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1. র্থের ংজ্ঞা ( Definition of money ) : 

 প্রকৃতপক্ষে ক্ষথের ককোক্ষ ো ুন নদেষ্ট ংজ্ঞো কদযো ম্ভব । তথোনপ নবনভন্ন মক্ষয থে ীনতনবদগণ ক্ষথের 
নবনভন্ন ংজ্ঞো নদক্ষযক্ষে  ।  
(1) ধ্যোপক ক্ৰোউথোক্ষরর মক্ষত , থে  কয - ককোক্ষ ো দ্রবয , যো নবন মক্ষযর মোধ্যম নক্ষক্ষব 

বেজ গ্রোয এবং যো যুগপৎ মূয পনরমোক্ষপর  ঞ্চক্ষযর বো  নক্ষক্ষব কোজ কক্ষর ।(" Money anything 
that is generally acceptable as means of exchange and that at the sametime acts as a 

measure and as a store of value . ")।  
(2) ধ্যোপক ফ্রোনি যোকোক্ষরর মক্ষত , " Money is what money does . " থেোৎ ‘ থে যো 

নকেু কক্ষর কটোআ থে ।  
(3) ধ্যোপক নড . এআচ . রবোটে ক্ষ র 3 মক্ষত , ‚ থে ক্ষে কটোআ যোর বেজ ী  গ্রণক্ষযোগযতো 

অক্ষে এবং বযবোনযক ক ক্ষদক্ষ  বযোপকভোক্ষব গ্রণক্ষযোগয । ুতরোং পক্ষরর ংজ্ঞোগুনর মন্বযোধ্  কক্ষর 
বো যোয , নবন মক্ষযর মোধ্যম নক্ষক্ষব স্বীকৃত কয - ককোক্ষ ো নজন আ থে ।  
 
2. র্থের কাযোবল ( Functions of money ) : 
মো বভযতোর নবনভন্ন অনবষ্কোক্ষরর মক্ষধ্য ক্ষথের অনবষ্কোর মো বজীব ক্ষক চ রোখক্ষত   ো োভোক্ষব োোযয 

কক্ষর চক্ষক্ষে । ক্ষথের কোযেোবনর গুরুত্ব  ুধ্োব  কক্ষর ক্ষথের কোজক্ষক নত ভোক্ষগ ভোগ করো ক্ষযক্ষে । 
কযম  — ( ক ) প্রোথনমক কোযেোবন , ( খ ) অ ুনিক কোযেো এবং ( গ ) ঘট োচক্ৰগত 

কোযেোবন । এখ  পৃথকভোক্ষব এআ নত  ধ্রক্ষ র কোযেোবন অক্ষোচ ো কর  । ক্ষথের প্রোথনমক  
অ ুনিক কোজগুনর ূত্র ধ্ক্ষর একটি প্রচনত েডো উক্ষেখ করো য । ‚ ক্ষথের োধ্োরণ কোজ  চোর 
। মোধ্যম , পনরমোপক , মো   ভোণ্ডোর । [‚ Money is a matter of function four , A medium 
, a measure , a standard and a store . ‛]  
 

(ক) প্রাথলমক কাযোবল ( Primary functions )  :  ক্ষথের প্রোথনমক কোজগুন  ন ম্নরূপ -  
(1) লবলিমর়্ের মাধ্যম ( Medium of exchange ) : 
  ক্ষথের  যতম চোনরনত্রক ববনলষ্টয  থে দ্রবযোমগ্রী  পনরক্ষবো নবন মক্ষযর মোধ্যম নক্ষক্ষব কোজ 

কক্ষর । অবোর , থেক্ষক নবন মক্ষযর মোধ্যম নক্ষক্ষব ধ্রো ক্ষব , যনদ ক্ষথের কনতপয গুণ থোক্ষক । কযম  
— বেজ গ্রোযতো , ব ক্ষযোগযতো , নবভোজযতো , স্থোনযত্ব , মজোতীযতো প্রভৃনত । ুতরোং দ্রবযনবন ময - 
প্রথোর কয ুনবধ্োগুন ৃনষ্ট ক্ষযনে , থে বেজ গ্রোয যোয এটি ক্ষজআ নবনভন্ন ভোক্ষবর মক্ষধ্য 

োমঞ্জয নবধ্ো  করক্ষত কপক্ষর নবন মক্ষযর  যতম মোধ্যম নক্ষক্ষব নবক্ষবনচত ক্ষযক্ষে ।  
( 2 ) পলরমার্পর মািদণ্ড :  

 রোনর দ্রবযনবন ময - প্রথোর ংখয নবন ময োর থোকোর জ য । দ্রবযোমগ্রী ক ক্ষদক্ষ  খুব জটিতো 
ৃনষ্ট কক্ষর । নকন্তু থে কযক্ষতু নবভোজ ক্ষযোগয ( Divisible ) তোআ কয দ্রক্ষবযর জ য কযটুকু থে প্রক্ষযোজ  
, ঠিক ততটোআ থে নদক্ষয ক ক্ষদ  করো জ ক্ষযক্ষে । কযম  — X দ্রক্ষবযর দোম যনদ 5 টোকো এবং Y 
দ্রক্ষবযর দোম যনদ 10 টোকো য , তোক্ষ অমরো ক্ষজআ বক্ষত পোনর X দ্রক্ষবযর তু োয Y দ্রক্ষবযর দোম 

নিগুণ । ুতরোং থেমূয নক্ষব করোর  যতম একক বো মোপকোঠি নক্ষক্ষব কোজ কক্ষর ক ক্ষদক্ষ র ুনবধ্ো 
কক্ষরক্ষে ।  
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( খ ) অিুলিক কাযোবল ( Secondary functions ) : ক্ষথের অ ুনিক কোযেোবন প্রোথনমক কোযেোবন 

কথক্ষকআ ৃনষ্ট ক্ষযক্ষে । কযম  —  
( 1 ) ঞ্চর়্ের ভাণ্ডার  :  
 থেক্ষক ঞ্চয করো দরকোর — এ ম্পক্ষকে  বেপ্রথম অক্ষোকপোত কক্ষর  ‘ কজ এম . ককআ  ’ ( 

Keynes ) । তোর মক্ষত , ক্ষথের পূণে তোরয ( perfect liquidity ) থোকোয থে ঞ্চক্ষযর ভোণ্ডোর 
নক্ষক্ষব কোজ কক্ষর । দ্রবযোমগ্রীক্ষক ঞ্চয করো ম্ভব বযোপোর । থচ থেক্ষক ভনবযক্ষতর জ য ঞ্চয 
কক্ষর নবন ক্ষযোগ বোডোক্ষ ো যোয । তোেোডো , দ্রবযোমগ্রী বহুনদ  ধ্ক্ষর মজতু করো যোয  ো , কোরণ 
দ্রবযোমগ্রী  ষ্ট ক্ষয যোয । তোআ দ্রবযোমগ্রী কবনল কক্ষর উৎপোদ  কক্ষর ন ক্ষজর প্রক্ষযোজ  নমটিক্ষয বোজোক্ষর 
নবনক্ৰ কক্ষর ক্ষজআ বযোংক্ষকর মোধ্যক্ষম থে ংগ্র কক্ষর রোখো যোয ।  
( 2 ) থে - ঋণ পলরলার্ র্ধ্র উপা়ে :  

 দ্রবযনবন ময - প্রথোর ঋণ পনরলোক্ষ ধ্ করো নে তযন্ত কষ্টকর কোজ । ঋণ দ্রক্ষবযর অকোক্ষরআ ন ক্ষত ত 

এবং দ্রক্ষবযর অকোক্ষরআ লোক্ষ ধ্ করক্ষত ত । অবোর , দ্রক্ষবযর মোধ্যক্ষম ঋণ পনরলোক্ষ ধ্ক্ষক ককন্দ্র কক্ষর 

মক্ষ োমোন য কদখো নদত । নকন্তু বতে মোক্ষ  । ঋণন ভে র বযোবো ম্প্রোরক্ষণর যুক্ষগ ক্ষথের মোধ্যক্ষম ঋণ 

পনরক্ষলোধ্ করো খুবআ জ ক্ষযক্ষে । এম নক অন্তজে োনতক স্তক্ষর ঋণ গ্রণ  পনরলোক্ষ ধ্ ক্ষথের মোধ্যক্ষমআ 

ম্ভব ক্ষে । 
( 3 ) ম্পদ স্তান্তর্রর মাধ্যম  :  
 বতে মোক্ষ  পৃনথবীর কয - ককোক্ষ ো কদক্ষলর ক্ষি বোনণনজযক ক ক্ষদক্ষ  থে  ম্পদ স্তোন্তক্ষরর  যতম 

মোধ্যম । এআ ধ্রক্ষ র ক ক্ষদক্ষ  থে বযবোর করো য । এআ থে কচক , বযোংক ড্রোফট , মন  ডে োর 
(Money order) আতযোনদর মোধ্যক্ষম স্থো োন্তনরত করো যোয । কোক্ষজআ থে ম্পদ স্তোন্তক্ষর োোযয কক্ষর ।  
 

( গ ) ঘটিাচক্ৰগত কাযোবল ( Contigent functions ) : ক্ষথের কনতপয কোজ ঘট োচক্ষক্ৰ বো 

অকনিকভোক্ষব ঘক্ষট থোক্ষক । কোরণ জোতীয অক্ষযর বণ্ট  , ঋণ - কোঠোক্ষমোর পনরবতে   । প্রভৃনত প্রোযলআ 
পনরবতে   য । তোআ এআ ধ্রক্ষ র ক্ষথের কোজক্ষক ঘট োচক্ৰজন ত কোজকমে বক্ষ । কযম  —  
( 1 ) জাতী়ে অর়্ের বণ্টি  :   

 একটি কদক্ষল এক বৎক্ষর কৃন , নলল্প  কবোক্ষেক্ষত্রর মোধ্যক্ষম । থেমূক্ষয কয অয ৃনষ্ট য , তোক্ষক 

জোতীয অয বক্ষ । থেোৎ জোতীয অয  ো োধ্রক্ষ র মন্বক্ষয  মবোক্ষয ৃনষ্ট য এবং এআ অয 

উপকরণগুনর মক্ষধ্য বদো   ুোক্ষর বণ্ট  করো য । অবোর , এআ অয বনণ্টত য দ্রবযোমগ্রী  

কবোকক্ষমের বণ্টক্ষ র মোধ্যক্ষম । অবোর , উপকরক্ষণর এআ বণ্ট  ক্ষথের মোধ্যক্ষমআ ম্পন্ন য । ুতরোং 
থে প্রনতটি উপকরক্ষণর উৎপোদ লীতোক্ষক পনরমোপ কক্ষর এবং জোতীয অয বণ্টক্ষ  োোযয কক্ষর ।  
( 2 ) ঋর্ণর লভলি :   

  কয - ককোক্ষ ো কদক্ষল ঋক্ষণর কজোগো  ক্ষথের কজোগোক্ষ র পর ন ভে র কক্ষর । কদক্ষলর ককন্দ্রীয বযোংক 
ক্ষথের কজোগো  যনদ বোনডক্ষয কদয , তোক্ষ ঋণবযবস্থোর ম্প্রোরণ ঘক্ষট । পরনদক্ষক , ক্ষথের কজোগো  
কমোক্ষ ঋণবযবস্থোর ংক্ষকোচ  ঘক্ষট । এভোক্ষব থে - ঋক্ষণর নভনি বো কোঠোক্ষমোর পনরবতে   ঘটোয ।  
( 3 ) প্রালন্তক উপর্যাগ পলরমাপ  :  
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   যো ক্লোনকো থে ীনতনবদ মোলেোক্ষর মক্ষত , ককোক্ষ ো । দ্রক্ষবর  কবোকক্ষমের উপক্ষযোনগতো ( utility ) 
ক্ষথের ক্ষে পনরমোপ করো য । এআ ক্ষথে । দোম ( P ) = প্রোনন্তক উপক্ষযোগ ( Marginal Utility বো 
MU ) । থেোৎ অমরো যখ  ককোক্ষ ো দ্রবযোমগ্রী নকন  , কআ দ্রবয কথক্ষক কতটো উপক্ষযোনগতো পোযো 

যোক্ষব — তোর মক্ষতো দোম নদক্ষত রোনজ থোনক । কযম  — এক কোপ চো কথক্ষক যনদ এক টোকোর 
উপক্ষযোনগতো পোবোক্ষ  মক্ষ  কনর , তোক্ষ এক টোকো দোম অমরো নদআ , তোর কবনল নদআ  ো ।  
 
3. র্থের পলরমাণ তত্ত্ব ( The Quantity Theory of Money )  

    অমরো জোন  কয োধ্োরণ দোমস্তক্ষর পনরবতে   ঘটক্ষ ক্ষথের মূয পনরবনতে ত য । দোমস্তর যত 
বোক্ষড ক্ষথের মূয তত কক্ষম এবং দোমস্তর যত কক্ষম ক্ষথের মূয তত বোক্ষড । এখ  দোমস্তর কক  
পনরবনতে ত য ক ম্পক্ষকে দুটি তত্ত্ব অক্ষে । একটি ক্ষথের পনরমোণ তত্ত্ব । (Quantity Theory of 
Money) এবং পরটি 2. ঞ্চয - নবন ক্ষযোগ তি । (Saving - Investment Theory) । প্রোচী  
থে ীনতনবদক্ষদর মক্ষত দোমস্তর পনরবতে ক্ষ র কোরণ ক্ষথের পনরমোক্ষণ পনরবতে   । ক্ষথের পনরমোণ বোডক্ষ 
দোমস্তর বোক্ষড এবং ক্ষথের পনরমোণ কমক্ষ দোমস্তর কক্ষম । এটিআ ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্বর মূ কথো । 
 যনদক্ষক ধ্যোপক ককআ ক্ষর মক্ষত ককো  কদক্ষলর োধ্োরণ দোমস্তর কদক্ষলর কমোট ঞ্চয এবং কমোট 

