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Q1. আয়েয ফৃত্ত স্রোত ফরযত কি স্ফোঝ ? ( What is circular flow of income ? )  

উঃ র্থনীতিতি প্রধানি দুটি ক্ষেত্র ফিথ ভান । একটি র াতযফাতযক ক্ষেত্র এফং যটি ফাতিতযিক ক্ষেত্র 
। যািীয় অতয়য মূ্পিথ ংটি এআ দুটি ক্ষেতত্রয ভতধি অফতিথ ি য় । ফাতিতযিক ক্ষেত্র ভযতুয , খাযনা 
, ুদ এফং ভুনাপা তাতফ উৎাদতনয উাদানগুতরতক াতযশ্রতভক ক্ষদয় । ঐ অয় াতযফাতযক ক্ষেত্র 

ক্ষর্তক ক্ষবাগফিয় এফং তফতনতয়াগ ফিয় রূত ুনযায় ফাতিতযিক ক্ষেতত্রয কাতে তপতয অত , এআ প্রতিয়া 

ফাযংফায চরতি র্াতক মাতক ফরা য় অতয়য ফৃত্ত ক্ষরাি ।  
 
Q2. ফোজোয দোযভ প্রিৃত জোতী়ে উৎোদন কি ? ( What do you mean by Net National product at 
Market prices ? )  

উঃ একটি তনতদথষ্ট ফেতয উৎাতদি দ্রফি  ক্ষফায ফাযাযগি ক্ষভাট দাভতক প্রকৃি যািীয় অয় ফতর । 
এতেতত্র ক্ষভাট যািীয় উৎাদন ক্ষর্তক ফচয় ফাফদ ফিয় ফাদ তদতর প্রকৃি অয় ক্ষতয় র্াতক ।  
   .:  ক্ষভাট যািীয় উৎাদন — ফচয় = প্রকৃি যািীয় উৎাদন ।  
 
Q3. আয়েয ফৃত্তযরোযতয অোযণ ও ংযমোজযনয উৎগুকর কি কি ? ( What are the sources of 
withdrawal from and addition to the circular flow of income ? ) 

 উঃ অতয়য ফৃত্ত ক্ষরাতিয 3 টি উৎ ফা তেদ্র (= W) কতযতে । (i) তযফাযগুতরয  প্রতিষ্ঠানগুতরয 
কাতে যতভ মায়া অর ঞ্চয় (= S) (ii) কতযয ভাধিতভ ংগৃীি যকাযী যাযস্ব (= T)  

(iii) ক্ষদতয অভদাতনয ভূরি (= M) । িাআ W = S + T + M . নুরূবাতফ অতয়য ফৃত্ত - 

ক্ষরাতি ংতমাযন ( = J ) ঘতট র্াতক প্রধানি তিনটি ূত্র ক্ষর্তক । (i) ফাআতযয ক্ষকান ূত্র ক্ষর্তক প্রাপ্ত 
তর্থয তফতনতয়াগ (=) , (ii) যকাযী ফিয় (= G) এফং (iii) যপ্তাতনয ভূরি (= X) । িাআ J = 
G + X ।  
 
Q4.উৎোদযনয উোদোযনয ভূযরে স্ভোট জোতী়ে উৎোদন কি ? ( What do you mean by GDP at 
factor cost ? )  
উঃ ফাযাযগি ভূতরি ক্ষভাট যািীয় উৎাদন ক্ষর্তক প্রকৃি তযাে কয ফাদ তদতর অভযা উৎাদতনয 

উাদাতনয ভূতরি ক্ষভাট যািীয় উৎাদন ক্ষতয় র্াতক । নিবাতফ ফরা মায় ক্ষভাট যািীয় উৎাদতনয 
তে বিথ তক ক্ষমাগ কতয মতদ তযাে কযতক তফতয়াগ কযা য় । িতফ অভযা উৎাদতনয উাদাতনয 

ভূতরি ক্ষভাট যািীয় উৎাদন ক্ষতয় র্াতক । GDPRC = GDPMP + বিুথ তক - তযাে কয । = GDPMP 
- প্রকৃি তযাে কয ।  
 

Q5. ফেফহৃত আয়েয ধোযণোটি কফফৃত িয । ( Define the concept of disposable income )  

উঃ অয়কয প্রদাতনয য ক্ষভাট অতয়য ক্ষম ং তফতল ফা তযফাতযয কাতে ফিথ ভান র্াতক িাতক 

ফিফহৃি অয় ফতর । এআ অতয়য ং মূ্পিথরূত অয়কাযী ফিয় কতয র্াতক । এআ অয়টিতক ুনযায় 

দুআবাতগ বাগ কযা মায় , মা ফিতয়য উয তনবথ যীর ।  
(1) ক্ষবাগ ফিয়  
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(2) তফতনতয়াগ ফিয়  

