কৃবতক উচ্চরারশ্ণ মরাবক্স্থয় আেি্থশ্ক আ্রার করশ্লও কসই ররাজননবতক 

অগেীকরার তরার সরাংগঠবনক কক্ষশ্রি নরাও ররাকশ্ত পরাশ্র। মরাবক্স্থয় করেণী-ববশ্লেষশ্ণর েৃবটি 

করশ্ক পে্থরাশ্লরা�নরা করশ্ল প্মরাণ কররা সম্ভব কে বরাংলরার গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর সংগঠন কিরাষণ 

মূলক এবং নরা-কিরাষণ মূলক, দুইই হশ্ত পরাশ্র (মজুমেরার ২০১৮)। েলত, এই বসদ্রাশ্ন্ত 

উপনীত হশ্তই হয় কে গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর অর্থনীবত এবং সংস্কৃবতর মশ্্্করার সম্পক্থবি 

বিরাবন্দক। কখশ্নরা তরা একমুখী আবরার কখশ্নরা বিন্নমুখী। সরাংস্কৃবতক পবরসশ্র গ্রুপ বরশ্য়িরার 

কিরাষশ্ণর ববশ্ররাব্তরা করশ্লও অশ্নক কক্ষশ্রিই কেখরা েরায় তরার অর্থননবতক সংগঠন, কেখরাশ্ন 

এই কিরাষণ ববশ্ররা্ী বরশ্য়িরার উৎপরাবেত হশ্ছে, তরা কিরাষণ মূলক (মজুমেরার ২০১৮)৷ 
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এই দুই কক্ষরি এশ্ক অপশ্রর ওপর কী প্িরাব কেশ্ল এবং অন্রান্ ককরান ককরান ববষয় 

এই বিরাবন্দক সম্পক্থশ্ক প্িরাববত কশ্র কস ববষশ্য় েীঘ্থ আশ্লরা�নরা হশ্ত পরাশ্র। বকন্তু কস 

কররা আপরাতত মুলতুবব ররাক। আপরাতত এটুকু বশ্লই কিষ কবর কে গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর 

আশ্লরা�নরায় অর্থননবতক কক্ষশ্রির আগমন বেশ্ল কেয় গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর ররাজননবতকতরা 

সম্পবক্থত ব�ররা�বরত িরাবনরাশ্ক। সংস্কৃবত এবং অর্থনীবতর বিরাবন্দক সম্পক্থই বনম্থরাণ কশ্র 

গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর নতুন ্রারণরা। এই ্রারণরা অবি্ই পবরবত্থনিীল। ্রারণরা পবরববত্থত হয় 

এই দুই কক্ষশ্রির অবতবন্্থরাবরত সম্পশ্ক্থর বনবে্থটি রূশ্পর পবরবত্থশ্নর সশ্গে সশ্গে। েশ্ল গ্রুপ 

বরশ্য়িরার, এই িরাবনরাবিই বহুমুখী এবং এই বহুতরার মশ্্্ই গ্রুপ বরশ্য়িরাশ্রর অবস্তত্ব।
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িরারশ্তর গণতন্ত্র ও সরাম্প্রবতক অর্থননবতক পবরবস্বত
 

সকহেী থিাস

কপরাস্ট ডক্টররাল কেশ্লরা, কসটিরার ের কট্বনং ইন পরাববলক েরাইন্রাসে অ্রান্ড পবলবস, 

কসটিরার ের স্টবডজ ইন কসরাি্রাল সরাইশ্সেস, কলকরাতরা

পৃবরবীর গণতরাবন্ত্রক কেিগুশ্লরার মশ্্্ িরারতবষ্থ অন্তম বৃহৎ ররা্রে। অর্থননবতক উন্নবতর 

কক্ষশ্রি গণতরাবন্ত্রক ব্বস্রা গুরুত্বপূণ্থ ভূবমকরা পরালন কশ্র, ববশ্িষ কশ্র িরারশ্তর মশ্তরা 

ববব�রিময় কেশ্ি। গণতশ্ন্ত্র শু্ুমরারি কে সকশ্লর কিরািরাব্করার ররাশ্ক তরা নয়, কিরাশ্ির মরা্্শ্ম 

সরকরারী নীবত ও অর্থননবতক নীবতর প্বত জনগশ্ণর আস্রা ও অনরাস্রা প্করাি পরায়। তরাছরাড়রা, 

আইনসিরার মরা্্শ্ম নীবত বন্্থরারণ হশ্য় ররাশ্ক এবং বব�রার ব্বস্রা সরকরাশ্রর করশ্ক পৃরকিরাশ্ব 