নবন ক্ষযোক্ষগর িোরো ন ধ্েোনরত । য । পূণে কমেংস্থোক্ষ র স্তক্ষর ঞ্চয ক্ষপেো নবন ক্ষযোগ কবনল ক্ষ েমস্তর 
বোক্ষড এবং নবন ক্ষযোগ ক্ষপেো ঞ্চয কবনল ক্ষ দোমস্তর কক্ষম । এটি ঞ্চয - নবন ক্ষযোগ তক্ষত্ত্বর মূ কথো 
। দোমস্তক্ষরর পনরবতে   ংক্ৰোন্ত এআ দুটি তত্ত্বক্ষক অমরো এক্ষক এক্ষক অক্ষোচ ো করব । ক্ষথের পনরমোণ তত্ত্ব 
কতকগুন  ুমোক্ষ র উপর প্রনতনিত । এআ  ুমো গুন ন ম্নরূপঃ ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্ব ধ্রো য কয 
কদক্ষল ক মক্ষযআ পূণে কমেংস্থো  রক্ষযক্ষে । পূণে । কমেংস্থোক্ষ র ববনলষ্টয এআ কয এআ বস্থোয 
দ্রবযোমগ্রীর কযোগো  অর বৃনি করো ম্ভব  য । দ্রবযোমগ্রীর কযোগো  মূ্পণেরূক্ষপ নস্থনতস্থোপক । 
খ2কদক্ষলর অনথেক কতৃে পে বো ককন্দ্রীয বযোে ক্ষথের পনরমোণ পনরবতে   কক্ষর । ক্ষথের পনরমোণ পনরবতে   
করোর নিোন্ত অনথেক কতৃে পে স্বোধ্ী ভোক্ষব ন ক্ষয থোক্ষকN ক্ষথের প্রচ  কবগ ( velocity of circulation 

of money ) একআ অক্ষে বক্ষ ধ্ক্ষর ক যো য । একটি টোকো একটি ন নদেষ্ট মক্ষয যতবোর োত বদ 
য তোক্ষকআ বো য ক্ষথের প্রচ  কবগ । ধ্রো যোক একটি দল টোকোর ক োট এক বেক্ষর পোাঁচবোর 
বযবোর  । তোক্ষ এআ 10 টোকোর ক োটটির োোক্ষযয 50 টোকোর ক ক্ষদ  করো ম্ভব ’ । এক্ষেক্ষত্র 
ক্ষথের প্রচ  কবগ পোাঁচ । কদক্ষল কমোট কত টোকোর ক ক্ষদ  ক্ষে কটিক্ষক কদক্ষলর কমোট ক্ষথের পনরমোণ 
নদক্ষয ভোগ করক্ষআ ক্ষথের গড প্রচ  কবগ পোযো যোয । ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্ব ধ্রো য কয ক্ষথের গড 
প্রচ  কবগ নস্থর অক্ষে । থে শুধ্ুমোত্র নবন মক্ষযর মোধ্যম নোক্ষবআ বযবহৃত য । জ োধ্োরণ থে োক্ষত 
রোক্ষখ শুধ্ুমোত্র খরচ করোর জ যআ । মূক্ষযর ঞ্চয নোক্ষব থে বযবহৃত য  ো । 
  এআ চোরটি  ুমোক্ষ র নভনিক্ষত ক্ষথের পনরমোণ তত্ত্বক্ষক প্রকোল করো ক্ষয থোক্ষক । ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্বর 
মূ বক্তবয এআ কয যনদ এআ চোরটি  ুমো  তয য তোক্ষ কদক্ষল ক্ষথের কযোগো  কয োক্ষর বোডক্ষব 

দোমস্তর কআ োক্ষর বোডক্ষব । কদক্ষল ক্ষথের কযোগো  যনদ নিগুণ য তোক্ষ দোমস্তর নিগুণ ক্ষব । ক্ষথের 
কযোগো  যনদ নত গুণ য তোক্ষ দোমস্তর নত গুণ ক্ষব । োধ্োরণভোক্ষব ক্ষথের কযোগো  কয োক্ষর বোক্ষড 

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

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


@2020                                                                                                                  GE- 2: Introductory Macroeconomics 

 

4 
 

দোমস্তর কআ োক্ষর বোক্ষড । ক্ষথের কযোগো  বৃনিআ দোমস্তর বৃনির কোরণ নোক্ষব ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্ব 
ধ্রো ক্ষয থোক্ষক । ক্ষথের পনরমোণ তত্ত্বটিক্ষক দুটি উপোক্ষয প্রমোণ করো যোয । একটি নফলোক্ষরর মীকরক্ষণর 
োোক্ষযয এবং পরটি ককমনিজ মীকরক্ষণর োোক্ষযয । এআ দুটি তত্ত্বক্ষক অমরো এক্ষক এক্ষক । অক্ষোচ ো 

করব ।  
A. লিলার্রর পলরমাণ মীকরণ (Fisher's Quantity Equation) .  

  ধ্যোপক নফলোর একটি মীকরক্ষণর মোধ্যক্ষম ক্ষথের পনরমোণ তত্ত্বটিক্ষক বযোখযো কক্ষরক্ষে  । এআ 
মীকরণটিক্ষক নফলোক্ষরর মীকরণ ( Fisher ' s equation ) বো য । নফলোক্ষরর এআ মীকরণটি 
অক্ষ একটি ক্ষভদ । থেোৎ এটি ক মক্ষযআ তয । ধ্রো যোক ককো  একটি ন নদেষ্ট মক্ষয কদক্ষল T 
পনরমোণ দ্রবযোমগ্রী উৎপোদ  এবং নবক্ৰয করো ক্ষে । অর ধ্রো যোক কয এআ মস্ত দ্রবযোমগ্রীর গড 

দোম P তোক্ষ PT কদক্ষলর কমোট ক ক্ষদক্ষ র অনথেক মূয । কমোট ক ক্ষদক্ষ র অনথেক মূযক্ষক অর এক 

রকমভোক্ষব প্রকোল করো কযক্ষত পোক্ষর । ধ্রো যোক কদক্ষলর মক্ষধ্য প্রচনত কমোট ক্ষথের পনরমোণ M এবং 
অর ধ্রো যোক কয প্রনত আউন ট থে ক ক্ষদক্ষ র কোক্ষজ একটি ন নদেষ্ট মক্ষয V বোর বযবহৃত ক্ষে । 
থেোৎ ধ্রো যোক ক্ষথের গড প্রচ  কবগ V । এখ  যনদ কদক্ষল প্রচনত কমোট ক্ষথের । পনরমোণ য M 
এবং যনদ প্রনত আউন ট থে গক্ষড V বোর বযবহৃত য তোক্ষ ঐ ন নদেষ্ট মক্ষয কমোট ক ক্ষদক্ষ র অনথেক 

পনরমোণ ক্ষব MV । ুতরোং অমরো কদখক্ষত পোনে কয । কমোট ক ক্ষদক্ষ র অনথেক মূযক্ষক দুরকম ভোক্ষব 

পনরমোপ করো কযক্ষত পোক্ষর । অমরো একনদক্ষক বক্ষত পোনর কয ক ক্ষদক্ষ র কমোট অনথেক মূয PT ; 

অবোর  যনদক্ষক বক্ষত পোনর কয ক ক্ষদক্ষ র কমোট অনথেক মূয MV । কযক্ষতু PT এবং MV উভক্ষযআ 
ক ক্ষদক্ষ র কমোট অনথেক মূযক্ষক প্রকোল কক্ষরক্ষে , তএব PT এবং MV বলযআ ক মক্ষয মো  । 
ক্ষব । থেোৎ PT = MV বলযআ ক্ষত ক্ষব । [= এআ নচহ্নটি ক্ষভক্ষদর নচহ্ন]  
  ক্ষ ক্ষক বলয এটিক্ষক ক্ষভদ নোক্ষব  ো কদক্ষখ এটিক্ষক একটি মীকরণ নোক্ষব নবচোর করক্ষত চো  । 
তোাঁক্ষদর মক্ষত কয পনরমোণ দ্রবযোমগ্রী বোজোক্ষর নবনক্ৰর জ য এক্ষক্ষে তোর অনথেক মূয থেোৎ PT ক্ষব 

ক্ষথের চোনদো । ক্ষথের চোনদো দ্রবযোমগ্রী কক ো কোটোর জ য নবন মক্ষযর মোধ্যম নোক্ষব বযবোর করক্ষত 
কতটো থে োগক্ষব তোর ক্ষি মো  কোরণ অমরো ধ্ক্ষরনে কয থে শুধ্ুমোত্র নবন মক্ষযর মোধ্যম নোক্ষবআ 

বযবহৃত য । কোক্ষজআ যনদ PT মূক্ষযর দ্রবযোমগ্রী বোজোক্ষর নবনক্ৰর জ য উপস্থোনপত করো য তোক্ষ কআ 
পনরমোণ দ্রবযোমগ্রী কক োর জ য ক্ষথের চোনদো ক্ষব PT । কোক্ষজআ PT ক্ষথের চোনদো । অবোর যনদ 

কদক্ষল M পনরমোণ থে থোক্ষক নকন্তু প্রনত আউন ট থে যনদ ক ক্ষদক্ষ র কোক্ষজ v বোর বযবহৃত য তোক্ষ 

ক্ষথের কোযেকরী - কযোগো  (Effective Supply) ক্ষব MV । ক্ষথের কযোগো  M ক্ষ কযক্ষতু প্রনত 
আউন ট থে গক্ষড v বোর বযবহৃত ক্ষে , কোক্ষজআ M পনরমোণ থে নদক্ষয । MV পনরমোণ ক্ষথের কোজ 
পোযো ম্ভব । কজ য MVকক ক্ষথের কোযেকরী কযোগো  বো কযক্ষত পোক্ষর । কোক্ষজআ PT = MV এআ 
মীকরক্ষণর PT ক্ষথের চোনদো এবং MV ক্ষথের কযোগো  । এআভোক্ষব নফলোক্ষরর মীকরণটিক্ষক ক্ষ ক্ষক 
বযোখযো করক্ষত চো  । 
  যনদ PT = MV য তোক্ষ অমরো পোআ P = MV/T এখ  এআ মীকরণটি কথক্ষক অমরো কদখক্ষত 

পোআ কয যনদ V এবং T পনরবনতে ত থোক্ষক , তোক্ষ M বোডক্ষ P বোডক্ষব এবং M কমক্ষ P কমক্ষব । 
শুধ্ু তোআ  য , M কয োক্ষর বোডক্ষব P কআ োক্ষর বোডক্ষব এবং M কয োক্ষর কমক্ষব P কআ োক্ষর 
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কমক্ষব । নফলোক্ষরর মক্ষত কদক্ষল পূণে কমেংস্থো  বজোয থোকক্ষ উৎপন্ন দ্রক্ষবযর কযোগো  নস্থর থোক্ষক । কোক্ষজআ 
পূণে কমেংস্থো  থোকক্ষ T নস্থর থোকক্ষব । তোেোডো অর ধ্রো ক্ষে কয ক্ষথের প্রচ  কবগ ক মক্ষয 

নস্থর অক্ষে । যনদ ক্ষথের প্রচ  কবগ নস্থর থোক্ষক তোক্ষ V - এর মো  পনরবনতে ত ক্ষব  ো । তোেোডো 
অর ধ্রো ক্ষে কয অনথেক কতৃে পে বো ককন্দ্রীয বযোে ক্ষথের কযোগো  স্বোধ্ী ভোক্ষব বোডোয বো কমোয । 
থেোৎ M বোডোক্ষ ো বো কমোক্ষ োক্ষ র নিোন্তটি অনথেক কতৃে পে স্বোধ্ী ভোক্ষব ন ক্ষয থোক্ষক । এখ  যনদ V 
এবং T নস্থর থোক্ষক এবং অনথেক কতৃে পে যনদ M বোডোয তোক্ষ নফলোক্ষরর মীকরণটি নি যোর জ য 

Pকক বলযআ বোডক্ষত ক্ষব এবং M কয  ুপোক্ষত বোক্ষড P কআ  ুপোক্ষত বোক্ষড । অবোর অনথেক 

কতৃে পে যনদ M কমোয তোক্ষ মীকরণটি নি যোর জ য Pকক কআ  ুপোক্ষত কমক্ষত ক্ষব । থেোৎ 
কদক্ষল ক্ষথের পনরমোণ কয োক্ষর পনরবনতে ত ক্ষে দোমস্তর কআ োক্ষর পনরবনতে ত ক্ষব । এআভোক্ষব কদক্ষলর 
ক্ষথের পনরমোণ এবং দোমস্তক্ষরর মক্ষধ্য একটি প্রতযে এবং অ ুপোনতক ম্পকে ( Direct and proportional 

relationship ) রক্ষযক্ষে । 
  ক্ষ ক মক্ষয কদক্ষল প্রচনত কমোট ক্ষথের পনরমোণক্ষক দুটি ভোক্ষগ ভোগ করো য । একটি জ োধ্োরক্ষণর 
োক্ষত প্রচনত  গদ থে এবং পরটি বযোক্ষের কোক্ষে রনেত অমো ত থে । যনদ অমরো এআ দুআ 

ধ্রক্ষ র থে ধ্নর তোক্ষ নফলোক্ষরর মীকরণটি োমো য পনরবনতে ত য । ধ্রো যোক M কদক্ষলর 
জ োধ্োরক্ষণর োক্ষত  গদ ক্ষথের পনরমোণ এবং কআ ক্ষথের প্রচ  কবগ V । অর ধ্রো যোক কয 

বযোক্ষের কোক্ষে রনেত অমো ত ক্ষথের পনরমোণ M’ এবং কআ ক্ষথের প্রচ  কবগ V' । তোক্ষ ক্ষথের 
কোযেকরী কযোগো  এখ  ক্ষব MV + M'V' . নফলোক্ষরর মীকরণটিক্ষক এখ  অমরো PT = MV + M'V' ' 

এআ রকমভোক্ষব নখক্ষত পোনর । যনদ PT = MV + M'V' য তোক্ষ অমরো পোআ P=(MV + M'V')/T 

। এখ  যনদ অমরো অক্ষগর মতআ ধ্নর কয T নস্থর অক্ষে , টোকোর প্রচ  কবগ V এবং V' নস্থর অক্ষে 

এবং যনদ অমরো ধ্নর কয জ োধ্োরক্ষণর োক্ষত  গদ থে এবং বযোে অমো ক্ষতর মক্ষধ্য ক মক্ষযআ 
একটি ন নদেষ্ট  ুপোত বজোয রক্ষযক্ষে , থেোৎ যনদ M/M' এআ  ুপোতটি ক ময নস্থর থোক্ষক , 

