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1. ভুদ্রাস্ফীতিয সংজ্ঞা , বফতষ্ট্য এফং ভুদ্রাস্ফীতিয কাযণ ( Definition of Inflation - features and 
causes of inflation ) 

 ভুদ্রাস্ফীতিয সংজ্ঞাাঃ   অর্থননতিক উন্নয়ননয প্রর্ভ ধান যকাতয তফতননয়াগ ফযয় ফৃতি ায় । পনর 
অতিতযক্ত অর্থ আনয়য আকানয জনাধাযনেয ানি আন । িখন জনাধাযনেয আয় ও ক্রয়ক্ষভিা 

ফান়ে , তকন্তু ভজতুয দ্রনফযয জজাগান ফান়ে না । িাযই অফযম্ভাফী তযেতি র দাভস্তয ( price - 
level ) ফৃতি ফা ভুদ্রাস্ফীতি ( inflation ) ।  

  ুিযাাং , উন্নয়ননয খাতিনয অনর্থয জজাগান ফা়েনর মতদ জনাধাযনেয ফযয়নমাগয আয় ( 
Disposable income ) ফান়ে , অর্চ ভানুাতিক ানয দ্রফযাভগ্রীয জজাগান না ফান়ে এফাং 

দ্রফযভূরয ফান়ে , জই অফস্থানক ভুদ্রাস্ফীতি ( Inflation ) ফনর ।  

 অর্থনীতিতফদ তগুয(Pigou)বালায়়ঃ “ Inflation occurs when money income is expanding 
more than in proportion to income earning activity . " অর্থাৎ মখন আতর্থক আনয়য ফৃতি 

আয় - উাজথ নকাযী কাজ অনক্ষা অতধক ানয ঘনে , িখনই ভুদ্রাস্ফীতি জদখা জদয় । ক্লাতকার 
অর্থনীতিতফদ কযাভযায ( Kemmerer ) - এয ভনি , মখন । তফতনভনয়য ভাধযনভ চাতদায িুরনায় 
িায তযভাে ফৃতি ানফ , িখন ভুদ্রাস্ফীতি জদখা জদয় । 

 ভুদ্রাস্ফীতিয প্রকৃতি ফা বফতষ্ট্যাঃ ওনযয াংজ্ঞা জর্নক ভুদ্রাস্ফীতিয চাযটি বফতষ্ট্য । খুুঁনজ াওয়া 
মায় । জমভন — (1) অনর্থয জজাগান ফৃতি , (2) দাভস্তয ও দ্রফযভূরয ফৃতি , (3) অনর্থয ভূরয 
হ্রা , (4) ভজতুয - দ্রনফযয উৎাদন ফা জজাগান অতযফতিথ ি র্াকা । 

 ভুদ্রাস্ফীতিয কাযণসভূহাঃ ভুদ্রাস্ফীতিয কাযে তননফ তফতবন্ন অর্থনীতিতফদ তনম্নতরতখি কাযেগুতর 

উনেখ কনযনেন ।  

প্রথভি , অর্থনীতিতফদ জকইননয (Keynes) ভনি , আয় ফৃতিয পনর দ্রফযাভগ্রীয চাতদা ফান়ে , 

তকন্তু জ অনুানি জজাগান ফান়ে না । পনর চাতদায (Demand) নে জজাগাননয (Supply) 
ঘােতি জদখা জদয় । িায পনর চাতদা ফৃতিয জনয দাভস্তয ফান়ে । এই ধযননয ভুদ্রাস্ফীতিনক জকইন 

(Keynes) চাতদা ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি (Demand - pull inflation) ফনরনেন ।  

তিিীয়ি , অর্থনীতিতফদ তগুয (Pigou) ভনি , ভুদ্রাস্ফীতি দুটি কাযনে ঘনে । জমভন — (i) 
ফযয় ফৃতিয জনয , (ii) ঘােতি - ফযনয়য জনয । াধাযেবানফ দ্রফযাভগ্রীয দাভ ফা়েনর শ্রতভক 
াংঘগুতর ভজতুয ফৃতিয জনয চা ৃতষ্ট্ কনয । কাুঁচাভানরয দাভ ফান়ে । পনর উৎাদন ফযয় ফান়ে । 
ুনযায় শ্রতভকাংঘ ভজতুয ফৃতি কযনি চা জদয় । এবানফ চক্রাকানয দাভ ও ভজতুয । ফৃতি ায় । 
এই ধযননয ভুদ্রাস্ফীতিনক ফযয় ফৃতিজতনি (Cost - push or Wage - push . inflation) ফনর ।  
    আফায, োকায জজাগান মতদ নিুন জনাে োতনয় ফা যকাতয ঋে ফাত়েনয় ফৃতি কযা । য় , 
িানর দ্রুিগতিনি তজতননেয দাভ ফা়েনফ । এনক ঘােতিফযয়জতনি ভুদ্রাস্ফীতি (Deficit induced 

inflation) ফনর ।  
িৃিীয়ি , অর্থনীতিতফদ যাভুনয়রন (Samuelson) ফনরনেন , জকাননা দ্রনফযয দাভ াভানয ফা়েনর 

ফযফায়ীযা অননক জফত দাভ জক্রিানদয কানে দাতফ কনয । এটিনক ফযফায়ীনদয ভুদ্রাস্ফীতি (Sellers 

' inflation) ফনর ।  
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  তযননল ফরা জমনি ানয , জনাংখযা ফৃতি ফা আয় - ফৃতিয ানর্ িার তভতরনয় দ্রফযাভগ্রীয 