করাজ কশ্র। তরাই সরকরাশ্রর অবরা্ ক্ষমতরা প্শ্য়রাশ্গর ওপর বকছু সীমরা ররাশ্ক। বকন্তু সরাম্প্রবতক 

করাশ্ল িরারশ্তর গণতরাবন্ত্রক ব্বস্রা আসশ্ল কতিরা গণতরাবন্ত্রক তরা বনশ্য় প্শ্ন উশ্ঠশ্ছ। The 
Economist Intelligence Unit অনুেরায়ী ১৬৭-িরা কেশ্ির মশ্্্ ২০২০ সরাশ্ল গণতন্ত্র 

বহশ্সশ্ব িরারত ৫৩-তম স্রাশ্ন রশ্য়শ্ছ। ২০১৪ সরাশ্ল িরারশ্তর স্রান ২৭-এ বছল। মশ্ন 

কররা হশ্ছে বত্থমরাশ্ন গণতরাবন্ত্রক পদ্বত কমশ্ন �লরার ঘরািবত ও সংবরােমরা্্শ্মর স্বরা্ীনতরা কশ্ম 

েরাওয়রাই েরায়ী। কেখরা েরাশ্ছে, বত্থমরাশ্ন সরাররা পৃবরবী জুশ্ড়ই গণতশ্ন্ত্রর বনবত্থন ঘশ্িশ্ছ। িরারশ্ত 

গণতরাবন্ত্রক ব্বস্রার হ্রাস পরাওয়রার জন্ এর প্িরাব হয়শ্তরা বকছুিরা আশ্ছ। বকন্তু আমরাশ্ের 

িরাসন ব্বস্রার বববিশ্টি্র অবেরানও েশ্রটি রশ্য়শ্ছ।

েবেও েুক্তররা্রেীয় করাঠরাশ্মরা আমরাশ্ের সংবব্রাশ্নর মূল বববিটি্, তবু ককন্দ্রীয় সরকরার ররাজ্ 

সরকরারগুশ্লরার তুলনরায় কবিী িবক্তিরালী। এর েশ্ল ব�রকরালই ককন্দ্রীয় সরকরাশ্রর প্বণতরা 

করশ্ক কগশ্ছ ররাজ্গুবলর ওপর বনশ্জর নীবত আশ্ররাপ কররার। বববিন্ন সময় ররাজ্ সরকরারগুশ্লরা 

এই বনশ্য় ককশ্ন্দ্রর ববরুশ্দ্ সরব হশ্য়শ্ছ। করারণ ককন্দ্রীয় নীবত অশ্নক সময়ই ররাশ্জ্র প্শ্য়রাজন 

বরা তরাশ্ের সমস্রার সমরা্রান করশ্ত পরাশ্রবন, বরা বকছু কক্ষশ্রি তরাশ্ের আকরাঙ্খরাও পূণ্থ হয়বন। 

ববগত বকছু বছশ্র এই প্বণতরা বৃবদ্ কপশ্য়শ্ছ। কেমন ককন্দ্রীয় সরকরাশ্রর কনরাি বরাবতল বসদ্রান্ত, 

GST বনশ্য় ককন্দ্র ররাশ্জ্র সংঘরাত, প্রম lockdown এর বসদ্রান্ত, Covid vaccine নীবত 

বন্্থরারণ ইত্রাবে। েুক্তররা্রেীয় করাঠরাশ্মরায় সরকরারী নীবতর করাে্থকরাবরতরার জন্ ররাজ্ ও ককন্দ্রীয় 

সরকরাশ্রর মশ্্্ কে সমবেশ্য়র প্শ্য়রাজন বববিন্ন কক্ষশ্রি তরার অিরাব রশ্য় েরাশ্ছে। এর েশ্ল 



শু্ুমরারি কে ররাজ্ ও ককশ্ন্দ্রর মশ্্্ ববর্রাশ্সর ঘরািবত ররাকশ্ছ তরা নয়, সরকরাশ্রর প্বত মরানুশ্ষর 

ববর্রাসও ব্রাহত হশ্ছে।

আবরার কেখরা েরাশ্ছে কে বববিন্ন ররাজ্ সরকরার স্রানীয় স্তশ্রর কপৌর সংস্রা বরা গ্ররাম পচেরাশ্য়শ্তর 

আবর্থক বরা অন্রান্ কক্ষশ্রি েররাের ক্ষমতরায়ন কশ্রবন। এর েশ্ল সব এলরাকরায় এবং স্তশ্র 

নরাগবরক কসবরা পে্থরাপ্তিরাশ্ব কপৌঁছয়বন, বরা সরকরাশ্রর বসদ্রাশ্ন্ত স্রানীয় স্তশ্রর পবরবস্বতর সবঠক 