ফিফহৃি অয় = ফিতিগি অয় – প্রিিে কয ।  
ফা , ফিফহৃি অয় = ক্ষবাগ ফিয় + ঞ্চয় ।  
 
Q6 . ভোথোকছু জোতী়ে আ়ে কি ? এযি কিবোযফ কযফ িযো ়ে ? ( What is percapita national 
income ? How is it measured ? )  

উঃ ক্ষম ক্ষকান ক্ষদতয যািীয় অয়তক িায যনংখিা তদতয় বাগ কযতর ভার্াতেু অয় ায়া মায় ।  
র্থাৎ ভার্াতেু অয় = যািীয় অয় / যনংখিা  

  য কর্ায় , ভার্াতেু অয় র ক্ষকান ক্ষদতয তধফাীতদয প্রতিিতকয গড় অয় । কাতযআ যািীয় 
অতয়য ভি এখাতন অভযা অতর্থক ভার্াতেু অয় ফা চরতি দাতভ ভার্াতেু অয় এফং প্রকৃি ভার্াতেু 

অয় ফা তিয দাতভয তবতত্ততি ভার্া তেু অয় - এয কর্া ফরতি াতয । অতর্থক যািীয় অয়তক 

যনংখিা তদতয় বাগ কযতর ায়া মায় ভার্াতেু অতর্ক অয় । যতে প্রকৃি যািীয় অয়তক 

যনংখিা তদতয় বাগ কযতর ায়া মায় প্রকৃি ভার্াতেু অয় । 
 
Q7 . স্িোন স্িোন আ়েযি জোতী়ে আয়েয অন্তবুুক্ত িযো ়ে ? ( Which incomes are to be included 
with national income ? ) |  

উৎ উৎাদতনয উাদানগুতর িাতদয ফিফাতযয তফতনভতয় ক্ষম র্থরাব কতয , ক্ষগুতর যািাভ । অতয়য 

ন্তবুথ ি তফ । তনয ফাতড়য ন্ততনথতি ভুনাপা এফং তনয ফিফাতযয যনি উৎাতদি দ্রতফিয ভূরি যািীয় 
অতয়য ন্তবুথ ি য় । তকন্তু স্তান্ততযি অয় , ক্ষমভন তবেুতকয অয় । যািীয় অতয়য ভতধি ন্তবুথ ি য় 

না । কাযি এয তফতনভতয় ক্ষকান প্রকায দ্রফি ফা ক্ষফা উৎাতদি য় না ।  
 
Q8. অফচ়ে ফরযত কি স্ফোঝ ? ( What is depreciation ? )  

উঃ অভযা যাতন ক্ষম , ক্ষকান ভূরধনআ তচযকার েি ফিায় িায়ী র্াকতি াতযনা । উৎাদন কামথ 
ম্পাদতনয পতর ফিফহৃি ভূরধন দ্রফি েয়প্রাপ্ত য় । ফেতযয ক্ষতল ভূরধন দ্রফি ফা মন্ত্রাতিয ক্ষম 
েয়েতি য় িা ূযি না কযতর উৎাদন কামথ ফিাি র্াতক না । উৎাদন ক্ষেতত্র ভূরধন দ্রতফিয 
এআরূ ভূরিভান হ্রাতক ফা ভূরধতনয যনি েয়েতি ফাফদ ফিয়তক ফচয় ফরা য় । ক্ষকান ফেতয ক্ষভাট 
যািীয় অয় ক্ষর্তক ঐ ফেতযয ফচয় ফা েয়েতিয ভূরি ফাদ তদতর নীট যািীয় অয় ায়া মাতফ ।  
 
Q9. কিবোযফ কফকনয়েোযেয কযফতুন কযভো িযযফ ? ( How do you calculate the value of 
inventories ? )  

উঃ তফতনতয়াতগয তযফিথ তনয অতেক দ্বাযা তযআ তফতনতয়াতগয ভূরি তযভা কযা ম্ভফ নয় । কাযি 
অতগয িুরনায় মিটা তযভাি তফতনতয়াগ ফৃতি ফা হ্রা কযা য় , ক্ষটাআআনতবনটতয তাতফ তফতফচনা 

কযতর তকেু বুর ক্ষদখা ক্ষদতফ । এখাতন কাাঁচাভার , ধথ উৎাতদি দ্রফি , উৎাতদি দ্রফি ুনযায় 
উৎাদন কাতয ফিফহৃি য় । স্বাবাতফকবাতফ ক্ষম ক্ষকান বাতফআ গিনায ত্রুটি চতর অতি াতয ।  
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Q10. যিোযী স্েযেয আ়ে কিবোযফ কযভো িযো ়ে ? ( How is income in the | government 
sector measured ? )  