উৎাদন ফা়োননা ম্ভফ য় না । িাই জক্রিানদয িীব্র চাতদায তযেতি স্বরূ দাভ ফৃতিনক দভন 

কযায জনয যকায দ্রনফযয দানভয ঊর্ধ্থীভা তস্থয কনয তদনর কৃতেভ ঘােতিয ৃতষ্ট্ য় ফা 

কানরাফাজানযয ৃতষ্ট্ য় । জই অফস্থায় দাভ ক্রভাগি ফা়েনি র্ানক অর্থাৎ ভুদ্রাস্ফীতি জদখা জদয় । 
ফিথ ভান তফনেয প্রনিযক জদনই কভনফত ভুদ্রাস্ফীতি জগদ্দর ার্নযয ভনিা ফাা জফুঁনধনে । বাযনি 
লাে - এয দক জর্নক ভুদ্রাস্ফীতি ফা়োয কাযে তননফ । ঘােতি দ্রফয , উৎাদন - হ্রা , 
দ্রফযাভগ্রীয অভ ফণ্টন , জচাযাকাযফায , কাচাভানরয জজাগান । া , OPEC জদগুতরয খতনজ 
জিনরয দাভ ফৃতি , উাগযীয় াংকে প্রবৃতি তফলয়গুতরনক দায়ী কযা নে ।  

 
2 . ভুদ্রাস্ফীতিয পরাপর ( Effects of Inflation )   

  ভুদ্রাস্ফীতিয নানাতফধ প্রবাফ ফা পরাপর অর্থনীতিনি ন়ে । জমভন —  
(i) তর্য আনয়য ফযতক্তফগথনক জফত তযভাে অর্থ তদনয় কভ তযভাে তজতন তকননি য় । পনর িানদয 
জীফনমাোয ভান জননভ মায় । |  
(ii) ভুদ্রাস্ফীতিয ভয় শ্রভজীফীনদয প্রকৃি আয় কনভ মায় । পনর জীফনধাযনেয ফযয় ফৃতি ায় । 
শ্রতভকাংঘ ভজতুয ফৃতিয আনদারন কনয, মায জনয ধভথঘে, রক-আউে ফা তল্পতফনযাধ জদখা জদয় । |  
(iii) দাভস্তয ফা়েনর ঋেদািাযা ক্ষতিগ্রস্ত য় । কাযে ভুদ্রাস্ফীতিয আনগ জম তযভাে ঋে । জদয় , 
িখন োকায ক্রয়ক্ষভিা মা র্ানক , ভুদ্রাস্ফীতিয নয জই োকায ক্রয়ক্ষভিা কনভ মায় । তকন্তু এই 
ভনয় ঋেগ্রীিাযা রাবফান য় । কাযে কভ তযভাে োকায় ঋে তযনাধ কযা মায় ।  
(iv) ভুদ্রাস্ফীতিয ভয় ফযফায়ীযা জফত উৎাতি য় । ভুদ্রাস্ফীতিয ূনফথয চুতক্তভনিা কভ দানভ 

কাচাভার ও অনযানয উকযে াংগ্র কযনি ানয । দাভ ফা়েনর ফযফায়ীযা কভ ফযনয় দ্রনফযয জজাগান 
জদয় এফাং ভুনাপা জবাগ কনয ।  
(v) তফতননয়াগকাযীযা ক্ষতিগ্রস্ত য় । কাযে দাভস্তয ফা়েনর িানদয আতর্থক আনয়য ক্ষভিা ক্রভাগি হ্রা 

ায় ।  
(vi) ভুদ্রাস্ফীতিয ভয় াধাযে জক্রিাযা জবাগফযয় কভানি ফাধয য় । তকন্তু ধনী জরানকয আয় ফান়ে 

, িাযা আনযা ধনী য় । অর্থাৎ ভানজ ধননফলভয ফৃতি ায় ।  
(vii) ভুদ্রাস্ফীতিয ভনয় যপ্তাতন - দ্রনফযয দাভ ফা়েনর তফনদনয ফাজানয চাতদা কনভ । পনর বফনদতক 
ফাতেনজযয ঘােতি ফান়ে ।  
(viii) ভুদ্রাস্ফীতিয পনর যকনযয তযকতল্পি ফযয়বায জফন়ে মায় । পনর তফতননয়াগ প্রকল্প ফা 
অর্থননতিক উন্নয়ন কভথূতচ োুঁোই কযনি য় ।  
(ix) তযননল ফরা মায়, িীব্র ভুদ্রাস্ফীতিয ভয় ধননফলভয ফৃতি, াভাতজক অনতাল ফুতি, পােকা 
কাযফায ও জচাযা কাযফানযয ভাো ফান়ে, এভনতক ঘােতি ূযে কযনি যকাযনক ভুদ্রাভূরয হ্রা 

(Divaluation) কযনি ফাধয নি য়।  
  ভন্তফযাঃ অফয জজভ ভনার্থ  জকইন ভতফয কনযনেন, জম - জকাননা উন্নয়নীর জদন উন্নয়ননয স্বানর্থ 

প্রার্তভকবানফ ভুদ্রাস্ফীতি জদখা তদনি ানয । িনফ কন ায প্রানও যকাতয আতর্থক নীতি যাজস্বনীতি 
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ভজফুি নর ভুদ্রাস্ফীতি অতবা নয়, ফযাং আীফথাদ । জম ফানজনে আয় অনক্ষা ফযয় জফত য় িানক 

ঘােতি ফানজে ফনর। ঘােতি ফযয় স্বল্পভনয় কভথাংস্থান ফা়োয়, কনযয ায ফৃতি কযনি য় না, এফাং 
উন্নয়ননয কভথূতচনক কামথকযী কযনি ানয। তকন্তু ঘােতি ফযয় দাভস্তয ফা়োয়, জফকাযভযাও ফা়োয়। 
 
 
3. ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধান (Inflationary gap) 

 ক ) ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধান কাকক ফকর ।  
  জদন দ্রফযাভগ্রীয জমাগান ূেথ তননয়াগ স্তনয তস্থয র্াকনর দ্রফযাভগ্রীয চাতদা মতদ দ্রফযাভগ্রীয জমাগান 
অনক্ষা জফত নয় মায় , মায পনর দ্রফযাভগ্রীয দাভ ফৃতিয প্রফেিা জদখা জদয় , িানর দ্রফযাভগ্রীয 