প্বতেলন ঘশ্িবন। কেমন স্রানীয় Covid পবরবস্বত ববশ্ব�নরা নরা কশ্রই সরকরার সব স্কুল, 

ববশ্িষত প্রারবমক স্কুল বরা ICDS centre বন্ধ কররার বসদ্রান্ত বনশ্য়শ্ছ।

বরাস্তশ্ব কেখরা েরাশ্ছে সরকরাশ্রর ককরাশ্নরা স্তরই তরার বনশ্�র স্তশ্র ক্ষমতরার ববশ্কন্দ্রীকরণ 

করশ্ত ইছেুক নয়। তরাই আপরাত েৃবটিশ্ত ববশ্কন্দ্রীভূত িরাসন ব্বস্রা ররাকশ্লও আেশ্ত ক্ষমতরার 

ককন্দ্রীকরণই ঘিশ্ছ। এর েশ্ল সরকরাবর নীবত বন্্থরারশ্ণ অপি বকছু মরানুশ্ষর পছন্দ অগ্ররাব্করার 

পরাশ্ছে। আমরাশ্ের আইনসিরাশ্তও অশ্নক কক্ষশ্রিই েশ্রটি আশ্লরা�নরা ছরাড়রা আইন পরাি হশ্য় 

েরাশ্ছে। এশ্ত বকছু মরানুশ্ষর ককরাশ্নরা প্বতবনব্ত্ব কেমন ররাকশ্ছ নরা, আবরার আইনগুশ্লরাশ্তও 

নরানরা রকম খরামবত করশ্ক েরাশ্ছে। এর েশ্ল কেমন সরা্রারণ মরানুশ্ষর সমস্রা হশ্ছে, আবরার 

মরামলরা কমরাকদ্মরাও হশ্ছে েরা বববিন্ন ব্বসরার কক্ষশ্রি অবতবরক্ত খর� আশ্ররাপ করশ্ছ বরা ক্ষবতর 

সম্মুখীন হশ্ছে। সম্প্রবত এই বনশ্য় আমরাশ্ের সুবপ্ম ককরাশ্ি্থর প্্রান বব�রারপবতও বশ্লশ্ছন। 

আমররা এিরাও কেশ্খবছ কে কবসরকরাবর ব্বসরা ও ব্বসরায়ীশ্ের সরকরাবর নীবতর সরাশ্র সহমত 

কপরাষণ কশ্র �লশ্ত হশ্ছে। সরামবগ্রক িরাশ্ব এই পবরবস্বত শু্ুমরারি মরানুশ্ষর বেনবন্দন জীবশ্নর 

কক্ষশ্রি কনবতবরা�ক প্িরাব কেলশ্ছ তরা নয়, ব্বসরা বরাবণশ্জ্র কক্ষশ্রিও কনবতবরা�ক পবরশ্বি 

বতবর করশ্ছ। আর তরা আমরাশ্ের অর্থনীবতর ওপরও কনবতবরা�ক প্িরাব কেলশ্ছ।

Covid পবরবস্বতশ্ত আমররা কেশ্খবছ কে সরকরার একিরা বসদ্রান্ত কনওয়রার পর কসিরা আবরার 

বেশ্লশ্ছ। হয়শ্তরা মশ্ন হশ্ব কে সরকরার প্গবতিীল, সরা্রারণ মরানুশ্ষর সুববশ্্ অসুববশ্্র প্বত 

সংশ্বেনিীল হশ্য় নীবত বেশ্লশ্ছ। বকন্তু অশ্নক কক্ষশ্রিই মশ্ন হশ্য়শ্ছ কে মরানুশ্ষর বরাস্তব 

পবরবস্বতর সবেশ্ন্ধ সরকরার ওয়রাবকবহরালই নয়। এরকম আমররা গত বছর lockdown এর 

পর কেশ্খবছ, েখন হরাজরার হরাজরার রেবমক িহশ্র অসহরায়তরার জন্ পরাশ্য় কহঁশ্ি তরাশ্ের গ্ররাশ্মর 

উশ্দ্্শ্ি রওনরা বেশ্য়শ্ছ। আবরার আবর্থক বৃবদ্ বকিরাশ্ব আনরা েরায়, কসিরা বনশ্য়ও সরকরার 

ও বরজরাি্থ ব্রাশ্ঙ্কর কররার মশ্্্ পরার্থক্ রশ্য়শ্ছ। এই অসরামঞ্জস্ ও বরারবরার সরকরাবর নীবত 