উঃ যািীয় অয় গিনায ভয় যকাযী উৎাতদি দ্রফি  ক্ষফায ভূরি তনধথাযি কযা ুতফধাযনক । 
যকায ক্ষম কর দ্রফি উৎাদন কতয িা ক্ষফতয বাগ ক্ষেতত্র চাতদা  । ক্ষমাগান দ্বাযা তনধথাতযি য় 
না । এয পতর ভূরি তনধথাযি ুতফধাযনক তয় তড় । এতেতত্র ভূরি তনধথাযতিয ভয় ভধিিিাকাযী 
দ্রতফিয ভূতরিয তে শ্রতভকতদয ক্ষদয়া াতয ক্ষমাগ কতয ক্ষম ভূরি য় , িাআ গিনায যনি গ্রি কযা য় 

।  
 
Q11. বোযযতয জোতী়ে আয়েয কযভোযয অুকফধোগুযরো কি কি ? ( What are the limitations of India 
' s National Income Estimation ? )  

উঃ বাযতিয যািীয় অতয়য তযভাতয ুতফধাগুতরা রঃ (১) কৃতল তযংখিান মূ্পিথ , । (২) 
তনবথ যতমাগি তযংখিান ংগ্র কযায ুতফধা , (৩) র্থফতবূথ ি ক্ষেতত্র উৎাদতনয তাফ কযা কঠিন 

, (৪) তল্পতেতত্রয তাফ মূ্পিথ ।  
 
Q12.  কফযদী অ়ে কিরূয জোতী়ে আয়েয অং কোযফ কযেকণত ়ে ? ( How is the  foreign 

income to be considered a part of the National Income ? ) ।  
উঃ ক্ষদীয় উৎাদতনয উাদানগুতর এফং পাভথ তফতদত ক্ষম অয় কতয িায একটা ং স্বতদত ক্ষপযি 

াঠায় । নুরূবাতফ স্বতদত কভথযি তফতদী উৎাদতনয উাদান এফং পাভথগুতর িাতদয অতয়য একটা 

ং তফতদত াঠায় । এআ দুআ প্রকায অদান - প্রদাতনয ক্ষম ার্থকি র্াতক িাতক প্রকৃি তফতদী অয় 

ফরা য় । এটি যািীয় অতয়য তে মুি য় । এআ যাতটি ধনাত্মক ফা ঋিাত্মক তি াতয । 
 
Q13. নীট জোতী়ে উৎোদন ( NNP ) ফরযত কি স্ফোঝো়ে ?  

উঃ । ক্ষকান একটি ক্ষদত একফেতয ক্ষম দ্রফি  ক্ষফা কামথ তিযী য় ক্ষআ দ্রফি  ক্ষয = কাতমথয 
অতর্থকভূরি ( ক্ষভাট - যািীয় উৎাদন ) ক্ষর্তক ভূরধনী দ্রতফিয ফচয় ফাদ তদতর ম | ফতষ্ট র্াতক 
িাাআ নীট যািীয় উৎাদন র্থাৎ নীট যািীয় উৎাদন ( NNP ) = ক্ষভাট যািীয় উৎাদন ( 

GNP ) – ফচয় । ।  
 
 Q14. ফোজোয দোযভ স্ভোট জোতী়ে উৎোদন ও উোদোযনয ফেয়ে স্ভোট জোতী়ে  উৎোদযনয ভযধে 
োথুিে কি ? |  

উঃ । ক্ষকান ক্ষদতয ক্ষকান এক ফেতযয ক্ষভাট দ্রফি  ক্ষফাকাতমথয উৎাদতনয তযভািতক ফাযাতযয 
প্রচতরি দাভ তদতয় গুি কতয ক্ষম অতর্থকভূরি ায়া মায় িাআ ফাযায দাতভ ক্ষভাট যািীয় উৎাদন ।      
    ফাযায দাতভয ভতধি তযাে কয র্াতক । ফাযায দাতভ ক্ষভাট যািীয় উৎাদন ক্ষর্তক তযাকয ফাদ 
তদতর মা র্াতক িাাআ উাদাতনয ফিতয় ক্ষভাট যািীয় উৎাদন । র্থাৎ , উাদাতনয ফিতয় ক্ষভাট যািীয় 
উৎাদন = ফাযায দাতভ ক্ষভাট যািীয় উৎাদন - তযাে কয ।  
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Q15. ফোজোয দোযভ নীট জোতী়ে উৎোদন ও উোদোযনয ফেয়ে নীট জোতী়ে উৎোদযনয । ভযধে োথুিে 

কি ?  

উঃ । নটি যািীয় উৎাদন = ক্ষভাট যািীয় উৎাদন - ফচয় । 
িাআ ফাযায দাতভ ক্ষভাট যািীয় উৎাদন ক্ষর্তক ফচয় ফাদ তদতর মা ফতষ্ট র্াতকন ফাযায দাতভ নীট 

যািীয় উৎাদন । উাদাতনয ফিতয় ক্ষভাট যািীয় উৎাদন ক্ষর্তক ফচনা তদতর মা ায়া মায় িাাআ 
উাদাতনয ফিতয় নীট যািীয় উৎাদন ।  
 
Q16. স্ভোট জোতী়ে উৎোদন ( GNP ) ও স্ভোট আবেন্তযীণ উৎোদযনয ( GDP ) ভযধে োথুিে কি ?  