জই অতিতযক্ত চাতদানক ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধান ফরা য় । অর্থাৎ ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধান = 

ূেথকভথতননয়াগ আয়স্তনয দ্রফয াভগ্রীয জভাে চাতদা — ূেথকভথতননয়াগ আয় স্তনয দ্রফযাভগ্রীয জভাে জমাগান। 
  মতদ IG = ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধান (Inflationary gap) , DG = দ্রফযাভগ্রীয চাতদা , SG = 

দ্রফযাভগ্রীয জমাগান য় , িানর IG = DG - Sc নফ । আভযা জযখাতচনেয াানময এই ফযফধান 

জদখানি াতয । নীনচয জযখাতচনে এটি জদখাননা র ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
এই জযখাতচনে অনুবূতভক অনক্ষ আয় (Y) এফাং উেম্ব অনক্ষ দ্রফযাভগ্রীয জভাে চাতদা (জবাগযদ্রনফযয 

চাতদা + ভূরধনদ্রনফযয = C + I) তযভা কযা নয়নে । এখানন OF র 45° জকােতফতষ্ট্ জযখা । 
এফাং DD র জভাে চাতদা জযখা । DD জযখাটি OF জযখানক A তফদুনি জেদ কনযনে । A তফদুনি 
দ্রফযাভগ্রীয জভাে জমাগান = 0YF এই জমাগান র ূেথতননয়াগ অফস্থায় জভাে জমাগান । জভাে জমাগান এয 
জচনয় জফত নি ানয না । এখানন জভাে জমাগান = 0YF = AYF এফাং 0YF আয়স্তনয জভাে চাতদা = 

AYF অর্থাৎ A তফদুনি জভাে চাতদা = জভাে জমাগান AYF অর্থাৎ A তফদুটি র আনয়য ফা উৎাদননয 

বাযানভযয তফদু ।  
  এখন জকান কাযনে জভাে চাতদা মতদ ফৃতি ায় , িানর চাতদা জযখাটি ওনযয তদনক উন  মানফ । 
চাতদা ফৃতিয পনর আভানদয জযখাতচনে DD জযখাটি ভাতযারবানফ ওনযয তদনক উন  জগর । এখন জভাে 
চাতদা জযখা র DD' এই চাতদা জযখাটি জর্নক জদখা মানে আয় মখন 0YF িখন দ্রফযাভগ্রীয জভাে 

চাতদা BYF > AYF তকন্তু দ্রফযাভগ্রীয জমাগান আনগয স্তনয তস্থয র্াকনফ । অর্াৎ জমাগান নফ 0YF = 
AYF  অিএফ AB নফ অতিতযক্ত চাতদা । এখানন AB র ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধান । 
 

D 
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O 
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(খ) কীবাকফ ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধাকনয সৃতষ্ট্ হয় ?  

  ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধান র দ্রফযাভগ্রীয জভাে চাতদা ও জভাে জমাগাননয ফযফধান । এখানন 
দ্রফযাভগ্রীয জমাগান ফা উৎাদন ূেথতননয়াগ স্তনয তস্থয র্ানক ফনর ধযা য় । উৎাদন জর্নক আয় য় 

। উৎাদন তস্থয র্াকনর আয়ও তস্থয র্ানক । জই তস্থয আনয় দ্রফয - াভগ্রীয চাতদায ফৃতি ঘেনরই 

ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধাননয ৃতষ্ট্ য় । আভযা জাতন দ্রফযাভগ্রীয জভাে চাতদা র জবাগযদ্রনফযয চাতদা ও 

অতিতযক্ত ভূরধন দ্রনফযয চাতদায জমাগপর । অর্থাৎ জভাে চাতদা = জভাে জবাগফযয় + জভাে তফতননয়াগ 
ফযয় = C + I জভাে জবাগফযনয়য ভনধয জদনয তযফাযগুতরয জবাগফযয় ফা জফযকাযী জবাগফযয় এফাং 

যকানযয জবাগফযয় র্ানক । অনুরূবানফ জভাে তফতননয়াগ ফযনয়য ভনধয জফযকাযী তফতননয়াগ ও যকাযী 
তফতননয়াগ উবয়ই |  

  আভযা জাতন যকাযী ও জফযকাযী জবাগ ও তফতননয়ানগয একটি অাং আনয়য ওয তনবথ য । কনয , 
অয অাংটি স্বয়ম্ভি য় অর্থাৎ আনয়য ওয তনবথ য কনয না । কানজই জভাে জবাগফযয় ও তফতননয়াগ 
ফানয়য স্বয়ম্ভি অাংনয ফৃতি ঘেনরই জভাে চাতদা আয় তনযনক্ষবানফ জফন়ে মায় । এয পনরই 
ভুদ্রাক্ষ্মাতিজনক ফযফধাননয তষ্ট্ য় । অনযবানফ ফরা মায় জদনয জবাগ ও তফতননয়াগ ফানয়য স্বয়ম্ভি 
অাংনয ফৃতি ঘেনরই জভাে চাতদানযখা ভাতযারবানফ ওনযয তদনক উন  মায় এফাং ভুদ্রাস্ফীতিজনক 

ফযফধাননয উদ্ভফ য় ।  
  দ্রফযাভগ্রীয জভাে চাতদায স্বয়মূ্ভি অাংনয ফৃতি আফায নানা কাযনে নি ানয। কনয়কটি কাযে 
জবাগ ফৃতি কনয , কনয়কটি কাযে তফতননয়াগ ফৃতি কনয । জবাগ ফৃতিকাযী কাযেগুতর আফায দুযকনভয 