বেল, covid-এর পরািরাপরাবি আশ্ররা একিরা অবনচিয়তরা বতবর কশ্র। এর েশ্ল সরকরাশ্রর 

প্বত মরানুশ্ষর ববর্রাশ্সর খরাবনকিরা ঘরািবত বতবর হশ্য়শ্ছ। সংকিকরাশ্ল তরার প্িরাব সুেূরপ্সরারী 

করারণ এখশ্নরা আমরাশ্ের কেশ্ির বসংহিরাগ মরানুষ সরকরাবর সহরায়তরার ওপর বনি্থরিীল।এই 

পবরবস্বতশ্ত অববলশ্বে প্শ্য়রাজন আমরাশ্ের গণতরাবন্ত্রক পবরকরাঠরাশ্মরা মজবুত কররা েরাশ্ত বববিন্ন 

মরানুশ্ষর সরাশ্র সববস্তরার আশ্লরা�নরার মরা্্শ্ম নীবত বন্্থরারণ কররা হয় এবং েরাশ্ত সরকরার 

জনগশ্ণর প্বত েরায়বদ্ ররাশ্ক। তরার েশ্ল সরকরাশ্রর প্বত কেমন মরানুশ্ষর ববর্রাস বেশ্র 

আসশ্ব কতমবন সরকরাবর বসদ্রান্ত ও নীবতর বব্তরাও বরাড়শ্ব।
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থসৌর্যবজৎ চক্রিে্মী

অর্থনীবত ববিরাগ, ইউবনিরাবস্থবি অে বনউ কমবক্সশ্করা, মরাবক্থন েুক্তররা্রে

 

অর্থনীবতশ্ত নরারী��্থরাশ্ক অশ্নশ্কই অশ্নকসময় ভ্রু কুব�শ্য় কেশ্খন। কেখশ্বন নরা। অর্থনীবত 

মরাশ্নই শু্ু ববর্বরাবণজ্ আর আবর্থক মন্দরা নয়। আজশ্কর আন্তঃিরা্রেীয় পঠনপরাঠশ্নর 

একবি বড় সুবব্রা হল সমরাজতশ্্বের বহু গুরুত্বপূণ্থ ববষয় শু্ুমরারি qualitative স্তশ্র আিশ্ক 

নরা করশ্খ তরা বনশ্য় quantitative স্তশ্রও পে্থরাশ্লরা�নরা কররা েরায়। ববশ্িষত গ্রাবর কবকরার 

পরবত্থী আ্ুবনক অর্থনীবতর ��্থরা অন্তত তরাই বিবখশ্য়শ্ছ আমরাশ্ের। উন্নয়ন্ম্থী অর্থনীবতশ্ত 

সহজরাত অবিবক্রয়রার (natural experiment) ব্বহরার ববগত দুই-বতন েিশ্ক কবি গুরুত্ব 

কপশ্য়শ্ছ, করারণ randomized trials সবসময় সম্ভবপর হশ্য় ওশ্ঠ নরা বকংবরা তরা কবি 

খর�সরাশ্পক্ষ। কসই করারশ্ণ সহজরাত অবিবক্রয়রার একবি খুব সহজরাত পছন্দ হল আইন 

প্ণয়ন/সংশ্িরা্নীশ্ক করাশ্জ লরাবগশ্য় সরামরাবজক উন্নয়ন সম্পশ্ক্থ গশ্বষণরা কররা। এই ্রশ্নর 

ম্্ববত্থতরা কতিরা প্িরাবিরালী, তরার মূল্রায়ন কররাশ্কই বলরা হয় impact evaluation। এই 

সংবক্ষপ্ত প্বশ্ন্ধর মূল উশ্দ্ি্ হশ্ছে বকছু সমসরামবয়ক গশ্বষণরাপশ্রির সূরি ্শ্র িরারতবশ্ষ্থর 

নরারী এবং নরাড়ী — দুইই ক�নরার ক�টিরা কররা। এই বক্তশ্ব্ ককরাশ্নরা অতুলনীয় বরা অনন্ 

করকতরা ররাকশ্ব নরা — েরা পড়শ্বন, তরা কম-কবিী আপনরাররা সকশ্লই জরাশ্নন। �রাবরপরাশ্ি 

এই মুহূশ্ত্থ েরা পবরবস্বত, খরাবনক dystopian কগরাশ্রির হতরািরা কস করশ্ক মুবক্তর কররা হয়শ্তরা 

কিরানরাশ্ত পরারশ্বরা নরা, বকন্তু িরারতবশ্ষ্থ নরারীর অর্থননবতক অব্করার সবেশ্ন্ধ বনশ্জশ্ের খরাবনক 