তোক্ষ কদখো যোক্ষব কয M  M' কয োক্ষর বোডক্ষব P  ঠিক কআ োক্ষরআ বোডক্ষব । ক্ষথের পনরমোণ 
তত্ত্বটিক্ষক তখ  অমরো কপক্ষত পোনর । তোর কোরণ । ধ্রো যোক V এবং V' নস্থর থোকো বস্থোয M এবং 
M' উভক্ষযআ নিগুণ ’ । যনদ  M কক নিগুণ করো য এবং কআ ক্ষি M' কক নিগুণ করো য তোক্ষ 
M/M' এআ  ুপোতটি একআ রআ । এখ  V  V' একআ থোকো বস্থোয M এবং M' উভক্ষযআ নিগুণ ক্ষ 
MV + M'V' এআ রোনলটির মো  নিগুণ য । যনদ T নস্থর থোক্ষক এবং MV + M'V' নিগুণ য তোক্ষ 
।  (MV + M'V')/T এআ রোনলটির মো  নিগুণ য । কোক্ষজআ কদখো যোক্ষে কয  গদ থে এবং 
বযোে থে এআ দু’রকক্ষমর থে যনদ অমরো ধ্নর , যনদ এআ দুরকম ক্ষথেরআ প্রচ  কবগ নস্থর থোক্ষক এবং 
যনদ এআ দু’রকম ক্ষথের মক্ষধ্য ক মক্ষযআ একটি ন নদেষ্ট  ুপোত বজোয থোক্ষক , তোক্ষ পূণে কমেংস্থো  

বজোয থোকো বস্থোয । এআ উভয প্রকোর ক্ষথের কযোগো  কয োক্ষর বোডক্ষব দোমস্তর কআ োক্ষর বোডক্ষব । 
ধ্যোপক নফলোক্ষরর পনরমোণ তক্ষত্ত্বর নবরুক্ষি কক্ষযকটি মোক্ষোচ োর কথো উক্ষেখ করো কযক্ষত পোক্ষর ।  
প্রথমত , নফলোক্ষরর পনরমোণ তক্ষত্ত্ব কয  ুমো গুন ধ্রো ক্ষযক্ষে কআ  ুমো গুন বোস্তব । এআ 
 ুমো গুন তয ক্ষ তক্ষবআ ক্ষথের পনরমোণ তত্ত্ব তয য । উদোরণস্বরূপ নফলোক্ষরর পনরমোণ তক্ষত্ত্ব ধ্রো 
ক্ষযক্ষে কয , কদক্ষল ক মক্ষযআ পূণে কমেংস্থো  বজোয রক্ষযক্ষে । তোর জ য T - এর মো  নস্থর । যনদ 
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কদক্ষল পূণে কমেংস্থো  বজোয  ো থোক্ষক তোক্ষ T - এর মো  নস্থর থোকক্ষব  ো । এখ  যনদ কদখো যোয কয 
M বোডোর োক্ষথ োক্ষথ T  বোড তোক্ষ MV/T  ো বোডক্ষত পোক্ষর । 
  অবোর ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্ব ধ্রো ক্ষযক্ষে কয ক্ষথের প্রচ  কবগ বো V ক মক্ষযআ নস্থর অক্ষে । 
এআ  ুমো টি বোস্তব  ুমো  । যনদ ক্ষথের প্রচ  কবগ পনরবনতে ত য , তোক্ষ ক্ষথের পনরমোণ 
বোডক্ষ দোমস্তর  ো বোডক্ষত পোক্ষর । কযম  ধ্রো যোক M বোড নকন্তু V কম । তোর ফক্ষ MV  ো 
বোডক্ষত পোক্ষর । ক কেক্ষত্র ক্ষথের পনরমোণ বোডোর ফক্ষ দোমস্তর  ো বোডক্ষত পোক্ষর ।  
 লিতী়েত , ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্ব ধ্রো য কয ক্ষথের কোজ শুধ্ুমোত্র নবন মক্ষযর মোধ্যম নোক্ষবআ বযবহৃত 

যো । থেোৎ জ োধ্োরণ থে োক্ষত রোখক্ষত চোয শুধ্ুমোত্র দ্রবযোমগ্রী কক োর জ যআ । মূক্ষযর ঞ্চয 
নোক্ষব থে বযবহৃত য  ো । কদক্ষল কয পনরমোণ থে রক্ষযক্ষে তোর মস্তটোআ দ্রবযোমগ্রী কক োর জ য 
বযয করো ক্ষে বক্ষ এআ তক্ষত্ত্ব ধ্রো ক্ষে । এআ  ুমো টি বোস্তব । তোর কোরণ থে শুধ্ুমোত্র 
নবন মক্ষযর মোধ্যম নোক্ষবআ বযবহৃত য । মূক্ষযর ঞ্চয নোক্ষব বযবহৃত য । এখ  যনদ কদক্ষল ক্ষথের 
পনরমোণ বোক্ষড নকন্তু কআ বোডনত থে জ োধ্োরণ দ্রবযোমগ্রী  ো নকক্ষ  ঞ্চয কক্ষর রোক্ষখ তোক্ষ 

দ্রবযোমগ্রীর দোমস্তর  ো বোডক্ষত পোক্ষর । ঞ্চক্ষযর মোধ্যম নোক্ষব ক্ষথের কোজটিক্ষক ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্ব 
স্বীকোর করো যন  ।  
 তৃতী়েত , ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্ব বো ক্ষে কয ক্ষথের পনরমোণ বোডক্ষ দোমস্তর বোডক্ষব এবং ক্ষথের 

পনরমোণ কমক্ষ দোমস্তর কমক্ষব । নকন্তু ক্ষথের পনরমোণ বোডক্ষ নকভোক্ষব দোমস্তর বোডক্ষব ক ম্পক্ষকে নকেু 

বো যন  । MV = PT এআ মীকরক্ষণর োোক্ষযয শুধ্ু এআটুকুআ কদখোক্ষ ো ক্ষযক্ষে কয M বোডক্ষ P বোডক্ষব 
। নকন্তু ককো  কদক্ষল M বোডক্ষ তোর থেন নতক প্রনতনক্ৰযো নকরূপ য এবং তোর প্রভোক্ষব নকভোক্ষব দোমস্তর 
বৃনি পোয কআ কোযে প্রণোীটি এআ তক্ষত্ত্ব বযোখযো করো য ন  ।  
চতুথেত , ধ্যোপক ককআ ক্ষর মক্ষত নজন পক্ষত্রর দোমস্তর শুধ্ুমোত্র ক্ষথের পনরমোক্ষণর উপর ন ভে র কক্ষর  ো 

। এটি নজন পক্ষত্রর োমনগ্রক চোনদো এবং োমনগ্রক কযোগোক্ষ র উপর ন ভে র কক্ষর । দ্রবয োমগ্রীর োমনগ্রক 
চোনদো অবোর কদক্ষলর কমোট কভোগ বযয এবং কমোট নবন ক্ষযোগ বযক্ষযর উপর ন ভে র কক্ষর । কভোগ বক্ষয 
এবং নবন ক্ষযোগ বোয অবোর যথোক্ৰক্ষম । অয স্তর এবং ুক্ষদর োক্ষরর উপর ন ভে র কক্ষর । কদক্ষলর 
জ োধ্োরক্ষণর অয বৃনি কপক্ষ । োমনগ্রক চোনদো বৃনি পোয এবং যনদ োমনগ্রক কযোগো  পনরবনতে ত 
থোক্ষক তোক্ষ দোমস্তর বৃনি পোয । নকন্তু যনদ োমনগ্রক চোনদো বৃনির োক্ষথ োক্ষথ োমনগ্রক কযোগো  বৃনি 
পোয তোক্ষ দোমস্তর বৃনি  ো কপক্ষত পোক্ষর । ধ্যোপক ককআ ক্ষর মক্ষত নফলোক্ষরর মীকরণটি । একমোত্র 
পূণে ন ক্ষযোগ বস্থোক্ষতআ তয ক্ষত পোক্ষর । পূণে ন ক্ষযোগ বস্থোক্ষত দ্রবয োমগ্রীর োমনগ্রক কযোগো  অর 

বোডোক্ষ ো ম্ভব  য । তখ  ক্ষথের পনরমোণ বোডক্ষ যনদ োমনগ্রক চোনদো বোক্ষড তক্ষবআ দোমস্তর বোডক্ষব । 
নকন্তু ক্ষথের কযোগো  বোডক্ষ কয োমনগ্রক চোনদো বোডক্ষবআ তোর ককো  ন শ্চযতো ক আ । উদোরণস্বরূপ , 
ককআ ক্ষর মক্ষত যনদ কদক্ষল ক্ষথের পনরমোণ বৃনি পোয নকন্তু বোডনত ক্ষথের মস্তটোআ জ োধ্োরণ  গদ থে 
নোক্ষব োক্ষত ধ্ক্ষর রোক্ষখ , বোডনত থে যনদ দ্রবযোমগ্রী নক ক্ষত বযয  ো কক্ষর , কক্ষেক্ষত্র ক্ষথের পনরমোণ 

বোডক্ষ োমনগ্রক চোনদো বোডক্ষব  ো এবং দোমস্তর বোডক্ষব  ো ।  
পঞ্চমত , ধ্যোপক ক্ৰোউথোক্ষরর মক্ষত দোম পনরবতে ক্ষ র দীঘেকোী  বযোখযো নোক্ষব ক্ষথের পনরমোণ তত্ত্বক্ষক 
গ্রণ করো কযক্ষত পোক্ষর নকন্তু দোম পনরবতে ক্ষ র স্বল্পকোী  বযোখযো নোক্ষব ক্ষথের পনরমোণ তত্ত্বক্ষক গ্রণ করো 

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

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


@2020                                                                                                                  GE- 2: Introductory Macroeconomics 

 

7 
 

যোয  ো । বোস্তব জীবক্ষ  কদখো যোয কয দোমস্তর এবং উৎপোদক্ষ র পনরমোণ চক্ৰোকোক্ষর ঠো োমো কক্ষর । 
কখ  দোমস্তর এবং উৎপোদ  বোক্ষড । তোক্ষক বোনণজযচক্ষক্ৰর ঊর্ধ্েগনত বক্ষ । অবোর কখ  দোমস্তর 

এবং উৎপোদক্ষ র পনরমোণ কক্ষম । তোক্ষক বোনণজযচক্ষক্ৰর ন ম্নগনত বক্ষ । বোনণজযচক্ষক্ৰর এআ উর্ধ্েগনত বো 

ন ম্নগনত ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্বর মোধ্যক্ষম বযোখযো করো যোয  ো । থেোৎ ক্ষথের পনরমোণ বোডোর জ যআ 
বোনণজযচক্ষক্ৰর ঊর্ধ্েগনত কদখো নদক্ষে এবং ক্ষথের পনরমোণ কমোর জ য বোনণজযচক্ষক্ৰর ন ম্নগনত কদখো নদক্ষে 

কটি বো ম্ভব  য ।  
  ষ্ঠত , ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্ব ক্ষথের পনরমোক্ষণর উপক্ষরআ তযনধ্ক গুরুত্ব অক্ষরোপ করো । ক্ষযক্ষে । 
নকন্তু ক্ষথের মূয বো োধ্োরণ দোমস্তর শুধ্ুমোত্র টোকো কনডর পনরমোক্ষণর উপক্ষরআ ন ভে র কক্ষর  ো । টোকো 
কনডর পনরমোণ েোডো  যো য নবক্ষয পনরবতে   ঘটোর ফক্ষ দোমস্তর পনরবনতে ত ক্ষত পোক্ষর । 
উদোরণস্বরূপ , যনদ শ্রনমকক্ষদর কমেদেতোর পনরবতে   ঘক্ষট তোক্ষ উৎপোদ  বযয পনরবনতে ত ক্ষত পোক্ষর 

এবং তোর ফক্ষ দোমস্তর পনরবনতে ত ক্ষত পোক্ষর । কযম  যনদ শ্রনমক্ষকর প্রোনন্তক উৎপোদ  েমতো হ্রো পোয 
তোক্ষ দ্রবয োমগ্রী উৎপোদক্ষ র প্রোনন্তক বযয বৃনি পোয এবং তোর ফক্ষ দ্রক্ষবযর দোম বৃনি পোয । 
 ুরূপভোক্ষব যনদ কদক্ষলর শ্রনমকরো একনত্রত ক্ষয শ্রনমক ংঘ গঠ  কক্ষর এবং চোপ নদক্ষয নধ্ক মজনুর 

অদোয কক্ষর তোর । ফক্ষ উৎপোদ  বযয বৃনি পোয এবং তোর প্রভোক্ষব দোমস্তর বৃনি পোয । অবোর 

যনদ উৎপোদকক্ষদর একক্ষচটিযো েমতো বৃনি পোয তোক্ষ দোম স্তর বৃনি কপক্ষত পোক্ষর । এআভোক্ষব কদখো 
যোক্ষে কয শুধ্ুমোত্র ক্ষথের পনরমোণ বৃনিআ দোমস্তর বৃনির একমোত্র কোরণ  ো ক্ষত পোক্ষর । ক্ষথের পনরমোণ 
পনরবনতে ত থোকো বস্থোয  যো য নবক্ষয পনরবতে ক্ষ র ফক্ষ দোমস্তর পনরবনতে ত ক্ষত পোক্ষর । নকন্তু এআ 
মস্ত  যো য নবযক্ষক ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্ব অক্ষদৌ ধ্রো যন  । ক্ষথের পনরমোণ তক্ষত্ত্বর বক্তবয এআ কয 
শুধ্ুমোত্র ক্ষথের পনরমোক্ষণর উপক্ষরআ দোমস্তর ন ভে র কক্ষর । স্পষ্টতআ এআ বক্তবয মূ্পণেরূক্ষপ গ্রণক্ষযোগয  য 

।  
প্তমত , ক্ষ ক্ষকর মক্ষত MV = PT এটি ককো  মীকরণআ  য । বরঞ্চ এটি একটি ক্ষভদ মোত্র । 
অমরো জোন  কয MV এবং PT উভযআ কমোট অনথেক ক ক্ষদ ক্ষক প্রকোল কক্ষর । একআ নজন ক্ষক অমরো 

দুরকমভোক্ষব পনরমোপ করনে বক্ষ অমরো দুটি মো  পোনে । একটি PT এবং অর একটি MV । কোক্ষজআ 
PT এবং MV উভযআ ক মক্ষযআ মো  । থেোৎ PT = MV এটি একটি ক্ষভদ মোত্র । এখ  
ক্ষভক্ষদর ববনলষ্টয এআ কয এটি চরোনলগুনর মস্ত মোক্ষ র জ যআ নি য । মীকরণক্ষক মোধ্ো  কক্ষর 
কযম  ককো  একটি জ্ঞোত রোনলর মো  ন ণেয করো যোয , ক্ষভদক্ষক নকন্তু কআ রকমভোক্ষব মোধ্ো  করো 