নি ানয — মর্া , জফযকাযী জবাগফৃতিকাযী কাযে ও যকাযী জবাগফযয় ফৃতিকাযী কাযে । 
অনুরূবানফ তফতননয়াগ ফৃতিকাযী কাযেগুতরও দুটি বানগ তফবক্ত নি ানয ; মর্া - জফযকাযী 

তফতননয়াগ ফৃতিকাযী কাযে এফাং যকাযী তফতননয়াগ ফৃতিকাযী কাযে । জম ফ কাযনে জফযকাযী 
জবাগফযয় ফৃতি ায় িানদয ভনধয প্রধান র জনাংখযা ফৃতি , গ়ে জবাগ প্রফেিা ফৃতি , নিুন দ্রনফযয 

আতফষ্কায , তযফাযগুতরয জীফনমাোয ভাননান্নয়ন ইিযাতদ । এই ফ | কাযনে তস্থয আনয় ূনফথয জচনয় 

জফত জবাগফযয় য় । িনফ ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধান ৃতষ্ট্য জক্ষনে যকাযী জবাগফযয় ফৃতিয দাতয়ত্ব জকান 

অাংন কভ নয় । যকায িায আয় ফৃতি না কনযও িায ফযয় ফৃতি কযনি ানযন । তযফাযগুতরয 
নক্ষ এো এি নজ ম্ভফ নয় । আফায জদনয তফতননয়াগকাযীযা নানা কাযনে স্বয়মু্ভিবানফ তফতননয়াগ 

ফৃতিয তিাত তননি ানযন । তকন্তু এনক্ষনেও যকাযী তফতননয়াগ ফৃতিয তিতনকই জফত দায়ী কযা মায় 
। নিুন উৎাদন িতিয আতফষ্কায নর জফযকাযী তফতননয়াগকাযীযা তফতননয়াগ ফৃতি কযনি ফাধয ন । 
জিভতন মুি ফাধনর , প্রাকৃতিক তফমথনয় তকাংফা উন্নয়ন তযকল্পনায জনয যকায নিুন োকা োতনয় 

ঘােতি ফানজনেয ভাধযনভ যকাযী ফযয় ফৃতি কনযন । এবানফই ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধাননয ৃতষ্ট্ হ্য় ।  
 
(গ) কীবাকফ এই ফযফধান দযূ কযা যমকি াকয ?  

ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধান দুবানফ দূয নি ানয । মর্া — প্রিযক্ষবানফ ও নযাক্ষবানফ । । জদনয 
তযফাযগুতর মতদ িানদয জবাগফযয় কভায় , জফযকাযী প্রতিষ্ঠানগুতর মতদ িানদয স্বয়ম্ভি তফতননয়াগ হ্রা 

কনয িানর ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধান কনভ জমনি ানয । তকন্তু এয নে যকাযনকও িায জবাগফযয় ও 
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তফতননয়াগ কভানি নফ । যকায তননজয জবাগ ও তফতননয়াগ ফযয় হ্রা কযনি ানযন , আফায কয 

চাতনয় ফা অনয জকানবানফ জফযকাযী জবাগ ও তফতননয়াগফযয় া কযনি াাময কযনি ানযন । 
এইবানফ জদন দ্রফযাভগ্রীয জভাে চাতদা কভনি কভনি মখন ূনফথয স্তনয তপনয আন িখনই এই ফযফধান 

দূয য় । এগুতর র ফযফধান দূয কযায প্রিযক্ষ র্ । িনফ এই ফযফধাননয উদ্ভফ নরই জদন 
তজতননেয দাভ ফা়েনফ । দাভ ফা়েনর তনম্নতরতখিবানফ ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধান কভনফ তকাংফা দূয নফ।  
১ । দাভ ফৃতি জনর তযফাযগুতরয আতর্থক আয় ভান র্াকনরও ফাস্তফ আয় কভনফ, পনর িানদয 

জবাগফযয় কভনফ ।  
২ । দাভ ফৃতি জনর তযফাযগুতরয ফাস্তফ ম্পনদয ফাস্তফ ভূরয হ্রা ানফ, পনর তযফাযগুতর ঞ্চয় ফৃতি 

কনয ম্পনদয তযভাে ফৃতি কযনি চাইনফ , কানজই িানদয জবাগফযয় ।  
৩ । ভুদ্রাস্ফীতিয ভয় মতদ অনর্থয জমাগান ফৃতি ায় তকাংফা তস্থয র্ানক িানরও ুনদয ায ফা়েনফ , 

পনর তফতননয়াগ কভনফ এফাং ভুদ্রাস্ফীতিয ফযফধান কভনফ ;  

৪ । ভুদ্রাস্ফীতিয ভয় জদনয যপ্তাতন কভনফ এফাং আভদাতন ফা়েনফ, পনর দ্রফযাভগ্রীয জভাে চাতদা 

কভনফ |  

৫ । যকায মতদ িায আতর্থক ফযয় তস্থয যানখন, িানর ভুদ্রাস্ফীতিয পনর িায ফাস্তফ ফযয় কভনফ ; ৬ 

। যকায অফযপ্রাপ্ত ফযতক্ত ও অনযানযনদয জম জনন ইিযাতদ স্থানাতয াওনা তদনয়  র্ানকন, িায 
ফাস্তফ ভুরয কনভ মানফ , পনর জবাগফযয় কভনফ ;  

৭ । ভুদ্রাস্ফীতিয ভয় ভুনাপা ফান়ে ও ভজযুী কনভ, পনর জভাে জবাগফযয় কনভ ; কাযে শ্রতভকনদয 

প্রাততক জবাগপ্রফেিা জফত । এইবানফ ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধাননয উদ্ভফ নর কিকগুতর নযাক্ষ প্রবাফ 

জদখা জদনফ । জই প্রবাফগুনরায দ্বাযা ভুদ্রাস্ফীতিজনক ফযফধান কভনফ তকাংফা মূ্পেথ দূয নফ । 
 