অবগত করশ্ত পরারশ্বরা বশ্লই এই কলখরা।

বববরাহ-ববষয়ক কেৌতুক বরা পণ – গশ্বষণরার কপ্বক্ষশ্ত অত্ন্ত আকষ্থণীর একবি ববষয়, 

বকন্তু ততিরাও ববস্তরাবরত আশ্লরা�নরা হয় নরা অর্থনীবতশ্ত। বত্থমরাশ্ন কেৌতুক এক ্রশ্নর 

সরামরাবজক ব্রাব্ বরা social evil হশ্য় েরাঁবড়শ্য়শ্ছ – পরাবরবরাবরক অিরাবন্ত, বনে্থরাতন, জুলুম, 

এমন কী হত্রা বরা আত্মহত্রাও এর েলস্বরূপ কেখরা বেশ্ছে। এর সশ্গে ওতশ্প্রাতিরাশ্ব 

জবড়শ্য় আশ্ছ নরারীর ক্ষমতরায়ন (women empowerment) এবং অর্থননবতক অব্করাশ্রর 

(economic rights) প্সগেও। কেৌতুশ্কর বপছশ্ন কী কী প্ত্রািরা করাজ কশ্র, তরা বনশ্য় 



সমরাজববজ্ঞরাশ্ন বহু ত্বে আশ্ছ। কেমন ্রুন :

(এক) “কল্রাণময়ী মরাতরাবপতরা”র (altruistic parents) ত্বে বলশ্ছ - কপৌরুষেৃপ্ত 

ররাশ্্রে কেখরাশ্ন নরারীর অর্থননবতক অব্করার সীবমত, কসখরাশ্ন বববরাশ্হর সময় কন্রাশ্ক 

উত্তররাব্করাশ্রর অংিীেরার কররা।

(দুই) “জরাশ্ত ওঠরা”র (sanskritization) ত্বে বলশ্ছ কে প্ররাগতিরাশ্ব “উঁচুজরাশ্তর” 

অনুকরশ্ণ “বনচুজরাশ্তর” মরানুশ্ষররা সম্প্রেরান ও পণপ্েরানশ্ক একরাকরার কশ্র কেলরাশ্তই এই 

কেৌতুশ্কর বরাড়বরাড়ন্ত এবং তরা একপ্করার সরামরাবজক মে্থরােরার সূ�ক হশ্য় উশ্ঠশ্ছ।

(বতন) “কসরাপরানমূলক বববরাশ্হ”র (marrying up বরা hypergamy) ত্বে জরানরায় কে 

নরারীররা অশ্নকশ্ক্ষশ্রিই বনশ্জশ্ের ক�শ্য় বিবক্ষততর পুরুশ্ষর সরাশ্র সম্পক্থ স্রাপশ্ন আগ্রহী 

হয়, এবং তরার জন্ পুরুশ্ষর একরকম “অব্করার” জশ্মে েরায় পণ “আেরাশ্য়র”।

(�রার) “কন্রােরায়গ্রস্ বপতরামরাতরার” ত্বে অনুেরায়ী কন্রার মরানবসম্পশ্ে বরা বিক্ষরায় 

(human capital, education) বববনশ্য়রাগ এবং তরার বববরাশ্হর জন্ সচেশ্য়র মশ্্্ এক 

বনরন্তর িরানরাপশ্ড়ন (trade-off) করাজ কশ্র।

... এবং আশ্ররাও।

িরারতবশ্ষ্থর কররায় আবস। ১৯৫৬ সরাশ্ল বহন্দু উত্তররাব্করার আইন (Hindu 
Succession Act) এবং ১৯৬১ সরাশ্লর পণববশ্ররা্ী আইন (Dowry Prohibition Act) 
প্ণবয়ত হয়। প্রমবির সুেল হশ্ব পুরুশ্ষর স্বরািরাববক উত্তররাব্করাশ্রর প্ররায় েরাঁবড় িরানরা 

আর ববিতীয়বির সুেল হশ্ব কেৌতুশ্কর মতন সরামরাবজক ব্রাব্শ্ক সমূশ্ল উৎপরাবিত কররা। 

কসই সুেল বক বমশ্লশ্ছ? এককররায় উত্তর কেওয়রা েরাশ্ব নরা, করারণ এই আইনগুবলর বমরে 

প্িরাব কেখরা কগশ্ছ। কেমন ্রুন, ১৯৬১ সরাশ্লর পণববশ্ররা্ী আইনশ্ক অশ্নক ববশ্িষজ্ঞই 

ছুঁশ্িরা জগন্নরারসম তুলনরা কররায় তরা ১৯৮৫ সরাশ্ল সংশ্িরাব্ত হশ্য়শ্ছ। এই ১৯৮৫’র 

সংশ্িরা্নীর েশ্ল গ্ররামীণ িরারশ্ত গশ্ড় ৬,০০০ িরাকরা করশ্ক ১০,০০০ িরাকরা পে্থন্তও (১৯৯৯ 