। যোয  ো । এটি ক চরোনলর ক মোক্ষ র জ যআ তয । এখ  যনদ PT = MV একটি ক্ষভদ য 
তোক্ষ এটি মস্ত দোমস্তক্ষরর জ যআ এবং মস্ত ক্ষথের পনরমোক্ষণর জ যআ তয ক্ষব । ুতরোং এআ 
মীকরণটি কথক্ষক অমরো দোমস্তর ন ণেয করক্ষত পোনর  ো কোরণ এটি মীকরণআ  য ।  
  এআ মস্ত ত্রুটি থোকো ক্ষত্ত্ব নফলোক্ষরর পনরমোণ তত্ত্বটিক্ষক এক্ষকবোক্ষর স্বীকোর করো যোয । বোস্তক্ষব 
কদখো যোয কয ক্ষথের কযোগো  বৃনি কপক্ষ দোমস্তর বোক্ষড । ক্ষথের পনরমোক্ষণর ক্ষি দোমস্তক্ষরর নকেুটো 
ম্পকে  ন শ্চযআ অক্ষে , তক্ষব কআ ম্পকে এত জ এবং র  য । 
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B. ককলিজ মীকরণ ( The Cambridge Equation )  
 ককমনিজ নবশ্বনবদযোক্ষযর কক্ষযকজ  থে ীনতনবদ কযম  মোলেো, নপগু, রবোটে   প্রভৃনত ক্ষথের পনরমোণ 

তত্ত্বটি পর একটি মীকরক্ষণর মোধ্যক্ষম বযোখযো কক্ষরক্ষে  । এআ মীকরণটি ককমনিজ মীকরণ  োক্ষম 
পনরনচত । এআ ককমনিজ মীকরণটিক্ষক M = KPY এআ রকম অকোক্ষর কখো যোয কযখোক্ষ  M কমোট 

ক্ষথের কযোগো  , P দোমস্তর , Y প্রকৃত জোতীয অয এবং K একটি ধ্রুবক । ককমনিজ থে ীনতনবদক্ষদর 
মক্ষত জ োধ্োরণ তোক্ষদর অক্ষযর একটি  ুপোত  গদ ক্ষথের অকোক্ষর োক্ষত রোখক্ষত চোয । অক্ষযর কয 

 ুপোত জ োধ্োরণ ক্ষথের অকোক্ষর োক্ষত রোখক্ষত চোয কআ  ুপোতটি K । ধ্ক্ষর ক যো ক্ষে কয 
জ োধ্োরণ তোক্ষদর অক্ষযর একটি ন নদেষ্ট  ুপোত থে অকোক্ষর ধ্ক্ষর রোখক্ষত চোয । থেোৎ K একটি 
ধ্রুবক । কযক্ষতু Y প্রকৃত অয এবং P দোমস্তর , তোক্ষ PY অনথেক জোতীয অয । এআ অনথেক 

অক্ষযর K  ুপোত জ োধ্োরণ যনদ থে নোক্ষব োক্ষত রোখক্ষত চোয , তোক্ষ KPY ক্ষব কদক্ষল কমোট 

ক্ষথের চোনদো ।  যনদক্ষক M ক্ষথের কযোগো  । কোক্ষজআ M = KPY এটি ক্ষথের চোনদো এবং ক্ষথের 
কযোগোক্ষ র মতো প্রকোলকোরী মীকরণ ।  
ককমনিজ মীকরক্ষণ অমরো নত টি  ুমো  ধ্ক্ষর ন নে । প্রথমত , ধ্রো য কয কদক্ষল পূণে কমেংস্থো  
রক্ষযক্ষে । পূণে কমেংস্থো  থোকোর জ য প্রকত জোতীয অয নস্থর অক্ষে । থেোৎ | Y নস্থর রক্ষযক্ষে বক্ষ 
ধ্রো ক্ষে । 
  লিতী়েত , ধ্রো ক্ষে কয জ োধ্োরণ তোক্ষদর অনথেক অক্ষযর একটি ন নদেষ্ট  ুপোত ক্ষথের অকোক্ষর 

োক্ষত রোখক্ষত চোয । এআ ন নদেষ্ট  ুপোতটি K । অক্ষযর কতটো ংল জ োধ্োরণ ক্ষথের অকোক্ষর োক্ষত 

রোখক্ষত চোয কটি জ োধ্োরক্ষণর খরক্ষচর ভযোক্ষর উপর ( Spending habits ) ন ভে র কক্ষর । 
স্বল্পকোক্ষ এআ ভযো পনরবনতে ত য  ো এবং তোর ফক্ষ K নস্থর থোক্ষক বক্ষ ধ্ক্ষর ক যো ক্ষে । 
তৃতী়েত , ধ্রো ক্ষে কয কদক্ষলর অনথেক কতৃে পে ক্ষথের কযোগো  স্বোধ্ী ভোক্ষব ন ধ্েোরণ কক্ষর এবং ক্ষথের 

কযোগো  দোমস্তর বো অযস্তক্ষরর উপর ন ভে র কক্ষর  ো । 
 যনদ এআ নত টি  ুমো  তয য তোক্ষ অমরো কদখোক্ষত পোনর কয , ক্ষথের কযোগো  কয োক্ষর বোডক্ষব 

দোমস্তর কআ োক্ষর বোডক্ষব । কযক্ষতু K এবং Y নস্থর অক্ষে , ুতরোং M যনদ বোক্ষড তোক্ষ M = KPY 

এআ মীকরণটি নি যোর জ য Pকক বলযআ কআ  ুপোক্ষত বোডক্ষত ক্ষব । এআভোক্ষব ককমনিজ 
মীকরক্ষণর মোধ্যক্ষম অমরো ক্ষথের পনরমোণ তত্ত্বটি প্রমোণ করক্ষত পোনর ।  
  একটি েনবর োোক্ষযয অমরো নকভোক্ষব ক্ষথের পনরমোণ বোডক্ষ দোমস্তর বোক্ষড কটি কদখোক্ষত পোনর । 
ধ্রো যোক 1  ং করখোনচক্ষত্রর  ুভূনমক ক্ষে অমরো ক্ষথের চোনদো এবং ক্ষথের কযোগো  পনরমোপ করনে 

এবং উেম্ব ক্ষে অমরো ক্ষথের মূয বো 1/P কক পনরমোপ করনে । যনদ ক্ষথের চোনদোক্ষক অমরো Dm 

িোরো নচনহ্নত কনর , তোক্ষ Dm = KPY বো Dm/P = KY য । কযক্ষতু K এবং Y উভযআ নস্থর 
তএব Dm/P ক মক্ষযআ নস্থর । তএব করখোনচক্ষত্রর একনদক্ষক Dm এবং একনদক্ষক 1/P পনরমোপ 

করক্ষ ক্ষথের চোনদো করখোটিক্ষক অমরো একটি ন ম্নমুখী করখো নোক্ষব কপক্ষত পোনর । এআ করখোটি ক্ষব 
একটি অযতক্ষেনত্রক পরোবৃি । তোর থে এআ কয , এআ করখোর উপর যনদ অমরো একটি নবনু্দ ন আ এবং 

কআ নবনু্দ কথক্ষক যনদ দুটি ক্ষের উপর দুটি ম্ব টোন  তোক্ষ কয অযতক্ষেত্রটি ৃনষ্ট ক্ষব কআ 

অযতক্ষেক্ষত্রর কেত্রফ ক মক্ষযআ একআ থোকক্ষব ।  

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

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


@2020                                                                                                                  GE- 2: Introductory Macroeconomics 

 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 

এআ ধ্রক্ষ র চোনদো করখোর নস্থনতস্থোপকতোর পরম মো  ক নবনু্দক্ষতআ একক্ষকর ক্ষি মো  য । থেোৎ 
ককমনিজ থে ীনতনবদক্ষদর মক্ষত ক্ষথের চোনদো করখোটি । ক্ষব একটি অযতক্ষেনত্রক পরোবৃি যোর পরম 

নস্থনতস্থোপকতো ক মো  ।  যনদক্ষক ক্ষথের কযোগো  অনথেক কতৃে পে স্বোধ্ী ভোক্ষব নস্থর কক্ষর কদয বক্ষ 

অমরো ধ্ক্ষরনে । ক্ষথের কযোগো  কযক্ষতু দোমস্তক্ষরর উপর ন ভে র কক্ষর  ো ুতরোং ক্ষথের কযোগো  
করখোটিক্ষক অমরো একটি উেম্ব র করখোর মোধ্যক্ষম প্রকোল করক্ষত পোনর । েনবক্ষত DD' এআ করখোটি 
ক্ষথের চোনদো করখো এবং SM0 , এআ করখোটি ক্ষথের কযোগো  করখো । চোনদো করখো এবং কযোগো  করখো 
E0, নবনু্দক্ষত পরস্পর কেদ কক্ষরক্ষে । এআ নবনু্দক্ষত ভোরোময ক্ষথের মূয 1/P0 । এবোর ধ্রো যোক কয 
ক্ষথের কযোগো  বৃনি কপ । তোক্ষ ক্ষথের কযোগো  করখোটি ডো নদক্ষক স্থো  পনরবতে   করক্ষব । ধ্রো যোক 
S1M1 ক্ষথের  তু  কযোগো  করখো । তোক্ষ ক্ষথের কযোগো  OM0 কথক্ষক বৃনি কপক্ষয OM1 , ’ ।  তু  
কযোগো  করখো চোনদো করখোক্ষক E1, নবনু্দক্ষত কেদ কক্ষরক্ষে কযখোক্ষ  ক্ষথের মূয 1/P1 । েনবক্ষত কদখো যোক্ষে 
1/P0 < 1/P1  তএব P1 > P0 . থেোৎ ক্ষথের পনরমোণ বোডক্ষ দোমস্তর বোডক্ষব ।  
   দোমস্তর কয একআ  ুপোক্ষত বোডক্ষব কটি অমরো এআভোক্ষব কদখোক্ষত পোনর । ক্ষথের চোনদো করখোটি 
একটি অযতক্ষেনত্রক পরোবৃি যোর জ য OAE0M0 অযতক্ষেক্ষত্রর কেত্রফ Mo/P0 এবং OBE1M1 , 
অযতক্ষেক্ষত্রর কেত্রফ M1/P1 তএব , Mo/P0 = M1/P1 = KY . কযক্ষতু Mo/Po = M1/P1, 

তএব M বো ক্ষথের কযোগো  কয োক্ষর কবক্ষডক্ষে P বো দোমস্তর কআ একআ োক্ষর কবক্ষডক্ষে ।  
  ককমনিজ মীকরণ এবং নফলোক্ষরর মীকরক্ষণর মক্ষধ্য যনদ অমরো তু ো কনর তোক্ষ দুটি নবক্ষয 

পোথেকয কদখক্ষত পোআ । প্রথমত , নফলোক্ষরর মীকরক্ষণ অমরো V থেোৎ ক্ষথের প্রচ  কবগক্ষক ধ্ক্ষর থোনক 

।  যনদক্ষক ককমনিজ মীকরক্ষণ অমরো V - এর পনরবক্ষতে K কক গ্রণ কক্ষরনে । K  অক্ষযর কয 

 ুপোত  গদ ক্ষথের অকোক্ষর োক্ষত রোখো য কটি । ক্ষজআ কদখো যোয কয K এবং V এআ দুটি 
পরস্পক্ষরর  যো যক । থেোৎ K = 1/V বো , V=1/K| 
  লিতী়েত , নফলোক্ষরর মীকরক্ষণ অমরো কমোট ক ক্ষদ  (T) কক গ্রণ কক্ষরনেোম । তোর পনরবক্ষতে 
ককমনিজ মীকরক্ষণ অমরো প্রকৃত জোতীয অয (Y) কক গ্রণ কক্ষরনে । ককো  একটি কদক্ষল কয পনরমোণ 
দ্রবয োমগ্রীর ক ক্ষদ  য কআ পনরমোণ দ্রবযোমগ্রীর মস্তটোক্ষকআ জোতীয অক্ষযর মক্ষধ্য ধ্রো য  ো । কয 
ক ক্ষদ গুনক্ষত কল পযেোক্ষযর দ্রবয ( Final goods ) োত বদ য কআ ক ক্ষদ গুনক্ষকআ জোতীয 

অক্ষযর মক্ষধ্য ধ্রো য । কযক্ষতু জোতীয অয ক্ষজআ পনরমোপ করো যোয বো জোতীয অয ংক্ৰোন্ত তথয 

ক্ষজআ পোযো যোয ক জ য জোতীয অক্ষযর ধ্োরণোটি কমোট ক ক্ষদক্ষ র ধ্োরণোর তু োয নধ্কতর 

গুরুত্বপূণে । ককনিজ মীকরক্ষণ জোতীয অক্ষযর ধ্োরণোটি কমোট ক ক্ষদক্ষ র ধ্োরণোর পনরবক্ষতে গ্রণ করো 

D' 
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B 

E0 

E1 

D 
S1 S 
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1/P1 

M0 M1 
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ক্ষযক্ষে । বলয অর এক নদক কথক্ষক অমরো নফলোক্ষরর তত্ত্ব এবং ককমনিজ তক্ষত্ত্বর মক্ষধ্য পোথেকয ন ণেয 

করক্ষত পোনর । নফলোক্ষরর মীকরক্ষণ টোকোকনডর কযোগোক্ষ র উপর নধ্ক গুরুত্ব কদযো ক্ষযনে । কআ 
মীকরক্ষণ ধ্রো ক্ষযনে কয জ োধ্োরণ তোক্ষদর মস্ত থেটোআ দ্রবয োমগ্রী । নক ক্ষত খরচ কক্ষর । ককো  
থেআ তোরো োক্ষত রোখক্ষত চোয  ো ।  যনদক্ষক ককমনিজ মীকরক্ষণ ক্ষথের চোনদোর নদকটিক্ষত গুরুত্ব 
অক্ষরোপ করো ক্ষযক্ষে এবং নকভোক্ষব ক্ষথের চোনদো অযস্তক্ষরর পর ন ভে র কক্ষর কটি এআ তক্ষত্ত্ব নবক্ষেণ 