৪ . চাতহদা ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি ( Demand Pull Inflation ) এফং ফযয়ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি ( Cost 
Push Inflation ) . 
( ক ) চাতহদা ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতিাঃ ভুদ্রাস্ফীতি ফরনি জফাঝায় দ্রফযাভগ্রীয ক্রভাগি দাভ ফৃতিয প্রতক্রয়া 

। দ্রফযাভগ্রীয দাভ তনধথাতযি য় চাতদা ও জমাগাননয দ্বাযা । কানজই দাভ ফৃতিয কাযে খুুঁজনি য় 
চাতদা ও জমাগাননয তযফিথ ননয ভনধয । দ্রফযাভগ্রীয জমাগান তস্থয র্াকনর এফাং চাতদায ফৃতি নর দাভ 
জফন়ে মায় । আফায, চাতদা মতদ তস্থয র্ানক , তকন্তু জমাগান কনভ মায় িানরও দাভ জফন়ে মায় । 
িানর আভযা জরাভ - ভুদ্রাস্ফীতিয কাযে দুযকনভয নি ানয , মর্া - (১) চাতদায ফৃতি 

(জমাগান তস্থয) , অর্ফা ।(২) জমাগাননয হ্রা (চাতদা তস্থয) । এখন প্রশ্ন — চাতদায ফুতি কীবানফ 
য় এফাং কীবানফই ফা জমাগান হ্রা ায় ?  

   চাতদায ফৃতি ঘেনি ানয দুবানফ , মর্া , স্বয়ম্ভিবানফ অর্ফা আয় - ফৃতিয প্রবানফ । জদনয 
উৎাদন ও আয় মখন তস্থয র্ানক িখন চাতদায ফুতি ঘেনর ফুঝনি নফ — চাতদায জই ফৃতি আয় 

ফািীি অনয জকান তফলনয়য তযফিথ ননয জনয ঘনেনে । এনক চাতদায স্বয়ম্ভি ফৃতি(Autonomous 
increase) ফরা মায় । াধাযেি জনাংখযা ফৃতি জনর চাতদায এযকভ স্বয়ম্ভি ফৃতি ঘেনি ানয । 
এয পনর দ্রফযাভগ্রীয চাতদা জযখা র্ানতদনক ও ওনযয তদনক নয মায় । জই চাতদায জযখা তনতদথষ্ট্ 
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অফস্থানন তস্থয জমাগান জযখানক উচ্চিয তফদুনি জেদ কনয । জই তফদুনি বাযাভয । জদখা জদয় এফাং 
দ্রফযাভগ্রীয দাভ ফৃতি ায় । এনক চাতদা ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি (Demand Pull inflation) ফরা য় । 
ানয জযখাতচনে জদখাননা র কীবানফ চাতদায স্বয়ম্ভি ফৃতিয পনর চাতদা ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি জদখা 

জদয় । এই জযখাতচনে OY - অনক্ষ দ্রফযাভগ্রীয তযভাে এফাং OP - অনক্ষ দ্রফযাভগ্রীয দাভ তযভা 
কযা নয়নে । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

এখানন S0S0 র প্রার্তভক জমাগান জযখা এফাং DD0 র প্রার্তভক চাতদা জযখা । বাযাভয দাভ র 
OP0 , এখন ধযা মাক চাতদায স্বয়ম্ভি ফৃতি ঘের । চাতদা জযখাটি র্ান তদনক নয তগনয় D1D1, জযখা 

র । এখানন OP0, দনভ দ্রনফযয চাতদা নফ OY1, তকন্তু জমাগান নফ OY0. কানজই OP0, দানভ Y0Y1, 
তযভাে অতিতযক্ত চাতদা (Excess demand) জদখা জদনফ । এই অতিতযক্ত চাতদায জনয দাভ ফা়েনফ 
। দাভ ফা়েনর চাতদা কভনফ এফাং জমাগান ফা়েনফ । অফননল চাতদা কনভ এফাং জমাগান জফন়ে OY2, 
নর চাতদা ও জমাগান ভান নফ । জনক্ষনে বাযাভয দাভ নফ OP2> OP1. এই দাভ ফৃতিনক চাতদা 
ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি ফরা য় । অিএফ মখন জমাগান তস্থয র্ানক তকন্তু জকান কাযনে চাতদায স্বয়ম্ভি 
ফৃতি ঘনে , িায পনর । দ্রফযাভগ্রীয জম দাভ ফৃতি ঘনে িানক চাতদা ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি ফরা য় ।  
   এখন প্রশ্ন নি ানয — আয় ফৃতিয পনর চাতদা ফৃতি ঘেনর কী ভুদ্রাস্ফীতি জদখা জদয় ? অর্থাৎ 
চাতদায স্বয়ম্ভি ফৃতি না ঘনে মতদ উদূ্ভি ফৃতি ঘনে িানরও কী ভুদ্রাস্ফীতি ঘেনফ ? না, িা ঘোয 

কর্া নয় । কাযে আয় ফৃতি জনর ফুঝনি নফ উৎাদন ফৃতি জনয়নে । জদনয উৎাদন ফৃতি জনরই 
জদফাীয আয় ফৃতি ায় । কানজই আয় ফৃতি ঘেনর চাতদায জমভন ফতে ঘনে জিভতন জমাগানও জফন়ে 

মায় । চাতদা ও জমাগান জমখানন ভান ানয ফান়ে জখানন চাতদা ফৃতি দাভ ফা়োনি ানয না । 
অফয জমাগাননয জচনয় চাতদা জফত ানয ফা়েনরই ভদাষ্ঠীতি জদখা তদনি ানয । আভযা এই ম্ভাফনাটিনক 

ফাদ তদনি াতয । িানর ফরনি াতয — আয় ফৃতিয পনর চাতদা ফা়েনর দাভ ফা়েনফ না ।  
 
(খ) ফযয় ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতিাঃ দ্রফযাভগ্রীয চাতদা মতদ তস্থয র্ানক তকন্তু জকান কাযনে জমাগাননয 