অর্থমূল্ অনুসরাশ্র) কেৌতুশ্কর পবরমরাণ হ্রাস কপশ্য়শ্ছ, েরা পবরসংখ্রানগতিরাশ্ব উশ্লেখশ্েরাগ্ 

(statistically significant)। বকন্তু নরারীর অর্থননবতক অব্করার কী পুনরুদ্রার হল? কস 

অশ্র্থ বহন্দু উত্তররাব্করার আইন অশ্তরািরাও সুখবর আশ্নবন করাে্থত নরারীর উত্তররাব্করাশ্রর 

উপর ককরাশ্নরা প্িরাবই পশ্ড়বন। উপরন্তু, উশ্বিগজনক ববষয় হল কেিরা, তরা খরাবনক কর 

েরঁাবকর (tax evasion) মতন কেখরা েরাশ্ছে, কে নরারীররা এই বহন্দু উত্তররাব্করার আইশ্নর 

সুেল কিরাগ করশ্ত পরারশ্তন, তরাশ্ের েরােরা-িরাইররা “পরাবরবরাবরক উপহরার”-এর নরাশ্ম 

সম্পবত্ত, জবমজমরা ইত্রাবের অব্করার কিরাগ কশ্র �শ্লশ্ছন।

তরাহশ্ল বক বকছুই িরাশ্লরা হয়বন এই বহন্দু উত্তররাব্করার আইশ্নর জন্? হশ্য়শ্ছ। এই 

আইশ্নর বকছু কগৌণ সুেলও কেখরা কগশ্ছ।

(এক) কেৌতুক কেওয়রার প্বণতরা গশ্ড় কশ্মশ্ছ।

(দুই) কেৌতুশ্কর গড় পবরমরাণও হ্রাস কপশ্য়শ্ছ।
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(বতন) এবং সশ্ব্থরাপবর, নরারীশ্ের গড় বিক্ষরাজ্থন দুই করশ্ক বতন বছর বৃবদ্ কপশ্য়শ্ছ।

মূলত এই বতনবি কগৌণ প্িরাশ্বর েশ্ল বকবচেৎ সম্রাররাবরাবহক প্বতবক্রয়রায় সশ্�তনতরা 

অশ্নকিরা কবশ্ড়শ্ছ — শু্ুমরারি পরাবরবরাবরক স্তশ্রই নয়, বরং স্রানীয় সরকরার স্তশ্রও 

কবশ্ড়শ্ছ। বঠক কী রকম? িরারতবশ্ষ্থর ররাজননবতক ক্ষমতরার কে ববশ্কন্দ্রীভূত ব্বস্রা, তরাশ্ত 

একতৃতীয়রাংি নরারী আসন সংরক্ষণ করাে্থকর কররা হশ্য়শ্ছ ১৯৯২ সরাল করশ্ক। এখশ্নরা 

পে্থন্ত েরা কেখরা কগশ্ছ তরা হল এই নরারী আসন সংরক্ষশ্ণর প্িরাশ্ব নরারীর অর্থননবতক 

অব্করার এবং কলরাকননবতক কশ্ঠের এক কমলবন্ধন। গ্ররাম িরারশ্তর কেসকল পচেরাশ্য়শ্ত 

নরারী প্বতবনব্ত্ব তুলনরামূলকিরাশ্ব কবিী, কসসকল জরায়গরায় জবমজমরা/উত্তররাব্করার সংক্ররান্ত 

বরােরানুবরাে, ককরাি্থকরাছরাবর, আইনী মরামলরা ইত্রাবের সংখ্রা উশ্লেখশ্েরাগ্িরাশ্ব বরাড়শ্ছ। এিরা 

এক ্ রশ্নর মৃদু ইবগেত কেয় কে স্রানীয় সরকরার স্তশ্র নরারী প্বতবনব্শ্ের ভূবমকরা বকছুিরা হশ্ল 

“gatekeeper”-এর মতন করাে্থকরী হশ্য়শ্ছ। স্বিরাবতই, বপতৃতশ্ন্ত্রর তরা িরাশ্লরালরাগরার কররা 

নয়, তরাই বববরাে বরাড়শ্ছ, বরাড়শ্বও। বকন্তু িরাশ্লরা ববষয় কেিরা, এই কপ্ক্ষরাপি অন্তত বতরী 

হশ্ছে, কেখরাশ্ন সম্পবত্তর উত্তররাব্করার আর পুরুষশ্ের কুবক্ষগত নয়। ইহরা বক উন্নয়ন নয়? 