করো ক্ষযক্ষে । ককমনিজ মীকরক্ষণ ধ্রো ক্ষযক্ষে । কয জ োধ্োরণ তোক্ষদর অক্ষযর একটি  ুপোত থে 

নোক্ষব রোখক্ষত চোয । কয  ুপোতটি থে । নোক্ষব তোরো োক্ষত রোখক্ষত চোয কটি ন নদেষ্ট । এআ 
 ুপোক্ষতর িোরোআ ক্ষথের চোনদো ন ধ্েোনরত য । কোক্ষজআ ককমনিজ মীকরক্ষণ কদখো যোক্ষে কয ক্ষথের 
চোনদো শুধ্ুমোত্র থে বযয করোর জ যআ  য । থে োক্ষত রোখোর জ য চোনদো ককমনিজ মীকরক্ষণ 
নবচোর করো ক্ষে । 
  নকন্তু এআ পোথেকযগুন থোকক্ষ ককমনিজ মীকরণ এবং নফলোক্ষরর মীকরণ কথক্ষক অমরো একআ ফ 

কপক্ষত পোনর । উভয মীকরণ কথক্ষকআ অমরো কদখোক্ষত পোনর কয ক্ষথের কযোগো  যনদ বৃনি পোয তোক্ষ 

দোমস্তর বোডক্ষব এবং ক্ষথের কযোগো  কয োক্ষর বোডক্ষব দোমস্তর ঠিক কআ োক্ষরআ বোডক্ষব । থেোৎ ক্ষথের 
পনরমোণ তত্ত্বটি অমরো নফলোক্ষরর মীকরণ কথক্ষক কপক্ষত পোনর অবোর ককমনিজ মীকরণ কথক্ষক কপক্ষত 

পোনর । 
  ককমনিজ মীকরণটি নফলোক্ষরর মীকরণ ক্ষপেো উন্নত । মোলেোক্ষর মক্ষত ক্ষথের চোনদো কদক্ষলর অনথেক 

অক্ষযর উপর   যো য ম্পক্ষদর পনরমোক্ষণর উপর ন ভে র কক্ষর । পরবতীকোক্ষ ধ্যোপক ককআ  
ক্ষথের চোনদো ন ধ্েোরণকোরী নবযগুনর মক্ষধ্য জোতীয অযক্ষক ন্তভুে ক্ত কক্ষরক্ষে  । বস্তুতপক্ষে ককআক্ষর 
 গদ পেন্দ তত্ত্বটি এআ ককমনিজ মীকরক্ষণরআ একটি উন্নত ংস্করণমোত্র । নকন্তু ককমনিজ মীকরক্ষণর 
কক্ষযকটি ত্রুটির কথো অমরো উক্ষেখ করক্ষত পোনর । প্রথমত , নফলোক্ষরর তক্ষত্ত্ব কয মস্ত বোস্তব 
 ুমো গুন ধ্রো য , কআ বোস্তব  ুমো গুন ককমনিজ মীকরক্ষণ রক্ষযক্ষে । উদোরণস্বরূপ , এখোক্ষ  
অমরো ধ্ক্ষর ন নে কয কদক্ষল পূণে কমেংস্থো  রক্ষযক্ষে এবং জোতীয অয অর বোডোক্ষ ো ম্ভব  য । কদক্ষল 
যনদ পূণে কমেংস্থো   ো থোক্ষক এবং যনদ কবকোর শ্রনমক  বযবহৃত উৎপোদক্ষ র উপোদো  থোক্ষক তোক্ষ 

এআ তত্ত্বটি কোযেকরী ক্ষব  ো । তোেোডো এআ তক্ষত্ত্ব ধ্ক্ষর ক যো ক্ষযক্ষে কয K একটি ধ্রুবক । এআ 
 ুমো টি বোস্তবম্মত  য ।  

লিতী়েত , ক্ষথের চোনদো কয শুধ্ুমোত্র অক্ষযর উপক্ষরআ ন ভে র কক্ষর  ো এটি কয ুক্ষদর োক্ষরর উপক্ষর 

ন ভে র কক্ষর কআ নবযটি এআ তক্ষত্ত্ব নবচোর করো যন  । ককআ ক্ষর  গদ পেন্দ তক্ষি ক্ষথের চোনদো 
জোতীয অয এবং ুক্ষদর োর উভক্ষযর উপরআ ন ভে র কক্ষর । নকন্তু ককমনিজ মীকরক্ষণ ক্ষথের চোনদো 
শুধ্ুমোত্র জোতীয অক্ষযর উপক্ষরআ ন ভে রলী । এটি ুক্ষদর োক্ষরর উপর ন ভে র কক্ষর  ো । বলয ক্ষ ক্ষক 
মক্ষ  কক্ষর  কয ককমনিজ মীকরক্ষণ K কক ধ্রুবক  ো ধ্ক্ষর এটিক্ষক ুক্ষদর োর এবং  যো য চরোনলর 

ক্ষপেক নোক্ষব ভোবো কযক্ষত পোক্ষর । কক্ষেক্ষত্র ক্ষথের চোনদো ুক্ষদর োক্ষরর উপক্ষর ন ভে রলী য ।  
তৃতী়েত , ককমনিজ মীকরক্ষণ কয ক্ষথের চোনদোর কথো বো ক্ষযক্ষে কআ ক্ষথের চোনদোটি একটি 

প্রবমো  ধ্োরণো (flow concept) । অমরো জোন  কয জোতীয অয একটি প্রবমো  ধ্োরণো । এটিক্ষক 
একটি বেক্ষর পনরমোপ করো য । কআ জোতীয অক্ষযর একটি ংলআ ক্ষথের চোনদো । ুতরোং ক্ষথের 
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চোনদো একটি প্রবমো  ধ্োরণো । এটিক্ষক একটি বেক্ষর পনরমোপ করক্ষত ক্ষব ।  যনদক্ষক ক্ষথের কযোগো  
একটি মজকু্ষতর ধ্োরণো (Stock concept) । ক্ষথের কযোগো  অমরো একটি ন নদেষ্ট ময নবনু্দক্ষত (point 

of time) পনরমোপ করক্ষত পোনর । কোক্ষজআ | ককমনিজ মীকরক্ষণ ক্ষথের চোনদো এবং ক্ষথের কযোগোক্ষ র 
মক্ষধ্য মযগত িনত ক আ । ক্ষথের চোনদো একটি ন নদেষ্ট বেক্ষরর নকন্তু ক্ষথের কযোগো  একটি ন নদেষ্ট 
নদক্ষ র । কোক্ষজআ তোক্ষদর মক্ষধ্য িনত রক্ষযক্ষে । 
 
 র্থের পলরমাণ বৃলি কপর্ কী ়ে ?  

ক্ষথের পনরমোণ বৃনি কপক্ষ থেবযবস্থোর পর কী প্রভোব পক্ষড কটি দুভোক্ষব অক্ষোচ ো করো যোয । (ক) 
প্রথক্ষম ক্লযোনকযো তত্ত্ব মক্ষত ক্ষথের পনরমোণ বৃনির প্রভোব এবং পক্ষর (খ) কীমীয তত্ত্ব মক্ষত ক্ষথের 

পনরমোণ বৃনির প্রভোব েয করো কযক্ষত পোক্ষর । (ক) ক্লযোনকযো তত্ত্ব মক্ষত ক্ষথের পনরমোণ বৃনি কপক্ষ 
দোমস্তর বৃনি পোক্ষব , নকন্তু থেবযবস্থোর । বোস্তব নবযগুন কযম , অযস্তর , উৎপোদ  কভোগ, ঞ্চয, 

নবন ক্ষযোগ, কমেংস্থো , ুক্ষদর োর । প্রভৃনত পনরবনতে ত থোকক্ষব । থেোৎ ক্ষথের পনরমোণ বৃনির প্রভোব 
ককব মোত্র ক্ষথের বোজোক্ষরআ ীমোবি থোকক্ষব । দ্রবয  কবোর বোজোর , যোক্ষক বোস্তব বোজোর ( Real 
market ) বো য , তোর পর ক্ষথের পনরমোণ বৃনির ককো  প্রভোব পডক্ষব  ো । ক্লযোনকযো তক্ষত্ত্ব 
গোক্ষ টো থেবযবস্থোক্ষক দুক্ষটো বোজোক্ষর ভোগ করো য । একটি  দ্রক্ষবযর । বোজোর  উপোদোক্ষ র বোজোর 
ন ক্ষয গঠিত বোস্তব বোজোর , পরটি  ক্ষথের বোজোর । দ্রক্ষবযর বোজোক্ষর থোক্ষক দ্রক্ষবযর চোনদো  
কযোগো  , উপোদোক্ষ র বোজোক্ষর থোক্ষক শ্রম  মূধ্ক্ষ র চোনদো  কযোগো  । ক্ষথের বোজোক্ষর থোক্ষক ক্ষথের 
চোনদো  কযোগো  । প্রক্ষতযকটি বোজোক্ষর চোনদো  । কযোগোক্ষ র ঘোত - প্রনতঘোক্ষত দোম ন ধ্েোনরত য , 
কআ ন ধ্েোনরত দোক্ষম চোনদো  কযোগো  কত ক্ষব । তো জো ো যোয । দ্রক্ষবযর বোজোক্ষরর চোনদো  
কযোগোক্ষ র ঘোত - প্রনতঘোক্ষত ন ধ্েোনরত য দ্রক্ষবযর বোস্তব দোম ( Real Price ) বো অক্ষপনেক দোম ( 

Relative Price )। বোস্তব বোজোক্ষর যনদ n ংখযক দ্রবয  কবো থোক্ষক যোক্ষদর অনথেক দোম ( Money 

Price ) ক্ষব P1,P2,P3,তোক্ষ n - তম দ্রক্ষবযর নক্ষক্ষব তোক্ষদর অক্ষপনেক দোম ক্ষব, P1.P2

Pn.Pn
=1, Pn−1.Pn

Pn.Pn
 

=1. এখোক্ষ  অধ্ুন ক থে ীনত অক্ষপনেক দোক্ষমর ংখযো n – 1 কয দ্রবযটিক্ষক নবন মক্ষযর মোধ্যম বো থ 

বক্ষ ধ্রো ক্ষযক্ষে । তোক্ষক বোস্তব বোজোর কথক্ষক বোদ নদক্ষ বোস্তব বোজোক্ষর থোকক্ষব n – 1টি দ্রবয  কবো 
। তোক্ষদর (n - 1)-ংখযক চোনদো  কযোগো  করখোর োোক্ষযয (n - 1)-ংখযক অক্ষপনেক দোম 

ন ধ্েোনরত । 
   ক্লযোনকযো তত্ত্ব  ুোক্ষর বোস্তব বোজোক্ষর ককো  দ্রবয বো কবোর চোনদো বো কযোগো  ক্ষথের পনরমোক্ষণর 

পর ন ভে র করক্ষব  ো । কোক্ষজআ ক্ষথের পনরমোণ বৃনি কপক্ষ দ্রবয  কবোর চোনদো  কযোগো  
পনরবনতে ত থোকক্ষব , ফক্ষ দ্রবয  কবোর অক্ষপনেকদোমমূপনরবনতে ত থোকক্ষব । কআ অক্ষপনেক দোক্ষম 

দ্রক্ষবযর চোনদো  কযোগো  মো  ক্ষব । ক্ষথের পনরমোণ বোডক্ষ অয, উৎপোদ , কমেংস্থো  (শ্রক্ষমর 

কযোগো   চোনদো), ুক্ষদর োর আতযোনদ পনরবনতে ত থোকক্ষব । পরনদক্ষক, ক্লোনকযো তত্ত্ব  ুোক্ষর 
ক্ষথের বোজোক্ষর ক্ষথের চোনদো  কযোগোক্ষ র ঘোত প্রনতঘোক্ষত ন ধ্েোনরত ক্ষব ক্ষথের মূয (1/P) ক্ষথের 

কযোগো  বোডক্ষ এবং চোনদো পনরবনতে ত থোকক্ষ ক্ষথের মূয (1/P) কমক্ষব । থেোৎ দোমস্তর (P) 
বোডক্ষব । এআভোক্ষব ক্লোনকযো তক্ষত্ত্ব কদখোক্ষ ো য ক্ষথের পনরমোণ বোডক্ষ কদক্ষলর অয  উৎপোদ  , 
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কমেংস্থো  , কভোগ , ঞ্চয , নবন ক্ষযোগ , ুক্ষদর । োর আতযোনদ বোস্তব নবযগুন পনরবনতে ত থোক্ষক , 
নকন্তু দোমস্তর বৃনি পোয । 
  (খ) কীক্ষর তত্ত্ব  ুোক্ষর ক্ষথের পনরমোণ বৃনি কপক্ষ দোমস্তর বৃনি পোক্ষব এম  কথো বো যোয  ো । 
ক্লোনকযো থে ীনতনবদরো ধ্ক্ষর ন ক্ষযনেক্ষ  কয , কদক্ষল পূণেন ক্ষযোগ বস্থো বতে মো  থোক্ষক । এআ বস্থোয 
কদক্ষল দ্রবয  কবোর উৎপোদ  বেোনধ্ক স্তক্ষর নস্থর থোকক্ষব । ক্ষথের পনরমোণ বৃনি কপক্ষ দ্রবয  কবোর 
কযোগো  বোডক্ষব  ো , নকন্তু দ্রবয  কবো ক্ৰয করোর জ য কক্ষআ কবনল থে বযয করক্ষত চোআক্ষব । এর 
ফক্ষ ক্ষথের পনরমোণ বৃনি কপক্ষ দোমস্তর বৃনি পোক্ষব ।   
  কী ক্ষর মক্ষত কদক্ষল পূণে কমেন ক্ষযোগ বস্থো বতে মো  থোক্ষক এটো ঠিক  য । তোর মক্ষত কদক্ষল পূণে 
ন ক্ষযোগ থোক্ষক । ফক্ষ দ্রবয  কবোর কমোট কযোগো  বৃনি করোর বকোল থোক্ষক । নবন ক্ষযোগকোরীরো যক্ষতো 
ক্ষথের ভোক্ষবআ নবন ক্ষযোগ বৃনি করক্ষত পোক্ষর   ো । বোনণনজযক বযোেগুন ঋণ নদক্ষত কগক্ষ খুব কবনল ুদ 
চোয । কবনল ুদ নদক্ষয নবন ক্ষযোগ বোডোক্ষ ো োভজ ক ক্ষব  ো এআ কভক্ষব নবন ক্ষযোগকোরীরো কম নবন ক্ষযোগ 
কক্ষর  । ফক্ষ দ্রক্ষবযর উৎপোদ  কম য , অয কম য , কমেন ক্ষযোগ পূণেন ক্ষযোগ স্তক্ষরর  ীক্ষচ ক ক্ষম 