স্বয়ম্ভি া ঘনে িানর দ্রফযাভগ্রীয দাভ জফন়ে মায় । জমাগান কনভ জগনর ফুঝনি নফ ূনফথয দানভ 
এখন কভ তজতন াওয়া মানে , অর্ফা , ূনফথয ভান তজতন জনি নর এখন জফত দাভ তদনি নে 

। জফত দাভ তদনি য় কাযে ফযয় ফৃতি াওয়ায় দ্রনফযয জমাগান দাভ জফন়ে মায় । অিএফ জমাগান 

D0 

P2 

Y2 Y 

P 

O 

P0 

D0 

D1 

Y0 Y1 

D1 

S0 

S0 

https://tmv.ac.in/online-resource/                                              

https://tmv.ac.in/online-resource/


@2020                                                                                                                  GE- 2: Introductory Macroeconomics 

 
 

7 
 

কনভ । মাওয়া ভাননই র ফযয় জফন়ে মাওয়া । জইজনয জমাগান া াওয়ায় জম দাভ ফৃতি ঘনে িানক 
ফযয় ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি ফরা য় । নীনচয জযখাতচনে ফযয় ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি জদখাননা র । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  এখানন D0D0 র প্রার্তভক চাতদা জযখা , S0S0 র জমাগান জযখা । OP0 র প্রার্তভক বাযাভয 
অফস্থায় দাভ । এখন ধযা মাক জকান কাযনে জমাগাননয া ঘের । এয পনর জমাগান । জযখাটি 
ফাভতদনক নয তগনয় S1S1 র । এখানন OP0 দানভ অতিতযক্ত চাতদা র Y0Y1, পনর দাভ ফা়েনফ । 
দাভ ফা়েনর চাতদা তকেুো কভনফ এফাং জমাগান তকেুো ফা়েনফ । অফননল দাভ মখন OP2 নফ িখন 
চাতদা OY0 জর্নক কভ নফ OY2 , এফাং জমাগান OY1 জর্নক জফন়ে নফ OY2 । এখানন চাতদা ও 
জমাগান যস্পয ভান । কানজই OP , নফ বাযাভয দাভ । িানর আভযা াই , চাতদা মতদ 

অতযফতিথ ি র্ানক তকন্তু জকান কাযনে মতদ জমাগান স্বয়মু্ভিবানফ হ্রা ায় ফা ফযয়ফৃতি ায় িানর 

দ্রফযাভগ্রীয জম দাভ ফৃতি ঘনে িানক ফযয় ফুতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি ফরা য় ।  
  এখানন জমাগাননয স্বয়ম্ভি হ্রা তকাংফা উৎাদন - ফযনয়য স্বয়ম্ভি ফৃতি নাভক ফযাাযটিনক আয একেু 

স্পষ্ট্ কনয জফাঝাননা জমনি ানয । উৎাদন ফা়েনর জমাগান ফান়ে । তকন্তু উৎাদন ফা়েনর াধাযেি 
উৎাদন - ফযয়ও ফান়ে । িানক স্বয়মু্ভি ফযয় ফৃতি ফরা মায় না । উৎাদন ফা়েনর জম ফযয় ফৃতি 
ঘনে িানক ফযয়ফৃতি - জতনি ভুদ্রাস্ফীতিয কাযেও ফরা জমনি ানয না । তকন্তু উৎাদন মখন ভান 
র্ানক , িখন মতদ ফযয় জফন়ে মায় িানরই স্বয়ম্ভি ফযয় ফৃতি ঘনে । এযকভ স্বয়ম্ভি ফযয়ফৃতিয পনরই 
জমাগান জযখা ফাভতদনক নয মায় এফাং ফযয় - ফুতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতিয উদ্ভফ য় । এখন প্রশ্ন — 
স্বয়মু্ভি ফযয়ফৃতি জকন ঘনে ? এয উত্তনয আভযা ফরনি াতয জম , মখন জকান উাদাননয জফায দাভ 

ফৃতি ায় , তকাংফা উৎাদন ক্ষভিা হ্রা ায় িখনই উৎাদননয ফযয় ফৃতি ায় । জকান উাদাননয 
উৎাদন ক্ষভিা অতযফতিথ ি র্াকনরও মতদ জই উাদাননয াতযশ্রতভক জফন়ে মায় িানর উৎাদননয 

তযভাে ভান র্ানক , তকন্তু জই ভান তযভাে উৎাদননয জনয উৎাদন ফযয় ফৃতি ায় । আফায 

উাদাননয াতযশ্রতভক মতদ তস্থয র্ানক তকন্তু উাদাননয উৎাদন ক্ষভিা হ্রা ায় িানরও জই একই 