ককবল বিউবওশ্য়ল আর পরাকরা ররাস্তরাই আমরাশ্ের মন িরাশ্লরা কশ্র কেশ্ব ব�রকরাল? িরাবুন।

বেল হয়শ্তরা এিরাশ্বই আশ্স, আসশ্বও। কিশ্ব কেখুন, েবে মরাবক্থন েুক্তররা্রেশ্ক 

“উন্নয়শ্নর পররাকরাষ্রা” বহশ্সশ্ব কমশ্নও বরা বনই, কস কেশ্িও বকন্তু ২০১৪ অবব্ সময় 

কলশ্গ কগশ্ছ সমশ্প্মী বববরাহশ্ক আইনী স্বীকৃবত বেশ্ত। তরাই উন্নয়শ্নর অব্করার আর 

অর্থননবতক অব্করার বনশ্য় লড়রাইিরা কেন জরাবর ররাশ্ক। অমত্থ্ কসশ্নর ওই কররাগুশ্লরা : 
“Development consists of the removal of various types of unfreedoms that 
leave people with little choice and little opportunity of exercising their 
reasoned agency. The removal of substantial unfreedoms is constitutive 
of development” [Development as Freedom, p. xii]

আসুন, আিরাবরােী হই, উন্নয়ন্ম্থী অর্থনীবতর ��্থরা কবর।



অবতমরারী ও িরারশ্তর আন্তজ্থরাবতক বরাবণশ্জ্র িববষ্ৎ
    

উপাসনা থদ

অ্রাশ্সরাবসশ্য়ি কনসরালশ্িটি, ইন্টুইবর কনসরাবটিং  এল  এল বপ

২০২০-২১ আবর্থক বছশ্র িরারশ্তর আন্তজ্থরাবতক বরাবণশ্জ্ কশ্ররানরা িরাইররাশ্সর প্িরাব, কেশ্ির 

আমেরাবন-রপ্তরাবন কশ্ম েরাওয়রার মরা্্শ্ম স্পটিিরাশ্ব পবরলবক্ষত হয়। এরমশ্্্ কেশ্ির রপ্তরাবন 

কমরার হরার ১৩% িতরাংি, েবেও আমেরাবন কশ্ম বগশ্য়শ্ছ প্রায় ২৫%। েশ্ল বরাবণজ্ ঘরািবত 

অবি্ম্ভরাবী। তশ্ব িরারতীয় অর্থনীবতশ্ত বরাবণজ্ ঘরািবত নতুন নয়। তরাহশ্ল অবতমরারীর েশ্ল 

এই অবস্রার বক ককরান রকম উন্নবত হশ্য়শ্ছ? িরারশ্তর দ্রব্সরামগ্রীর আন্তজ্থরাবতক বরাবণশ্জ্র 

কক্ষশ্রি ১৯৯০ সরাল করশ্ক এই ঘরািবত বরা কট্ড কডবেবসি েৃি্মরান। দু’বছশ্রর অবতমরারীর 

সমশ্য় এই ঘরািবতর উন্নবত হওয়রা ককরানমশ্তই বরাস্তব নয়। এখরাশ্ন একবি গুরুত্বপূণ্থ প্শ্ন এই 

কে, ঘরািবত িব্িরা শুনশ্ত খরাররাপ লরাগশ্লও, আন্তজ্থরাবতক বরাবণশ্জ্র ঘরািবতশ্ক অবলীলরায় 

ক্ষবতকরারক বশ্ল কেওয়রা েরায় বক? অর্থনীবতর বরাবষ্থক বৃবদ্র হরার বক ককরানিরাশ্ব এর েশ্ল 

কশ্ম কেশ্ত পরাশ্র?

প্শ্শ্নর উত্তরিরা খুব সহজ নয়। বরাবণজ্ উদ্বৃত্ত ররাকরা মরাশ্নই কে বরাবষ্থক বৃবদ্র হরাশ্রর উন্নবত 

অবনবরাে্থ নয়, জরাম্থরাবন, জরাপরান ইত্রাবে বকছু উন্নত অর্থনীবত তরার প্মরাণ। এমনবক মরাবক্থন 

েুক্তররা্রে বহু বছর ্শ্র বরাবণজ্ ঘরািবত  ররাকরা সশ্্বেও তরার বজবডবপ বৃবদ্র হরার এসমস্ত কেশ্ির 

করশ্ক অশ্নক কববি। অর্থরাৎ বরাবণজ্ ঘরািবত ররাকরা মরাশ্নই িরারশ্তর সম্ভরাবনরার ববনরাি - এই 

্রারণরা ভ্রান্ত। তশ্ব এই ঘরািবত আশ্েৌ উশ্বিগজনক বকনরা তরা েরা�রাই করশ্ত কগশ্ল ঘরািবতর 