থোক্ষক ।  
  এআ বস্থোয ক্ষথের পনরমোণ বৃনি কপক্ষ থেবযবস্থোর নবনভন্ন কেক্ষত্র গুরুত্বপূণে পনরবতে   কদখো কদয । 
কী ক্ষর মক্ষত ক্ষথের কযোগো  বৃনি কপক্ষ জ গক্ষণর োক্ষত ক্ষথের পনরমোণ কবক্ষড যোয । তোরো কবনল 
পনরমোক্ষণ টোকো ধ্োর নদক্ষত রোজী   । ফক্ষ ুক্ষদর োর কক্ষম যোয । থেোৎ কী ক্ষর মক্ষত ক্ষথের 
পনরমোণ বোডক্ষ প্রথক্ষমআ ুক্ষদর োর কক্ষম যোয । এটো  ক্ষথের বোজোক্ষর পনরবতে   । এক্ষক ক্ষথের 
পনরমোণ বৃনির প্রতযে প্রভোব বো কযক্ষত পোক্ষর ।  
  এআ প্রতযে প্রভোব কথক্ষক কক্ষযকটি পক্ষরোে প্রভোক্ষবর ৃনষ্ট য । প্রথমত , ুক্ষদর োর কমক্ষ 
নবন ক্ষযোক্ষগর পনরমোণ বৃনি পোয । নিতীযত , নবন ক্ষযোগ বৃনি কপক্ষ গুণক প্রনক্ৰযোর মোধ্যক্ষম অয । বৃনি 
পোয । তৃতীযত , অয বৃনি কপক্ষ দ্রক্ষবযর চোনদো বৃনি পোয , চতুথেত , দ্রক্ষবযর চোনদোর বৃনি । ঘটক্ষ 
উৎপোদ  বৃনি পোয । পঞ্চমত , তোর ফক্ষ কমেন ক্ষযোগ বৃনি পোয । এআভোক্ষব চক্ষত থোক্ষক । যতেণ 
পযেন্ত ন ক্ষযোগ বোডোক্ষ োর বকোল থোক্ষক , ততেণ পযেন্ত এরূপ চক্ষ । বক্ষলক্ষ ব ম্পক্ষদর পূণে বযবোর 

 ব শ্রক্ষমর পূণে ন ক্ষযোগ ক্ষয কগক্ষ অর উৎপোদ  বোক্ষড  ো, অয বোক্ষড  ো, ন ক্ষযোগ বোক্ষড  ো । এআ 
বস্থোয ক্ষথের পনরমোণ বৃনি কপক্ষ উৎপোদক্ষ র কোক্ষজ ন যুক্ত উপোদো গুনর পোনরশ্রনমক বৃনি পোয, 
উৎপোদক্ষ র বযয বৃনি পোয , নজন পক্ষত্রর দোম বৃনি পোয এবং ক্লোনকযো থে ীনতনবদক্ষদর কথো তয য 

। কআজ য বো য ক্ষথের পনরমোণ তত্ত্বটি পনরণোক্ষম কোযেকরী ক্ষত বোধ্য । 
 
 
4. Determinants of the Money Supply: 
  Determinants of the Money Supply There are two theories of the determination of the 
money supply. According to the first view, the money sypply is determined exogenously by 
the central bank. The second view holds that the money supply is detemined endogenously 

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

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


@2020                                                                                                                  GE- 2: Introductory Macroeconomics 

 

13 
 

by changes in the economic activity which affect people's desire to hold currency relative 
to deposits, the rate of interest, etc.  
  Thus the determinants of money supply are both exogenous and endogenous which can 
be as: the minimum cash reserve ratio, the level of bank reserves, and the desire of the 
people to hold currency relative to deposits. The last two determinants together are called 
the monetary base or the high powered money. 
 
 
5. Determinants of the Money Demand: 

এবোর ক্ষথের চোনদো নক নক নবক্ষযর উপর ন ভে র কক্ষর কটি কদখো যোক । অমরো অক্ষগআ বক্ষনে কয 

 গদ থে োক্ষত রোখোর জ য নকেু ুনবধ্ো পোযো যোয । কজ য মস্ত বযনক্তআ নকেু  গদ টোকো োক্ষত 
রোখক্ষত চোয । এআ আেোক্ষকআ ককআ  গদ পেন্দ (Liquidity Preference)  োম নদক্ষযক্ষে  । এআ আেো 
কথক্ষকআ  গদ টোকোর চোনদো য । ককআক্ষর মক্ষত নত টি কোরক্ষণ বো নত টি উক্ষেক্ষলয কোক্ষকরো  গদ টোকো 
োক্ষত রোখক্ষত চোয । এআ নত টি  যথোক্ৰক্ষমঃ (1) ক ক্ষদ  ংক্ৰোন্ত উক্ষেলয (Transactions motive) 
, (2) তকে তোমূক বো োবধ্ো তোমূক উক্ষেলয (Precautionary motive) এবং (3) ফট্কোর উক্ষেলয 

(Speculative motive) । এআ নত টি উক্ষেলয ন ক্ষয অমরো প্রথক্ষম অক্ষোচ ো করব ।  
  

(1) কির্দি ংক্ৰান্ত উর্েলযঃ প্রোতযনক ক ক্ষদক্ষ র জ য প্রনত বযনক্ত নকেু টোকো োক্ষত রোখক্ষত চোয । 
োধ্োরণত ককো  বযনক্তর অয য একটি ন নদেষ্ট ময ন্তর । কযম  ককউ এক মো ন্তর বো ককউ 
পক্ষ র নদ  ন্তর বো ককউ এক প্তো ন্তর অয কক্ষর থোক্ষক । অয এবং বযয ক মক্ষয এক ক্ষি 

ঘক্ষট  ো । একটি ন নদেষ্ট ময ন্তর ককো  বযনক্তর অয য নকন্তু ঐ বযনক্তক্ষক োরো ময ধ্ক্ষর বযয 

করক্ষত য । কযম  ককো  বযনক্ত এক মো ন্তর অয উপোজে   কক্ষর নকন্তু কআ বযনক্তক্ষক োরো মো ধ্ক্ষর 

বযয করক্ষত য । এআভোক্ষব অয প্রোনপ্ত এবং অয খরচ করোর মক্ষধ্য নকেু ময কোক্ষর বযবধ্ো  থোক্ষক 

বক্ষ প্রক্ষতযক্ষক নকেু পনরমোণ  গদ টোকোকনড োক্ষত রোখক্ষত চোয । বযনক্তরো কযম  এআভোক্ষব  গদ টোকো 
োক্ষত রোখক্ষত চোয ফোমেগুন কআরকম  গদ টোকো োক্ষত রোখক্ষত চোয । ফোমেগুন দ্রবয োমগ্রী উৎপোদ  
কক্ষর নবনক্ৰ করক্ষ তক্ষবআ তোরো থে অয করক্ষত পোরক্ষব । নকন্তু দ্রবয োমগ্রী নবনক্ৰ করোর অক্ষগ তোক্ষদর 

কোাঁচোমো নক ক্ষত য , শ্রনমকক্ষদর মজনুর নদক্ষত য এবং এআ মস্ত কোরক্ষণর জ য ফোমেগুনর নকেু 

পনরমোণ  গদ থে প্রক্ষযোজ  য । এআভোক্ষব প্রনত বযনক্ত বো প্রনত ফোমেক্ষকআ নকেু পনরমোণ  গদ থে 
ক ক্ষদক্ষ র উক্ষেক্ষলয োক্ষত রোখক্ষত য । কয পনরমোণ থে ককো  বযনক্ত বো ককো  ফোমে ক ক্ষদ  চোোক্ষ োর 
জ য োক্ষত রোখক্ষত চোয তোক্ষক ক ক্ষদক্ষ র উক্ষেক্ষলয রনেত ক্ষথের চোনদো (Transaction demand for 

money) বো য । ককআক্ষর মক্ষত ক ক্ষদক্ষ র উক্ষেক্ষলয ককো  বযনক্ত কত টোকো োক্ষত রোখক্ষত চোয তো 
প্রধ্ো ত ঐ বযনক্তর অক্ষযর উপক্ষরআ ন ভে র কক্ষর । যত অয বোক্ষড তত ক ক্ষদক্ষ র উক্ষেক্ষলয রনেত ক্ষথের 

চোনদো বোক্ষড । মস্ত বযনক্তর এবং মস্ত ফোক্ষমের এআ ধ্রক্ষ র ক ক্ষদক্ষ র জ য ক্ষথের চোনদোক্ষক কযোগ 
করক্ষ অমরো মগ্র থে ীনতর কমোট ক ক্ষদ জন ত ক্ষথের চোনদো কপক্ষত পোনর । থে ীনতর কমোট 
ক ক্ষদ  ংক্ৰোন্ত ক্ষথের চোনদো কদক্ষলর জোতীয অক্ষযর উপর ন ভে রলী । জোতীয অয যত বোক্ষড 
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ক ক্ষদক্ষ র উক্ষেক্ষলয ক্ষথের চোনদো তত বোক্ষড ।  যনদক্ষক জোতীয অয যত কক্ষম ক ক্ষদক্ষ র উক্ষেক্ষলয 

ক্ষথর চোনদো তত কক্ষম ।  
 
(2) াবধ্ািতার উর্েলযঃ ক ক্ষদক্ষ র উক্ষেক্ষলয কয টোকো কোক্ষকরো োক্ষত রোখক্ষত চোয কআ টোকো তোরো 

নস্থর ন নশ্চত পো ো কমটোক্ষ োর জ যআ োক্ষত রোখক্ষত চোয । একজ  বযনক্ত এক মো ন্তর অয কক্ষর 

থোক্ষক নকন্তু তোক্ষক োরো মো ধ্ক্ষর খরচ চোোক্ষত য । োরো মো তোক্ষক নক নক খরচ চোোক্ষত ক্ষব 
কগুন তোর জো ো অক্ষে এবং কগুন কমটোক্ষ োর জ য | ক নকেু টোকো  গদ অকোক্ষর োক্ষত রোখক্ষত চোয 

। এটি ক ক্ষদক্ষ র উক্ষেক্ষলয ক্ষথের চোনদো । ক ক্ষদক্ষ র উক্ষেক্ষলয ক্ষথের কয চোনদো ক্ষয থোক্ষক কআ 
চোনদোর কেক্ষত্র ন শ্চযতোর ককো  ভূনমকো ক আ । নকন্তু োবধ্ো তো বো তকে তোর উক্ষেক্ষলয কোক্ষকরো কয 
টোকো ধ্ক্ষর রোখক্ষত চোয কখোক্ষ  ন শ্চযতোর একটি ভূনমকো রক্ষযক্ষে । ভনবযৎ ন নশ্চত বক্ষ প্রক্ষতযক 
বযনক্ত ভনবযক্ষতর জ য তকে তোমূক বযবস্থো নোক্ষব নকেু  গদ টোকো োক্ষত রোখক্ষত চোয । অকনিক 

ককো  নবপদ অপদ কযম  দুঘেট ো , ুস্থতো , কবকোরত্ব প্রভৃনত ঘটক্ষ কআ বস্থোর কমোকোনবো করোর 

জ য ভনবযক্ষত নকেু টোকোর প্রক্ষযোজ  । কআ উক্ষেক্ষলয জ গণ নকেু পনরমোণ  গদ টোকো োক্ষত রোখক্ষত চোয 
।  ুরূপভোক্ষব ন নদেষ্ট জরুরী প্রক্ষযোজ  কমটোক্ষ োর জ য ফোমেগুন নকেু  গদ টোকো োক্ষত রোখক্ষত চোয । 
এআভোক্ষব ককো  বযনক্ত বো ককো  ফোমে ন নশ্চত ককো  পো ো কমটোক্ষ োর জ য কয টোকো োক্ষত রোখক্ষত চোয 

তোক্ষক োবধ্ো তোর উক্ষেক্ষলয রনেত ক্ষথের চোনদো (Precautionary demand for money) বো য । 
 
(3) িটকার উর্ের্লয র্থের চালদাঃ ফটকো কোরবোক্ষরর উক্ষেক্ষলয কোক্ষক নকেু  গদ টোকো োক্ষত রোখক্ষত 

চোয । ভনবযক্ষত নক ঘটক্ষব ক ম্পক্ষকে ককো   ুমো  কক্ষর ককো  কোজ করোক্ষক ফটকো কোরবোর বো য 

। কযম  ভনবযক্ষত ককো  প্রক্ষবযর দোম বোডক্ষব অলো কক্ষর যনদ ককো  বযবোযী ঐ দ্রবযটি বতে মোক্ষ  নকক্ষ  

রোক্ষখ , তোক্ষ এআ কোজক্ষক ফটকো কোরকোর বক্ষ । ভনবযক্ষত যনদ তযআ দোম বোক্ষড তোক্ষ ফটকো 
কোরবোরীর োভ য । নকন্তু ভনবযক্ষত যনদ দোম  ো কবক্ষড কক্ষম যোয তোক্ষ ফট্কো কোরবোরীর োভ  ো 
ক্ষয কোকো  ক্ষত পোক্ষব । ককআ ফটকো কোরবোর বক্ষত ঋণপক্ষত্রর বোজোক্ষর ফটকো কোরবোর 
(Speculation in the bond market) ককআ বুনিক্ষযক্ষে  ।  
 