উঃ । ক্ষকান এক ফেতয ক্ষকান ক্ষদত ক্ষভাট ক্ষম দ্রফি  ক্ষফাকামথ তিযী য় িায র্থভূরিতফ । ক্ষভাট 
যািীয় উৎাদন ফতর । এতেতত্র দ্রফি  ক্ষফা কাতমথয উৎাদন ক্ষদতয বিন্ততয ফা ক্ষদতয ফাআতয তি 
াতয । ক্ষভাট অবিন্তযীন উৎাদন ফরতি ক্ষফাঝায় ক্ষকান এক ফেতয ক্ষদতয বিন্ততয র্থাৎ ক্ষদতয 

ক্ষবৌতগাতরক ীভানায ভতধি ক্ষম দ্রফি  ক্ষফা কামথ তিযী য় িায অতর্থক ভূরিতক । িাতর ফরা য় 
GNP = GDP + তফতদ ক্ষর্তক নীট অয় ( Nf )। মতদ Nf > 0 য় িাতর ি ' GNP > GDP , 

মতদ Nf < 0 য় িাতর GNP < GDP । ,  
 
Q17. স্ভোট জোতী়ে উৎোদযনয অযবদটি কি ?  

উঃ । ক্ষভাট যািীয় উৎাদতনয তবদটিতক দুবাতফ ক্ষদখা মায় । উৎাদতনয তদক ক্ষর্তক এফং অতয়য 

তদক ক্ষর্তক । উৎাদতনয তদক ক্ষর্তক GNP = C + I + G + ( X - M ) | অতয়য তদক ক্ষর্তক 

GNP = C + S + T + R । 
C + I + G + ( X - M ) = GNP = C + S + T + R , আাআ ক্ষভাট যািীয় উৎাদতনয  
তবদ ক্ষমখাতন C- ক্ষবাগফিয় , I — তফতনতয়াগ ফিয় , G-যকাযী ফিয় , ( X – M ) নীট যপ্তাতন 

S — ঞ্চয় , T — কয এফং R — স্তান্তয ানা ।  
 
Q18. আয়েয ফৃত্তী়ে স্রোত ফরযত কি স্ফোঝো়ে ?  

উঃ । উৎাদন প্রতিষ্ঠান উকযতিয াাতমি দ্রফি উৎাদন কতয । তযফাযভূ উৎাদন ১ প্রতিষ্ঠানতক 
উকযি যফযা কতয এফং তফতনভতয় উকযতিয যনি অয় ক্ষতয় র্াতক । উৎাদন প্রতিষ্ঠান 
তযফাযগুতরতক দ্রতফিয ক্ষমাগান তদতয় র্াতক এফং তফতনভতয় র্থ ায় । এআবাতফ পাভথ ক্ষর্তক তযফায এফং 
তযফায ক্ষর্তক পাতভথ অতয়য প্রফাতক অতয়য ফৃত্তীয় ক্ষরাি  
 
 Q19. মখন স্িোন কেি কনযজয স্ভয়েযি ডোন তখন তো কি জোতী়ে আয়েয কোযফয  ভযধে অন্তবুুক্ত 
িযো যফ ?  

উঃ । না । কাযি এতেতত্র তেতকয ক্ষফায ক্ষকান তফতনভয় তে না । মতদ ঐ তেক ফাআতয ক্ষকান 
ক্ষেতরতভতয়তক ড়ান িাতর িা যািীয় অতয়য ন্তবুথ ি তফ কাযি ক্ষতেতত্র তেতকয ক্ষফাকাতমথয তফতনভয় 

ঘটতে ।  
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Q20. এিটি ফেফহৃত স্ভোটযেোডীয ক্র়েভূরে কি জোতী়ে উৎোদন কযভোয ধযো ়ে ।  
 উঃ । ফিফহৃি ক্ষভাটয গাড়ী ক্ষম ফেয তিযী তয়তের ক্ষআ ফেতযয যািীয় উৎাদতন ধযা তয়তের ফতর 
ফিথ ভাতন যািীয় উৎাদন তযভা কযায ক্ষেতত্র ফিফহৃি ক্ষভাটয গাড়ীয িয়ভূরি ধযা য় না । 
 
Q21. মকদ ফেফহৃত স্ভোটযেোডী স্িোন দোরোযরয ভোধেযভ কফক্র়ে ়ে তোযর দোরোযরয Fee কি জোতী়ে 
আ়ে কযভো িযোয স্েযে ধযো ়ে ? 