ঘেনা ঘনে । অিএফ আভযা ফরনি াতয — মখন জকান এক ফা একাতধক উাদাননয জফায দাভ 

জফন়ে মায় । তকন্তু জই উাদাননয উৎাদন ক্ষভিা ভান র্ানক , অর্ফা মখন উাদাননয জফায দাভ 
তস্থয র্ানক তকন্তু উাদাননয উৎাদন ক্ষভিা হ্রা ায় িখন উৎাদন ফযনয়য স্বয়ম্ভি ফৃতি ঘনে ।  
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জকান উাদাননয উৎাদন ক্ষভিা ফৃতি জনর জই উাদাননয াতযশ্রতভক ফৃতি ায় । জোই স্বাবাতফক 
ঘেনা । এয পনর জভাে উৎাদনফযয় জমভন ফান়ে , জিভতন ফান়ে উৎাদন । এখানন গ়ে উৎাদন - 
ফযয় অতযফতিথ ি র্াকনফ । কানজই এই ফয় - ফৃতি ভূরযফৃতি ঘোনফ না । তকন্তু মখন জকান উাদাননয 
উৎাদন ক্ষভিা তস্থয র্ানক , অর্চ জই উাদাননয ভাতরনকযা । জই উাদাননয দাভ ফাত়েনয় তননি 
ক্ষভ য় ; িখনই গ়ে উৎাদন - ফযয় জফন়ে মায় । এয পনর উৎন্ন দ্রফযাভগ্রীয দাভ ফান়ে এফাং 
ফযয়ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি জদখা জদয় ।  
  ফ উাদান জম তননজনদয দাভ ফাত়েনয় তননি ানয - - িা নয় । জকান উাদান ানয , জকান 
উাদান ানয না । াধাযেি ফরা য় জম , শ্রতভনকযা শ্রতভক াংনঘয ভাধযনভ একিাফি নর । শ্রনভয 
জমাগাননয তদনক একনচটিয়া প্রবাফ জদখা জদয় । িখন শ্রতভক াংঘ শ্রতভকনদয ভজযুী । | ফাত়েনয় তননি 
ানয । শ্রতভকনদয উৎাদন ক্ষভিা তস্থয র্াকনরও শ্রতভক াংঘ ভজযুী ফৃতিয দাতফ আদায় কনয তননি 

ভর্থ নর উৎাদন - ফযনয়য স্বয়ম্ভি ফৃতি ঘনে এফাং ফযয় ফৃতিজতুনি ভুদ্রাস্ফীতিয উদ্ভফ য় । 
   ভজযুী ো়োও উৎাদন - ফযনয়য ভনধয র্ানক উৎাদন - ভাতরকনদয স্বাবাতফক ভুনাপা । অননক 
ভয় ভাতরকযা িানদয ভুনাপায ভাতজথ ন (margin) ফাত়েনয় তদনি ানযন । এয পনরও উৎাদন - ফযয় 
এফাং দ্রনফযয দাভ ফৃতি জনি ানয । এনকও ফযয় ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতিয কাযে । তননফ জদখা জমনি 
ানয ।  
 
(গ ) সতহদা ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি এফং ফযয় - ফুতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতিয াথথকয [ Distinction between 

Demand Pull Inflation ( DPI ) and Cost Push Inflation ( CPI ) ] ।  
  আভযা চাতদা ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতিনক াংনক্ষন DPI (Demand Pull Inflation) এফাং ফযয় 

ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতিনক CPI (Cost Push Inflation) ফরনি াতয । এফাং DPI ও CPI - এয ভনধয 
তনম্নতরতখি ার্থকযগুতর কযনি াতয  
 DPI - এয জক্ষনে চাতদা ফান়ে ফনর দাভস্তয ফৃতি ায় , তকন্তু CPI - এয জক্ষনে ফযয় ফান়ে ফনর 

দাভস্তয ফৃতি ায় । অিএফ DPI দ্বাযা চাতদায তদক জর্নক ভুদ্রাস্ফীতিয আতফবথ াফ জফাঝায় , তকন্তু 

CPI দ্বাযা জমাগাননয তদক জর্নক ভুদ্রাস্ফীতিয আতফবথ াফ জফাঝায় । 
 অর্থনীতিয ভতষ্ট্গি আনরাচনায় কীন ও ক্লযাতকযার অর্থনীতিতফদনদয দৃতষ্ট্বেীয । ার্থকয তদনয়ও 

DPI ও CPI - এয ার্থকয কযা মায় । ক্লযাতকযার অর্থনীতি - িনত্ব জদনয ভযাগুনরানক জদখা 
ি জমাগাননয তদক জর্নক । কীননয দৃতষ্ট্নকাে তের তবন্ন । তিতন অর্থননতিক ভযাগুনরানক 
জদনখতেনরন চাতদায তদক জর্নক । কানজই আভযা ফরনি াতয DPI ভূরি়ঃ কক্সীয়ান বাফনাতচতায 

দ্বাযা প্রবাতফি ; অযনক্ষ , CPI র ক্লযাতকযার আদনথ গঠিি ভুদ্রাস্ফীতিয আনরাচনা ।  
 DPI - এয জক্ষনে অতিতযক্ত চাতদা ওনযয তদক জর্নক দ্রনফযয দাভনক জেনন জিানর । অর্চ CPI - 

এয জক্ষনে উৎাদন ফযয় নীচ জর্নক জ রা জভনয দাভনক ফাত়েনয় জদয় । DPI - এয । জক্ষনে র্ানক 
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pull এফাং CPI - এয জক্ষনে র্ানক push. প্রর্ভটি কাজ কনয ওয জর্নক , তকন্তু তদ্বিীয়টি কাজ 

কনয িরা জর্নক ।  
 DPI - এয জক্ষনে উৎাদন - ফযয় অতযফতিথ ি র্ানক ফনর ধনয জনওয়া য় এফাং CPI - এয 

জক্ষনে চাতদা তস্থয র্ানক ফনর ধনয জনওয়া য় । অনযবানফ ফরা মায় — DPI - এয জক্ষনে জমাগান 
তস্থয র্ানক এফাং চাতদায তযফিথ ননয জনয দাভ ফৃতি ায় । CPI - এয জক্ষনে চাতদা তস্থয র্ানক 
এফাং জমাগাননয তযফিথ ননয জনয দাভ ফৃতি ায় । 

 DPI - এয জক্ষনে ফযয় তস্থয র্ানক ফনর ধযা য় । এই অফস্থায় চাতদা ফৃতিয পনর দাভ ফৃতি ায় 
। কানজই উৎাদননয ভাতরকনদয ভুনাপা ফৃতি ায় । CPI - এয জক্ষনে চাতদা ভান । র্ানক ফনর 
ধনয জনওয়া য় । এই অফস্থায় ফযয় ফৃতি জনর দাভ ফান়ে িয , তকন্তু িায পনর উৎাদননয 
ভাতরকনদয ভুনাপা য় কনভ , না য় তস্থয র্ানক । অফয অননক ভয় শ্রতভনকযা মি জফত ভজযুী 
চান ভাতরনকযা িানদয িি জফত ভজযুী না তদনয় তকেুো জদন এফাং জই নে তননজনদয ভুনাপায 