 
6. Credit creation 
  বোনণনজযক বযোক্ষের কোক্ষে অমো ত দুভোক্ষব ৃনষ্ট ক্ষত পোক্ষর । প্রথমত , ককো  বযনক্ত  গদ থে বযোক্ষে 
জমো রোখক্ষত পোক্ষর । বযোে কআ থে জমো ন ক্ষয অমো তকোরীর  োক্ষম একটি এযোকোউন্ট খুক্ষ কদয । 
এআভোক্ষব কয অমো ত ৃনষ্ট য তোক্ষক প্রোথনমক অমো ত (Primary Deposit) । বক্ষ । এআ ধ্রক্ষ র 
ক ক্ষদ ক্ষক ন নিয ক ক্ষদ  (Passive transaction) বো য তোর কোরণ এক্ষেক্ষত্র বযোক্ষের ভূনমকো কগৌণ 
। টোকো জমো রোখোর উক্ষদযোগ জ োধ্োরক্ষণর কোে কথক্ষক এক্ষক্ষে এবং বযোে কআ আেো  ুযোযী কোজ 
কক্ষরক্ষে মোত্র । প্রোথনমক অমো ত যখ  বৃনি পোয তখ  কদক্ষলর কমোট ক্ষথের কযোগো  একআ থোক্ষক । 
জ োধ্োরক্ষণর োক্ষত কয টোকো কোগজী ক োট থবো মুদ্রো অকোক্ষর নে কআ টোকো এখ  বযোক্ষে জমো পক্ষড 
এবং বযোক্ষের অমো ক্ষত পনরণত য । ুতরোং জ োধ্োরক্ষণর োক্ষত প্রচনত  গদ ক্ষথের পনরমোণ কক্ষম 
অক্ষ এবং বযোে অমো ক্ষতর পনরমোণ বৃনি পোয । কমোট ক্ষথের কযোগো  বক্ষত অমরো জ োধ্োরক্ষণর 
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োক্ষত  গদ থে এবং বযোে অমো ত এআ দুটির কযোগফক্ষকআ বুনি । ন নিয ক ক্ষদক্ষ র কেক্ষত্র 
জ োধ্োরক্ষণর োক্ষত  গদ ক্ষথের পনরমোণ কক্ষম অক্ষ ।  যনদক্ষক বযোক্ষের অমো ত ম পনরমোণ বৃনি 
পোয । তোর ফক্ষ কমোট ক্ষথের কযোগো  একআ থোক্ষক । নিতীযত , অর এক ভোক্ষব বযোে অমো ত ৃনষ্ট 
ক্ষত পোক্ষর । ধ্রো যোক ককো  বযনক্ত বযোক্ষের কোক্ষে ঋণ চোয । কআ বযনক্ত বযোক্ষের কোক্ষে ককো  ম্পনি 
জমো রোখ । বযোে কআ ম্পনি জমো করক্ষখ ঐ বযনক্তক্ষক যখ  ঋণ নদ তখ  ঋক্ষণর টোকোটো রোনর 
বযনক্তর োক্ষত নদক্ষয ঐ বযনক্তর যোকোউক্ষন্ট জমো কক্ষর নদ । এক্ষেক্ষত্র কয ক ক্ষদ  ক্ষে কআ ক ক্ষদ ক্ষক 
নক্ৰয ক ক্ষদ  ( Active transaction ) বো য কোরণ এআ ধ্রক্ষ র ক ক্ষদক্ষ র কেক্ষত্র বযোক্ষের একটি 
নক্ৰয ভূনমকো অক্ষে । নক্ৰয ক ক্ষদক্ষ র কেক্ষত্র বযোে জোমী  নোক্ষব কয ম্পনিটি গ্রণ করক্ষে কআ 
ম্পনির নবন মক্ষয তোর অমো ক্ষতর পনরমোণ বৃনি করক্ষে । কয বযনক্ত বযোক্ষের কোে কথক্ষক ঋণ ন ক্ষে ক 
নকন্তু বযোেক্ষক ককো  থে জমো কদযন  ; ক জমো নদক্ষযক্ষে ককো  ম্পনি , যো থে  য । কআ ম্পনির 
নভনিক্ষত বযোে ঐ ঋণ গ্রীতোর এযোকোউক্ষন্ট ঋক্ষণর টোকোটো জমো নোক্ষব কদনখক্ষয নদক্ষযক্ষে । এক্ষেক্ষত্র 
জ োধ্োরক্ষণর োক্ষত  গদ ক্ষথের পনরমোণ একআ থোকো । বস্থোয বযোক্ষের অমো ত বৃনি কপ । কদক্ষলর 
কমোট ক্ষথের কযোগো  এক্ষেক্ষত্র বৃনি কপ । এআভোক্ষব কয অমো ত ৃনষ্ট য কআ অমো তক্ষক উদূ্ভত 
অমো ত (Derivative Deposit) বো য । বযোে যখ  তোর মক্ষেক্ষদর ঋণ নদক্ষয থোক্ষক তখ  বযোে 
এআভোক্ষব  তু  অমো ত ৃনষ্ট কক্ষর এবং তোর মোধ্যক্ষমআ ঋণ নদক্ষয থোক্ষক । কজ য বো য কয প্রনতটি 
ঋণআ অমো ত ৃনষ্ট কক্ষর (Every loan creates a deposit) । এখ  প্রশ্ন  কয বযোে এআ কয  তু  
অমো ত ৃনষ্ট কর , এআ উদূ্ভত অমো ত ৃনষ্ট বযোে ককোন্ ভরোয করক্ষত পোক্ষর ? যোর  োক্ষম উদূ্ভত 
অমো ত ৃনষ্ট ক্ষো নতন  যক্ষতো এআ উদূ্ভত অমো ত কথক্ষক টোকো তুক্ষত চোআক্ষব  । বযোে তখ  নকভোক্ষব 
তোক্ষক টোকো কদক্ষব ? এআ প্রশ্নটি ন ক্ষয এখ  অক্ষোচ ো করো কযক্ষত পোক্ষর । অমরো জোন  কয ককো  বযোে 
জ োধ্োরক্ষণর কোে কথক্ষক কয থে প্রোথনমক অমো ত নোক্ষব ংগ্র কক্ষর কআ ক্ষথের বটোআ বযোে 
ন ক্ষজর ননু্দক্ষক অবি রোক্ষখ  ো । ংগৃীত অমো ক্ষতর একটি ংল  গদ ক্ষথের অকোক্ষর োক্ষত রোক্ষখ 
এবং বোকী ংল ধ্োর কদয । বযোে তোর নভজ্ঞতো কথক্ষক জোক্ষ  কয , মস্ত অমো তকোরী একক্ষি 
তোক্ষদর অমো ত কথক্ষক থে তুক্ষত চোয  ো । অবোর নকেু অমো তকোরী কযম  থে তুক্ষত চোয কতমন  
নকেু অমো তকোরী থে জমো নদক্ষত চোয । কজ য কমোট অমো ক্ষতর একটো ংল  গদ নোক্ষব করক্ষখ 
নদক্ষআ যক্ষথষ্ট । ধ্রো যোক বযোে তোর নভজ্ঞতো কথক্ষক কদক্ষখক্ষে কয কমোট অমো ক্ষতর 10 %  গদ নোক্ষব 
রোখক্ষআ যক্ষথষ্ট । তোক্ষ বযোক্ষের কোক্ষে প্রোথনমক অমো ত নোক্ষব যখ  1000 টোকো জমো পড তখ  
বযোে এর মক্ষধ্য 100 টোকো  ূূ্য তম  গদ মজতু (Minimum cash reserves) নোক্ষব রোখক্ষব । বোনক 
৩০০ টোকো ক্ষব বযোক্ষের নতনরক্ত মজতু (excess reserves) । এআ  ূয তম  গদ মজতু বযোেক্ষক 
বলযআ রোখক্ষত ক্ষব অমো তকোরীক্ষদর দোবী কমটোক্ষ োর জ য । নতনরক্ত মজতু কয টোকোটো বযোক্ষের োক্ষত 
রক্ষযক্ষে কআ টোকোটো বযোে আেো করক্ষ ধ্োর নদক্ষত পোক্ষর । ককো  বযোক্ষের কোক্ষে কয টোকোটো বোডনত মজতু 
(excess reserves) নোক্ষব রক্ষযক্ষে । ঐ বযোে ককন্দ্রীয বযোক্ষের োোযয েোডোআ বেোনধ্ক ঐ পনরমোণ 
ঋণ নদক্ষত পোক্ষর । এখ  ককো  বযোক্ষের যনদ 9০০ টোকো বোডনত মজতু থোক্ষক তোক্ষ ঐ বযোে ককো  
ম্পনি জমো করক্ষখ 900 টোকো পযেন্ত উদ্ভত অমো ত ৃনষ্ট করক্ষত পোক্ষর । এআ অমো ত বযোে ৃনষ্ট কক্ষর 
এআ ভরোয কয যোক্ষদর  োক্ষম অমো ত ৃনষ্ট করো ক্ষে তোরো যনদ অমো ক্ষতর টোকো তুক্ষত অক্ষ তোক্ষ 
বোডনত মজকু্ষতর টোকোটো তোক্ষদর কদযো যোক্ষব । কোক্ষজআ ককো  বযোক্ষের বোডনত মজতু যতটো কটোআ ঐ 
বযোক্ষের ম্ভোবয ঋণদোক্ষ র েমতো (lending potential) । ককন্দ্রীয বযোক্ষের োযতো েোডো ককো  বযোে 
তোর বোডনত মজকু্ষতর কচক্ষয কবনল ঋণ দো  করক্ষত পোক্ষর  ো । ককো  বযোক্ষের বোডনত মজতু যনদ 900 
টোকো য তোক্ষ ঐ বযোে 900 টোকোর কবনল উদ্ভত অমো ত ৃনষ্ট করক্ষত পোক্ষর  ো কোরণ 900 টোকোর 
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কবনল অমো ত ৃনষ্ট করক্ষ এবং অমো তকোরীরো ঐ অমো তক্ষক  গদ ক্ষথে রূপোন্তনরত করক্ষত চোআক্ষ 
বযোে অমো তকোরীক্ষদর  গদ থে নদক্ষয ন্তুষ্ট করক্ষত পোরক্ষব  ো ।  
   এখোক্ষ  একটি নবয ভোক্ষোভোক্ষব বোক্ষ িো দরকোর । অমরো বনে  ো কয বযোে তোর বোডনত জমোটোআ 
 গক্ষদ ঋণ অকোক্ষর নদক্ষে । অমরো বনে কয বযোে  তু  অমো ত ৃনষ্ট কক্ষর কআ । অমো ত - থে 
ঋণগ্রণকোরীর অমো ত নোক্ষবর খোক্ষত জমো কক্ষর নদক্ষে । (The bank does not lend its excess 
reserves . Rather, it creates the money which it credits to the borrower's account) । বযোে 
এআ  তু  অমো ত ৃনষ্ট করক্ষত পোক্ষর । তোর কোক্ষে বোডনত নরজোভে অক্ষে বক্ষআ । 
    এখ  ধ্রো যোক ককো  বযোক্ষের 900 টোকো উিৃি জমো নে । কআ নভনিক্ষত বযোে উপযুক্ত ম্পনি 
জমো করক্ষখ ঋণদোক্ষ র ময 900 টোকোর পনরমোণ উদূ্ভত অমো ত ৃনষ্ট কক্ষরক্ষে । অর ধ্রো যোক কয , 
বযোে যোক্ষদর ঋণ নদ তোরো এআ মূ্পণে থেটোআ তোক্ষদর অমো ত কথক্ষক  গদ ক্ষথের অকোক্ষর তুক্ষ ন ক্ষয 
কগ । তখ  বযোক্ষের কোক্ষে কয 900 টোকো উিৃি জমো অকোক্ষর । নে বযোে কআ  গদ টোকোটো োরো 
। ুতরোং পু রোয  তু  প্রোথনমক অমো ত  ো পোযো পযেন্ত । এআ বযোে অর  তু  অমো ত ৃনষ্ট 
করক্ষত পোরক্ষব  ো । 
     ককো  একটি বযোক্ষের অমো ত ৃনষ্টর পনরমোণ কআ বযোক্ষের উিৃি জমোর িোরো ীমো  ককো  বযোে 
বযনক্তগতভোক্ষব তোর উিৃি জমোর নতনরক্ত অমো ত ৃনষ্ট করক্ষত পোক্ষর  ো । নকন্তু মগ্র বযোে বযবস্থো 
ম্পক্ষকে একথো তয  য । ব বযোে নমক্ষ তোক্ষদর উিৃি জমোর কবল কক্ষযক গুণ পযেন্ত অমো ত ৃনষ্ট 
করক্ষত পোক্ষর । নকভোক্ষব তো ক্ষত পোক্ষর কটি বযোখো  করোর জ য অমরো কক্ষযকটি নবয ধ্ক্ষর ন নে । 
ধ্রো যোক : (1) কদক্ষল একোনধ্ক বোনণনজযক বযোে অক্ষে ; (2) প্রনতটি বযোেআ তোক্ষদর অমো ক্ষতর 10 
%  গদ জমো নোক্ষব রোক্ষখ । (3) কদক্ষলর কোক্ষকক্ষদর  গদ ক্ষথের জ য চোনদো মূ্পণেরূক্ষপ নমক্ষটক্ষে । 
তোরো অর বোডনত  গদ থে োক্ষত রোখক্ষত চোয  ো । ফক্ষ বোডনত  গদ থে জ োধ্োরক্ষণর োক্ষত এক্ষ 
তোরো তো ককো  । ককো  বোনণনজযক বযোক্ষের কোক্ষে প্রোথনমক অমো ত অকোক্ষর জমো নদক্ষয কদয । (4) 
বযোে ন নদেষ্ট জমোর  ুপোক্ষতর নতনরক্ত থে ন ক্ষজর কোক্ষে রোক্ষখ  ো । বোডনত জমোর বটোআ বযোে ঋণ 
নোক্ষব নদক্ষত চোয । (5) বযোক্ষের ঋক্ষণর যক্ষথষ্ট চোনদো রক্ষযক্ষে এবং প্রনতটি বযোেআ যতদূর পযেন্ত ঋণদো  
। করক্ষত আেকু ততদূর পযেন্ত ঋণ নদক্ষত েম ক্ষে । (6) বযোে ঋণ কদযোর ময কয ুক্ষদর োর 
অদোয কক্ষর কআ ুক্ষদর োক্ষরর ককো  পনরবতে   ক্ষে  ো । এআ  ুমো গুনর নভনিক্ষত ব বোে 
নমনতভোক্ষব নক কক্ষর বোডনত জমোর ক্ষ ক গুণ অমো ত ৃনষ্ট করক্ষত পোক্ষর তো এখ  বযোখযো করো যোক 
। ধ্রো যোক A বযোক্ষের 100 টোকো বোডনত  গদ জমো ( excess reserves ) অক্ষে । অর ধ্রো 
যোক কয কদক্ষলর  য ককো  বযোক্ষের বোডনত  গদ জমো ক আ । A বযোক্ষের 100 টোকো বোডনত  গদ জমো 
থোকোর জ য A বযোে 100 টোকোর অমো ত ৃনষ্ট কক্ষর ঋণ নদ । অর ধ্রো যোক যোরো ঋণ গ্রণ 
কর তোরো A বযোে কথক্ষক 100 টোকোআ  গদ নোক্ষব তুক্ষ ন  । তোক্ষ A বযোক্ষের োক্ষত অর বোডনত 
 গদ টোকো রআ  ো এবং A বযোক্ষের অমো ত ৃনষ্টর অর েমতো রআ  ো । নকন্তু মগ্র বযোে । 
বযবস্থোর অমো ত ৃনষ্টর েমতো নকন্তু এখ  ন ঃক্ষলনত য ন  । অমরো ধ্ক্ষরনে কয , জ োধ্োরণ অর 
বোডনত টোকো জমো রোখক্ষত চোয  ো । বোডনত টোকো কপক্ষআ জ োধ্োরণ ককো   ো ককো  বোনণনজযক বযোক্ষে 
জমো কদক্ষব । ুতরোং A বযোে কথক্ষক কয 100 টোকো কতোো  তো ককো  ককো  বযোক্ষে জমো পডক্ষবআ । 
ধ্রো যোক B বযোক্ষে এআ 100 টোকো প্রোথনমক অমো ত অকোক্ষর জমো পড । এআ 100 টোকোর মক্ষধ্য B 
বযোে 10 টোকো  ূূ্য তম  গদ জমো নোক্ষব রোখক্ষব এবং B বযোক্ষের এখ  বোডনত  গদ জমো ক্ষব 90 
টোকো । ুতরোং B বযোে  তু  অমো ত ৃনষ্ট কক্ষর 90 টোকো ঋণ কদক্ষব । ধ্রো যোক , B বযোক্ষের কোক্ষে 
যোরো ঋণ ন  তোরো ঐ টোকোটো তুক্ষ ন ক্ষয কগ । তখ  B বযোে তোর বোডনত  গদ জমো োরো । B 
বযোক্ষের অমো ত ৃনষ্ট অপোতত বন্ধ  । এবোর ধ্রো যোক C বযোক্ষের কোক্ষে ঐ 9 ) টোকো প্রোথনমক 
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অমো ত নোক্ষব জমো পড । C বযোে এর 10 % থেোৎ 9 টোকো  ূয তম  গদ জমো নোক্ষব রোখ । 
C বযোক্ষের এখ  বোডনত  গদ জমো  81 টোকো । C বযোে এআ 81 টোকোর উদ্ভত অমো ত ৃনষ্ট কক্ষর 
ঋণ নদ । ধ্রো যোক এআ টোকোটো ঋণগ্রীতোরো তুক্ষ ন ক্ষয কগ C বযোে কথক্ষক । এআ টোকোটো অবোর D 
বযোক্ষে প্রোথনমক অমো ত নোক্ষব জমো পড । D বযোে এর 10 % থেোৎ 8.101 টোকো  ূূ্য তম  গদ 
জমো নোক্ষব করক্ষখ 72.90 টোকোর উদ্ভত অমো ত ৃনষ্ট কক্ষর ঋণ নদ । 
   এআ পিনতটি ক্ৰমোগত চক্ষত থোকক্ষব । ব বযোে নমক্ষ এআ পিনতক্ষত কমোট কত টোকোর অমো ত 
ৃনষ্ট করক্ষত পোরক্ষব তোর পনরমোণ ক্ষব  ীক্ষচর গুক্ষ োির পিনতর কযোগফ :  
  100 + 90 + 81 + 72.90 + . . . . . . . . α   
= 100 + 100(9/10) + 100(9/10)^2 + 100(9/10)^3 + . . . . . . . . α  