 উঃ । িা । কাযি দারাতনয ক্ষফা এআ ফেতয ৃতষ্ট তয়তে । িাআ দারাতরয ক্ষফায Fee ফিথ ভান 
ফেতযয যািীয় অয় তযভা কযায ক্ষেতত্র ধযা য় ।  
 

Q22, অতীত িোযর ভিফুর কপদো হুযযনয অকিত স্িোন ছকফয ক্র়েভূরে কি ফতুভোন । ফছযযয জোতী়ে 

উৎোদযন ধযো ়ে ? 

 উঃ । না । কাযি িীি কাতর তিি েতফ ক্ষআ ফেতযয উৎাদতনয ভতধি ধযা তয়তে । িাআ 
ফিথ ভাতন যািীয় উৎাদতন অয ধযা য় না । 
 
Q23. যিোয উৎোদন প্রকতষ্ঠোনগুকরযি স্ম বযতকি স্দ়ে তো কি জোতী়ে উৎোদযনয কুোফ িযোয 
ভ়ে ধযো ়ে ?  

উঃ । তনক ক্ষদতআ যকায উৎাদন প্রতিষ্ঠানগুতরতক ক্ষম বযিুতক ক্ষদয় িা যািীয় উৎাদতনয তাফ 
কযায ভয় ধযা য় না কাযি বযিুতক ( Subsidy ) দ্বাযা ক্ষকান উৎাদন ক্ষফাঝায় না ।   
 
Q24. জোতী়ে আয়েয কোফ িযোয ভ়ে কি যিোয স্ম দ্রফে ও স্ফো িোযমুয স্মোেোন ( Public good 
and services ) কদয়ে থোযি তো ধযো ়ে ?  

উঃ । িা । যকায ক্ষম ফ দ্রফি  ক্ষফায ( Public good and services ) ক্ষমাগান তদতয় । র্াতক 
মাতদয ক্ষকান ফাযাতয তফতনভয় কযা য় না ক্ষআ ফ দ্রফি  ক্ষফায যনি যকাতযয মা ফিয় য় িা 

যািীয় অতয়য তাতফয ভতধি ধযা য় । 
 
 
 

………………… 
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Q1. আকথুি জোতী়ে আ়ে ও প্রিৃত জোতী়ে আয়েয োথুিে ( Difference between Money National 

Income and Real National Income ) ঃ   

অতর্থক যািীয় অয়  প্রকৃি যািীয় অয়  এক নয় ,িাআ এতদয ার্থকি ফা িুরনা কযা ক্ষমতি াতয । 
প্রথভত , ক্ষকাতনা ক্ষদত এক ফেতযয ক্ষল উৎন্ন দ্রফি  ক্ষফাকতভথয ক্ষভাট র্থভূরিতক । অতর্থক যািীয় অয় ফতর । 
যতদতক , ক্ষকাতনা তনতদথষ্ট ফেতযয দাতভয তততফ ফা তিয । দাতভয তততফ প্রকাতি যািীয় অয়তক ফাস্তফ ফা প্রকৃি 

যািীয় অয় ফতর ।  
কিতী়েত , ক্ষকাতনা ফেতযয চরতি দাতভয তততফ অতর্থক যািীয় অয় ততফ কযা য় । তকন্তু ক্ষকাতনা তবতত্ত ফেতযয 

দাতভ ফা তিয দাতভয তততফ ফাস্তফ যািীয় অয় ভাা য় । । র্থাৎ অতর্থক যািীয় অতয়য ক্ষেতত্র দাতভয তযফিথ তনয 

প্রবাতফ র্থ নাভক ভাকাঠি । কভাফাড়া ঘটায ুতমাগ র্াতক । তকন্তু প্রকৃি যািীয় অতয়য ক্ষেতত্র র্থ নাভক 

ভাকাঠিয । কভাফাড়া ঘটায ুক্ষমাগ র্াতক না ।  
তৃতী়েত , অতর্থক যািীয় অয় ক্ষর্তক ক্ষদতয র্থননতিক ভৃতি , যীফনমাত্রায ভান যানা । মায় না । কাযি 

ভুদ্রাতিতি ঘটতর ফা ভূরিস্তয ফাড়তর ফিথ ভান দাতভ অতর্থক যািীয় অয় ক্ষফতড় মাতফ , তকন্তু প্রকৃি যািীয় অয় ফাতড় 

না । িাআ প্রকৃি যািীয় অয় যানা ক্ষগতরআ ক্ষদতয ফিা , যনকরিাি , যািীয় ক্ষবাতগয তযভাি যানা মায় । কাতযআ 
এআ তযতপ্রতেতি অতর্থক যািীয় অয় তো প্রকৃি ফা ফাস্তফ যািীয় অতয়য ধাযিাটি র্থনীতিতি ক্ষফত গুরুত্বূিথ ।  
চতুথুত , অতর্থক যািীয় অয় ক্ষর্তক একটি তনতদথষ্ট ফেতয যািীয় অতয়য ফৃতিয কাযি তততফ উৎাদন ফৃতি না 