াযনকও ফাত়েনয় জদন । এইবানফ জদন একতদনক ভজযুী ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি (Wage Inflation) 

এফাং অনযতদনক ভুনাপা ফৃতিজতনি ভুদ্রাস্ফীতি (Profit Inflation) জদখা জদয় ।  
 DPI - এয জক্ষনে উৎাদননয ভাতরকনদয ভনাপা ফৃতি ায় ফনর িাযা উৎাদন ফৃতিনি উৎাী নয় 

ওন ন । এয পনর জদন তফতননয়াগ ফান়ে , কভথাংস্থান ফান়ে এফাং উৎাদনওআয় । ফান়ে । CPI - 
এয জক্ষনে ভুনাপা ফৃতি াওয়ায স্বাবাতফক জকান কাযে র্ানক না , কানজই আভযা ধনয তননি াতয 

জম , ভুনাপা ফৃতি ায় না । িানর উৎাদন , আয় , কভথাংস্থান , তফতননয়াগ প্রবৃতিও ফৃতি ানফ 

না ফনর ধনয জনওয়া মায় । অনযবানফ ফরা মায় DPI জদন ম্প্রাযেীর প্রবানফয ৃতষ্ট্ কনয , 

তকন্তু CPL জ যকভ জকান প্রবাফ ৃতষ্ট্ কনয না । 
 DPI - এয জক্ষনে উৎাদন ফান়ে , কভথাংস্থান ফান়ে । কানজই জফকাযত্ব কনভ । তকন্তু CPI - এয 

জক্ষনে ফযয় ফৃতি ায় , শ্রনভয ভজযুী জফন়ে মায় । এয পনর উৎাদননয ভাতরনকযা শ্রনভয তননয়াগ 
কতভনয় জদন । এো মতদ ফথস্তনয ঘেনি র্ানক িানর CPI - এয ভয় জদন জফকাযত্ব ফৃতি জনি 
ানয ফনর আঙ্কা কযা মায় ।  

 DPI - এয জক্ষনে উৎাদন ফৃতি ায় । অিএফ আভযা ফরনি াতয DPI প্রিযক্ষবানফ জদনয 

উৎাদননক প্রবাতফি কনয । আফায DPI - এয ভয় ভুনাপা ফৃতি ায় । আনয়য ফন্টন ভুনাপা 

প্রাকনদয অনুকূনর নয আন । তকন্তু উৎাদন ফৃতি াওয়ায পনর শ্রনভয তননয়াগ ফান়ে । 
শ্রতভকনদয ভজযুীয ায এফাং তকাংফা জভাে ভজযুী ফৃতি ায় । অনুরূবানফ DPI - এয পনর ভূরধন 
দ্রনফযয চাতদা ফৃতি ায় । পনর ুনদয ায এফাং অর্ফা জভাে ুদ ফৃতি ায় । এইবানফ CPI - 
এয পনর আনয়য ফন্টন প্রবাতফি য় । তকন্তু জো নযাক্ষ প্রবাফ । অর্থাৎ DPI প্রিযক্ষবানফ 
উৎাদননক প্রবাতফি কনয এফাং নযাক্ষবানফ আনয়য ফন্টননক প্রবাতফি কনয ।  
  অযনক্ষ , CPI - এয জক্ষনে আনগ ভজযুী ফান়ে , িাযয ফযয় ফান়ে , িাযয দাভ ফান়ে । 
দাভ ফা়েনর নয উৎাদন ফা়েনি ানয । অর্থাৎ CPI আনয়য ফন্টননক প্রিযক্ষবানফ এফাং 

উৎাদননক নযাক্ষবানফ প্রবাতফি কনয । 
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 শ্রনভয ফাজানয ূেথ প্রতিনমাতগিা না র্াকনর শ্রতভনকযা জমৌর্ দযকলাকতলয াানময । ভজযুী তনধথাযনেয 
জক্ষনে প্রবাফ তফস্তায কযনি ানযন । শ্রনভয ফাজানয ূেথ প্রতিনমাতগিা র্াকনর ভজযুী তনধথাতযি য় 
শ্রতভকনদয উৎাদন ক্ষভিায দ্বাযা । শ্রতভকনদয উৎাদন ক্ষভিায । ফৃতি ঘেনর ভজযুীয ায ফৃতি 
ানফ । এয পনর দ্রনফযয জমাগানও ফা়েনফ । কানজই দ্রফযাভগ্রীয দাভ না ফা়েনিও ানয । তকন্তু 
অূেথ প্রতিনমাতগিাভূরক শ্রনভয ফাজানয শ্রতভকযা মতদ ভজযীয ায ফৃতি কযনি ানযন , িানর জই 

ভজযুী ফৃতিয নে শ্রতভকনদয উৎাদন ক্ষভিা ফৃতিয জকান জমাগ র্াকনফ না । অর্থাৎ শ্রতভকনদয 
উৎাদন ক্ষভিা ফৃতি না জনরও শ্রনভয ভজযীয । ফৃতি ঘেনি ানয । এরূনক্ষনে ভজযুী ফৃতিয 
পনর উৎাদননয ফযয় ফা়েনফ , তকন্তু উৎাদন ক্ষভিা তস্থয র্াকায় দ্রফযাভগ্রীয জমাগান অতযফতিথ ি 

র্াকনফ । এইবানফ CPI - এয উদ্ভফ নফ । অিএফ আভযা ফরনি াতযশ্রনভয ফাজানয অূেথ 

প্রতিনমাতগিা র্াকনর CPI - এয উদ্ভফ য় । তকন্তু দ্রনফযয ফাজানয অূেথ প্রতিনমাতগিা না র্াকনরও 
DPI - এয উদ্ভফ নি ানয ।  
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