= 100 . 1

1− 
9

10

 

= 100x10 = 1000 টোকো ।  
       ুতরোং কদখো যোক্ষে কয A বযোক্ষের 100 টোকো উিৃি  গদ জমোর নভনিক্ষত ক বযোে নমক্ষ 
1000 টোকো পযেন্ত অমো ত ৃনষ্ট করক্ষত পোরক্ষে । এক্ষেক্ষত্র মস্ত বযোে নমনতভোক্ষব । বোডনত  গদ জমোর 
10 গুণ অমো ত ৃনষ্ট করক্ষত পোক্ষর । এখোক্ষ  গুণক 10   ূয তম  গদ জমোর  ুপোক্ষতর (10 % 
এর)   যো যক (reciprocal) । এআ গুণকক্ষক অমািত ৃলির গুণক (Deposit creation multiplier) 
বো ঋণ ৃলির গুণক (Credit creation multiplier) বক্ষ । যনদ  গদ জমোর  ুপোত r য তোক্ষ   
1/r ক্ষব অমো ত ৃনষ্টর গুণক । r এর মো  যত কবনল ক্ষব এআ গুণকটি তত কেোট ক্ষব । 
      উপক্ষরর অক্ষোচ ো কথক্ষক কদখো যোক্ষে কয বযোনেং বযবস্থো কমোক্ষ ট কত অমো ত ৃনষ্ট করক্ষত পোক্ষর 
তো নত টি নবক্ষযর উপর ন ভে র কক্ষর । প্রথমত , এটি ন ভে র কক্ষর বযোে বযবস্থোর বোডনত নরজোক্ষভে র 
পনরমোক্ষণর উপর । লিতী়েত , এটি ন ভে র কক্ষর বযোেগুন নক পনরমোণ  গদ জমোর  ুপোত রোখক্ষে 
তোর উপর । তৃতী়েত , এটি ন ভে র কক্ষর ধ্োর ক যো টোকোর কতটো ংল বযোে বযবস্থোর বোআক্ষর রক্ষয 
যোক্ষে তোর উপর । এটি জ োধ্োরক্ষণর খরচ করোর স্বভোক্ষবর (Spending habits) উপর ন ভে র কক্ষর । 
যনদ বযোে কথক্ষক ঋণ ক যো মস্ত টোকোটোআ বযোে বযবস্থোর বোআক্ষর । কথক্ষক যোয এবং ককো  ংলআ যনদ 
বযোক্ষে নফক্ষর  ো অক্ষ তখ  অমো ত ৃনষ্টর গুণক ক্ষব 1. কক্ষেক্ষত্র বোডনত নরজোভে 100 টোকো ক্ষ বযোে 
বযবস্থো কমোট 100 টোকোর অমো ত ৃনষ্ট । করক্ষত পোরক্ষব । অবোর যনদ r = 1 য থেোৎ বযোেগুন 
যনদ 100 % নরজোভে রোক্ষখ তোক্ষ অমো ত ৃনষ্টর গুণক ক্ষব 1 . কখোক্ষ  100 টোকোর বোডনত 
নরজোভে থোকক্ষ 100 টোকোর পনরমোণ অমো ত ৃনষ্ট ক্ষব ।  
     বযোে বযবস্থোর অমো ত ৃনষ্টর কয পিনত অমরো বণে ো কক্ষরনে তোর কতকগুন ীমোবিতো অক্ষে 
। কগুন এআভোক্ষব উক্ষেখ করো কযক্ষত পোক্ষর । 
  প্রথমত , ঋণৃনষ্টর কয মো  কদযো ক্ষযক্ষে কটি  কমোট কত টোকোর ঋণ বযোেগুন ককন্দ্রীয 
বযোক্ষের োোযয েোডোআ ৃনষ্ট করক্ষত পোক্ষর । তোর থে এআ  য কয প্রকৃতপক্ষে ঋণ ঐ পনরমোণআ কদযো 
ক্ষব । কতটো ঋণ প্রকৃতপক্ষে কদযো ক্ষব কটো ন ভে র করক্ষে জ োধ্োরণ । কতটো ঋণ ন ক্ষত আেকু 
তোর উপর । যনদ জ োধ্োরণ ঋণ ন ক্ষত  ো চোয তোক্ষ বযোেগুন । কতো কজোর কক্ষর ঋণ নদক্ষত পোক্ষর 
 ো ।  
   লিতী়েত , জ োধ্োরণ কতটো ঋণ ক ক্ষব কটো বযোক্ষের ঋণদোক্ষ র লক্ষতে র উপর ন ভে র কক্ষর । যনদ 
বযোেগুন কক্ষঠোর লতে অক্ষরোপ কক্ষর এবং যনদ জ োধ্োরণ বযোক্ষের কোক্ষে ঋণী থোকক্ষত । চোয তোক্ষ 
বযোেগুন ঋণদো  েমতোর বোবোর করক্ষত পোরক্ষব  ো । 
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  তৃতী়েত , অমরো ধ্ক্ষর ন ক্ষযনে কয , বযোেগুন তোক্ষদর  ূয তম নরজোক্ষভে র নতনরক্ত কয । নরজোভে 
তোর বটোআ ঋণ নদক্ষত আেকু । নকন্তু বযোেগুন যনদ  ূয তম নরজোক্ষভে র কথক্ষক কবনল । নরজোভে রোখক্ষত 
চোয তোক্ষ বযোেগুন কম পনরমোণ অমো ত ৃনষ্ট করক্ষত পোরক্ষব ।  ুন্নত কদলগুনক্ষত কদখো যোয কয 
বযোেগুন  ূয তম নরজোক্ষভে র কবল নকেু পনরমোণ নতনরক্ত নরজোভে োক্ষত রোক্ষখ । মস্ত নতনরক্ত 
নরজোভে টোআ ঋণ নদক্ষত চোয  ো । কক্ষেক্ষত্র ঋণ ম্প্রোরণ ততটো ক্ষব  ো ।  
   চতুথেত , বযোেগুনর ঋণদোক্ষ র েমতো ককন্দ্রীয বযোক্ষের  ীনতর উপর ন ভে র কক্ষর । ককন্দ্রীয বযোে 
 গদ জমোর  ুপোত পনরবতে   কক্ষর ঋণ ৃনষ্টর পনরমোণক্ষক প্রভোনবত করক্ষত পোক্ষর । অবোর ককন্দ্রীয 
বযোে খোক্ষ ো বোজোক্ষরর কোযেকোক্ষপর মোধ্যক্ষম বযোেগুনর নতনরক্ত নরজোভে ক্ষক প্রভোনবত করক্ষত পোক্ষর । 
ককন্দ্রীয বযোে যনদ খোক্ষ ো বোজোক্ষরর কোযেকোক্ষপর মোধ্যক্ষম বযোেগুনর নতনরক্ত নরজোভে তুক্ষ ক য তোক্ষ 
বযোেগুন কম পনরমোণ ঋণ নদক্ষত পোরক্ষব ।  
  পঞ্চমত , বযোে ম্পনি জমো করক্ষখআ ঋণ কদয । যনদ জ োধ্োরক্ষণর কোক্ষে বন্ধক কদবোর মক্ষতো 
ম্পনি  ো থোক্ষক তোক্ষ বযোে আেো থোকক্ষ ঋণ নদক্ষত পোরক্ষব  ো ।  
  র্বোপলর , বযোেগুন কতটো ঋণ নদক্ষত পোরক্ষব তো ন ভে র কক্ষর কদক্ষলর বযবোয বোনণক্ষজযর োধ্োরণ 
বস্থোর উপর । বযবো বোনণক্ষজয কতজীভোব থোকক্ষ এবং বযবোযীরো ভনবযৎ ম্পক্ষকে অলোবোদী ক্ষ 
বযোক্ষের ঋক্ষণর প্রোর কবনল ঘটক্ষব ।  যনদক্ষক বযবো বোনণক্ষজয মন্দোভোব থোকক্ষ বযোক্ষের ঋক্ষণর প্রোর 
কম ঘটক্ষব । 
 
7. Tools of monetary policy 

 Monetary policy is a central bank's actions and communications that manage the money 

supply. The money supply includes forms of credit, cash, checks, and money market mutual 

funds. The most important of these forms of money is credit. Credit includes loans, bonds, 

and mortgages.  
 

 Monetary policy increases liquidity to create economic growth. It reduces liquidity to prevent 

inflation. Central banks use interest rates, bank reserve requirements, and the number of 

government bonds that banks must hold. All these tools affect how much banks can lend. The 

volume of loans affects the money supply. 

 

Three Objectives of Monetary Policy 
 

 Central banks have three monetary policy objectives.The most important is to manage 

inflation. The secondary objective is to reduce unemployment, but only after controlling 

inflation. The third objective is to promote moderate long-term interest rates. 

 

Types of Monetary Policy 
 

 Central banks use contractionary monetary policy to reduce inflation. They reduce the money 

supply by restricting the volume of money banks can lend. The banks charge a higher interest 

rate, making loans more expensive. Fewer businesses and individuals borrow, slowing 

growth. 
 

 Central banks use expansionary monetary policy to lower unemployment and avoid recession. 

They increase liquidity by giving banks more money to lend. Banks lower interest rates, 

making loans cheaper. Businesses borrow more to buy equipment, hire employees, and 
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expand their operations. Individuals borrow more to buy more homes, cars, and appliances. 

That increases demand and spurs economic growth. 

 

Monetary Policy vs. Fiscal Policy 

 

 Ideally, monetary policy should work hand-in-glove with the national government's fiscal 

policy. It rarely works this way. Government leaders get re-elected for reducing taxes or 

increasing spending. As a result, they adopt an expansionary fiscal policy. To avoid inflation 

in this situation, the Central banks is forced to use a restrictive monetary policy. 

 

Monetary Policy Tools 
 

 All central banks have three tools of monetary policy in common. First, they all use open 

market operations. They buy and sell government bonds and other securities from member 

banks. This action changes the reserve amount the banks have on hand. A higher reserve 

means banks can lend less. That's a contractionary policy.  

 

 The second tool is the reserve requirement, in which the central banks tell their members how 

much money they must keep on reserve each night. Not everyone needs all their money each 

day, so it is safe for the banks to lend most of it out. That way, they have enough cash on 

hand to meet most demands for redemption.  

 

 When a central bank wants to restrict liquidity, it raises the reserve requirement. That gives 

banks less money to lend. When it wants to expand liquidity, it lowers the requirement. That 

gives members banks more money to lend. Central banks rarely change the reserve 

requirement because it requires a lot of paperwork for the members. 

 

 The third tool is the discount rate. That's how much a central bank charges members to 

borrow funds from its discount window. It raises the discount rate to discourage banks from 

borrowing. That action reduces liquidity and slows the economy. By lowering the discount 

rate, it encourages borrowing. That increases liquidity and boosts growth. 

 
 

.................... 
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