তযতনতত্রয দাভ ফৃতি িা তয ক্ষফাঝা মায় না । তকন্তু প্রকৃি যািীয় অতয়য তততফ উৎাদন ফৃতিযতনি 

তযফিথ নআ ক্ষকফরভাত্র প্রতিপতরি য় , ক্ষমতিু দাভূচতকয ূত্র ফিফায কযা য় ।  
ঞ্চভত , অতর্থক যািীয় অয় ক্ষর্তক যনগতিয িয়েভিায তযফিথ ন যানা মায় না । কাযি টাকায তি অতয়য 

তযফিথ ন ঘতট । তকন্তু ফাস্তফ যািীয় অয় ক্ষর্তক অতর্থক অতয়য িয়েভিায তযফিথ ন তযআ যানা মায় । িাআ 
ফাস্তফ যািীয় অয় টাকায িয়েভিায তনতদথক ।   
লষ্ঠত , তর্থয তততফ যািীয় অয় এফং প্রকৃি যািীয় অতয়য গতি তফযীিভুখী তি াতয । কাযি তবতত্তফতলথয 

িুরনায় চরতি ফেতয দাভূচক ফৃতি ক্ষতর অতর্থক যািীয় অয় স্বাবাতফক তনয়তভআ ফাতড় । তকন্তু দাভস্তয ফৃতিয পতর 

প্রকৃি ফা ফাস্তফ যািীয় অয় কতভ । মায় । অফায , দাভস্তয কভতর অতর্থক যািীয় অয় কতভ ঠিকআ , প্রকৃি যািীয় 

অয় ফাতড় ।  
কযযযল , যািীয় অতয়য তযভাতয ভয় র্থনীতিতফদগি অতর্থক অয় তো অর ফা ফাস্তফ যািীয় অয়তকআ 

তধক গুরুত্ব ক্ষদন , কাযি প্রকৃি যািীয় অয় তযভাআ । দাভস্ততযয ঠানাভাতক প্রবাতফি কতয । 
 

 Q2. ফে়েযমোে আ়ে ( Disposable income ) িী ?     

  ফিতিগি অয় ক্ষর্তক ফিতিয য ধামথ কয তফতয়াগ তদতর মা ফতষ্ট র্াতক , িাতক ফিয়তমাগি  অয় ফরা য় । 

র্থাৎ ফিয়তমাগি অয় = ফিতিগি অয় - ফিতিগি প্রিিে কয । 
   এআ ফিয়তমাগি অয় দ্বাযা ক্ষকাতনা ফিতিয কামথকযী তনট িয়েভিা তযচয় র্থাৎ ক্ষকাতনা ক্ষিিা ফা ক্ষবাগকাযীয 

িয়ভেভিা ফাড়া ফা কভায একটি প্রধান ভি র িায ফিয়তমাগি অয় । দ্রফিাভগ্রী  ক্ষফাকতভথয দাভ ফাড়তর 

র্থাৎ দাভাৰ ফিয়তমাগি অয় কতভ । যতদতক , ভূরিস্তয কভতর ফিয়তমাগি অয় ফাতড় । ভূরিস্ততযয তযফিথ ন তর 
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ফিয়তমাগি অয়তক ক্ষবাগিতিিয ভূতরিয ূচক তদতয় বাগ কতয প্রকৃি ফিয়তমাগি অতয়য | ( Real disposable 

income ) ততফ ায়া মাতফ । 
 

Q3. ভোথোকছু আ়ে িোযি ফযর ? ( What is percapita Income ? )   

 ক্ষকাতনা তনতদথষ্ট ফেতয ক্ষকাতনা ক্ষদতয অতর্থক যািীয় অয়তক আ ক্ষদতয ক্ষআ ফেতযয যনংখিা তদতয় বাগ কযতর 

ভার্াতেু অয় ায়া মায় ।  

 র্থাৎ ভার্াতেু অয় = 
ক্ষভাট যািীয় অয় 

ক্ষভাট যনংখিা 
  ।  

  িাআ ক্ষকাতনা ক্ষদতয যনংখিাতক „ P ‟ , ক্ষভাট যািীয় অয়তক „ Y ' এফং ভার্াতেু অয়তক । „ P , ' ধযতর , 

ভার্াতেু অয় তনিথতয়য ূত্রটি তফ তনম্নরূঃ   

                Py = 
Y

P
 

  ধযা মাক , বাযতিয 2000 াতরয ক্ষভাট যািীয় অয় তের 90 , 000 ক্ষকাটি টাকা এফং আ ভতয় যনংখিা তের 

90 ক্ষকাটি । িএফ আ ভতয় বাযতিয ভার্াতেু অয় তের - 

90 , 000 / 90 = 1000 টাকা । 
  ক্ষকাতনা ক্ষদত যািীয় অয় ক্ষমবাতফ ফাতড় িায ক্ষর্তক মতদ যনংখিা ক্ষফত াতয ফাতড় িাতর ভার্াতেু অয় কভতফ 