করারণগুবল ববশ্ব�নরা কররা েরকরার। ্ররা েরাক কে িরারশ্ত ইশ্করানবমক এক্সপ্রানিশ্নর েশ্ল 

মরানুশ্ষর হরাশ্ত সম্পে কববি এশ্সশ্ছ েরার জন্ �রাবহেরার বৃবদ্ ঘিশ্ছ। এই �রাবহেরার বকছু অংি 

েবে ববশ্েবিক আমেরাবন হয়, কস কক্ষশ্রি িরারশ্তর অর্থননবতক উন্নবতর গবতপর ঊর্্থমুখী 

হওয়রার সম্ভরাবনরাই কববি।

এ প্সশ্গে িরারতীয় কসবরাকরাে্থক্রম অরবরা পবরশ্ষবরা খরাশ্তর পবরসংখ্রান উশ্লেখশ্েরাগ্। 

িরারতীয় সরাম্প্রবতক অর্থননবতক উন্নয়শ্নর বপছশ্ন সরাবি্থস কসক্টশ্রর অবেরান অনস্বীকরাে্থ। 

কশ্ররানরা িরাইররাশ্সর প্রাদুি্থরাশ্ব সরাবি্থস কসক্টর ক্ষবতগ্রস্ত হশ্য় ররাকশ্ল কসিরা িরারশ্তর অর্থননবতক 

উন্নয়শ্নর জন্ েীঘ্থশ্ময়রােী ববপশ্ের পূব্থরািরাস হশ্তই পরাশ্র। িরারতীয় পবরশ্ষবরা রপ্তরাবনর একবি 
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অববশ্ছেে্ অংি তর্ প্েুবক্ত পবরশ্ষবরাগুবলর সশ্গে সম্পবক্থত। অবতমরারীর েশ্ল িরারতীয় 

পবরশ্ষবরা রপ্তরাবন, করাবঙ্খত বৃবদ্র হরার বজরায় ররাখশ্ত পরাশ্রবন েবেও আমেরাবন লক্ষ্ণীয়িরাশ্ব 

প্িরাববত হয়বন। মরাবক্থন েুক্তররা্রে, কগ্রি বব্শ্িন, জরাম্থরাবন, রেরাসে, জরাপরান এবং আশ্ররা কবি 

বকছু কেি এর ব্বতক্রম নয়। তশ্ব ব�ন্তরার ববষয় এই কে এই উন্নত অর্থনীবতগুশ্লরার  তুলনরায় 

িরারতীয় অর্থনীবতর পুনরুদ্রার কবি মন্থর গবতশ্ত এশ্গরাশ্ছে। তরাহশ্ল উপরায় কী? িরারশ্তর 

আন্তজ্থরাবতক বরাবণশ্জ্র িববষ্ৎ মরানব�রি বঠক কী রকম কেখশ্ত হশ্ব? মহরামরারী জজ্থবরত 

অর্থনীবতশ্ত এ কররা সত্ কে কে সমস্ত পবরশ্ষবরা অরবরা দ্রব্ সরামগ্রীর অনলরাইন কডবলিরাবর 

অরবরা িরাচু্থয়রাল কট্ড সম্ভব হশ্য়শ্ছ,  কস সমস্ত পবরশ্ষবরা প্েরানকরারী ববিরাগ অরবরা সংগঠন 

প্রায় অপ্িরাববত বলশ্লই �শ্ল। উেরাহরণস্বরূপ অনলরাইন কনসরালশ্িবসে, বিক্ষরা প্েরান, 

িরাচু্থয়রাল স্বরাস্্শ্সবরা ইত্রাবে কে সমস্ত পবরশ্ষবরার অনলরাইন কডবলিরাবর সম্ভব, অর্থনীবতর 

উজ্জ্বল িববষ্ৎ তরাশ্ের ওপরই বনি্থরিীল। মূলত বত্থমরান পবরবস্বতশ্ত িরারশ্তর কস সমস্ত 

দ্রব্ সরামগ্রী অরবরা পবরশ্ষবরা রপ্তরাবনর ওপর মশ্নরাশ্েরাগ কেওয়রা প্শ্য়রাজন কেগুশ্লরার অনলরাইন 

কডবলিরাবর অরবরা িরাচু্থয়রাল কট্ড সম্ভব। সুতররাং বলরা েরায় কে কসবরা রপ্তরাবন বনি্থর িরারতীয় 

অর্থনীবত পবরশ্ষবরার আন্তজ্থরাবতক বরাবণশ্জ্র উন্নয়ন এর ওপর অত্ন্ত বনি্থরিীল।
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