। অফায , যনংখিা ফৃতিয ায ( ধযা মাক 2 % ) এফং যািীয় অয় ফৃতিয ায ( ধযা মাক 2 % একআ য় িাতর 

ভার্াতেু অয় তযফতিথ ি র্াকতফ ।  
 

Q4. ভোথোকছু আ়ে, জীফনমোেোয ভোন ফো জনিরেোযণয ঠিি ভোিোঠি ফো কনযদুি কিনো মুোযরোচনো 
( Evaluation of percapita income as an index of standard of living or welfare of the 

people ) :  

  ভার্াতেু অতয়য তে যীফনমাত্রায ভাতনয ফা যনকরিাতিয ম্পকথ  অতরাচনা কযতি । তর ফথপ্রর্ভ এতদয ংজ্ঞা 

যানা প্রতয়াযন । 
 ভার্াতেু অয় ফরতি অভযা ফুতঝ ক্ষদত এক ফেতয যািীয় অয়তক ( Y ) আ ফেতযয ক্ষভাট যনংখিা ( P ) তদতয় 

বাগ কতয ক্ষম বাগপর ায়া মায় । র্থাৎ - 

ভার্াতেু অয় ( percapita income ) = 
ক্ষভাট যািীয় অয় ( Y  ) 

 ক্ষভাট যনংখিা ( P )
   

   Yp = Y

P
  ( মখন Yp = যনপ্রতি যািীয় অয় , Y = যািীয় অয় এফং P = যনংখিা ( Population ) ।  

  ক্ষকাতনা ফেতয মতদ যািীয় অতয়য তযভাি ক্ষফতড় মায় , র্চ ক্ষআ নুাতি যনংখিা না ফাতড় , িাতর ভার্াতেু 

অয় ক্ষফতড় মায় । কাতযআ ভার্াতেু অয় কভ ফা ক্ষফত । প্রয়ায কাযি তে ক্ষভাট যনংখিা এফং যািীয় অতয়য ভতধি 

নুাতিয তযফিথ ন । ভার্াতেু অয় কভ তফ — 

 ( i ) মতদ যনংখিা ফাতড় র্চ ক্ষআ নুাতি অয় না ফাতড় ।  
( ii ) মতদ যনংখিা তিয র্াতক র্চ অয় না ফাতড় । 
( iii ) মতদ যনংখিা তিয র্াতক র্চ যািীয় অয় কতভ মায় । 
 বাযতি যনংখিা ফৃতিয নুাতি যািীয় অয় ফৃতিয নুাি কভ ফতর ভার্াতেু অয় কভ ।  
    তনতকয ভতি , যীফনমাত্রায ভান ভার্াতেু অতয়য য তনবথ য কতয । র্থাৎ একটি ক্ষদতয যনগতিয 

যীফনমাত্রায ভান কীবাতফ তযফতিথ ি তে িা প্রকৃি ভার্াতেু অতয়য গতিপ্রকৃতি ক্ষর্তক যানা মায় । ংতেত 
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দীঘথকারীন তবতত্ততি ক্ষকাতনা ক্ষদতয যনাধাযতিয যীফনমাত্রায ভাতনয নিিভ তনতদথক ( index ) তততফ তফতফতচি 

য় ভার্াতেু অয় । 
     ফস্তুিতে , ভার্াতেু অয় ক্ষিিায িয়েভিাতক তনতদথ কতয । এআ অতয়য দ্বাযা ক্ষ । িায প্রতয়াযনীয় তফতবন্ন 

ক্ষবাগিদ্রফি  ক্ষফাকামথ তকনতি েভ য় । কাতযআ ক্ষকাতনা ক্ষদতয ভার্াতেু অয় মতদ খুফ ল্প য় , িতফ ক্ষ ক্ষদতয 

ভানুতলয যীফনধাযতিয ভান তনম্নভাতনয য় । 1996 াতরয তফশ্বফিাংক প্রদত্ত „ তফশ্ব উন্নয়ন তযতাটথ  ‟ ( World 

Development Report ) নুাতয তফতশ্বয তনম্ন অতয়য ক্ষদগুতরতি গড় ভার্াতেু অয় 1994 াতর তের ভাত্র 380 

ডরায , ক্ষতেতত্র উন্নি ক্ষদগুতরতি অতয়য তযভাি তের 23 , 420 ডরায । 
   ভার্াতেু অতয়য ভাকাঠিতি ক্ষদতয ধনীতরাতকতদয যীফনমাত্রায ভান তনক উন্নি । অফায , তনক তযয 

ক্ষরাতকতদয অয় ক্ষফত ফতর গ্রাতভয ক্ষরাতকতদয িুরনায় িাতদয । যীফনমাত্রায ভান তধক উন্নি ।   
    তকন্তু ভার্াতেু অয় ফৃতি ক্ষতরআ ক্ষদতয যীফনমাত্রায ভান উন্নি তফ িায ক্ষকাতনা তনশ্চয়িা ক্ষনআ । ভার্াতেু অয় 

ক্ষফত য়ায র্থ এআ নয় ক্ষম াধাযি  গতযফ ভানুতলয িয়ভেভিা ক্ষফতড় ক্ষগতে । িাআ মতদ ি িাতর বাযতি 

স্বাধীনিা রাতবয য ক্ষর্তক ভার্াতে অয় তনক গুি ক্ষফতড়তে । নীতচয েক ক্ষর্তক িা ক্ষফাঝা ক্ষমতি াতয ( 1980 - 

81 ) তবতত্তফলথ । 
ভয় 1950 - 51 1960 - 61 1970 - 71 1980 - 81 1990 - 91 1998 - 99 

ভার্াতেু অয় 

( RS ) 
1127 1350 1520 1627 2199 2450 

 

 তযয েক ক্ষর্তক ক্ষদখা মাতে , বাযতিয যনগতিয ভার্াতেু অয় 1950 - 51 ার  ক্ষর্তক 1998 - 99 ার মথন্ত 

তদ্বগুতিয ক্ষফত তয়তে । কাতযআ বাযতিয প্রতিটি ভানুতলয যীফনমাত্রায ভান তদ্বগুি াতয ফাড়া উতচি । তকন্তু ফাস্ততফ 

ক্ষভাতটআ িা নয় । কাযি ভুতষ্টতভয় ফিতি ফা তযফাতযয অয় ফৃতি ক্ষতয়তে এফং ধননফলভি দারুিবাতফ ফৃতি ক্ষতয়তে । 
ভুতষ্টতভয় তযফাতযয যীফনমাত্রায ভান ফৃতিতক াভতগ্রক যীফনমাত্রায ভাতনয উন্নয়ন তয়তে ফরা মায় না । কাযি 

বাযতি এখন প্রায় 33 িাং ভানুল দাতযদ্রিীভায নীতচ অতে , 40 িাং ভানুল তোদীো ক্ষর্তক ফতঞ্চি । ুিযাং 
ভার্াতেু অয় ফৃতিতক যনকরিাতিয ভাকাঠি তততফ গ্রি কযা মায় না । িাআ ভার্াতেু অতয়য ধাযিায 

ুতফধাগুতর র । তনম্নরূ :  

  প্রথভত , একটি ক্ষদত এক ফেতযয উৎাতদি কর িি  ক্ষফাকভথ ক্ষবাগকাতমথ ফিফহৃি য় না । কাযি যািীয় 

অতয় দুটি ং র্াতক — ক্ষবাগ  ঞ্চয় । অফায , ঞ্চয় ক্ষর্তক তফতনতয়াগ য় । তকন্তু এআ ঞ্চয় ফা তফতনতয়াগ 

যীফনমাত্রায ভাতনয তে যাতযবাতফ যতড়ি ।  
  কিতী়েত , ৃতর্ফীয তফতবন্ন ক্ষদতয ভার্াতেু অয় তযভাতয ভয় তর্থয তফতবন্ন একক । প্রতয়াগ কযা য় । ক্ষমভন 

— অতভতযকায় ডরাতয , যাাতনয আতয়তন , যাতয়ায় রুফত এফং বাযি , াতকস্তান , ফাংরাতদত রুততি ( Rupee 

) । অফায , অন্তযথ াতিক ভুদ্রা তততফ ডরায , ডতয়ভাকথ  , াউন্ড স্টাতরথং ফিফায কযা য় । তকন্তু প্রতিিক ক্ষদত 

তর্থয বিন্তযীি িয়েভিা একযকভ নয় । ক্ষমভন — ফিথ ভাতন বাযতি ফৃতয তে ভাতকথ ন ডরাতযয তফতনভয় ায 

র $ 1 = 47 টাকা । তকন্তু অতভতযকায িুরনায় বাযতি 47 টাকায় ক্ষফত তযতন ক্ষকনা । মায় । কাতযআ ভার্াতেু 

অতয়য িুরনা ক্ষর্তক ক্ষদতয র্থননতিক করিাি ফা যীফনমাত্রায । ভাতনয ঠিক ততফ ায়া মায় না ।  
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  তৃতী়েত , ক্ষকাতনা - ক্ষকাতনা ক্ষদতয যািীয় অতয়য একটা তফার ং অত অধুতনক । মুিাস্ত্র তফতি কতয । ক্ষমভন 

— অতভতযকা , ফ্রান্স প্রবৃতি ক্ষদতয অয় । র্চ াভতযক মুিাস্ত্র উৎাদতনয তে যনগতিয যীফনমাত্রায ভাতনয ফা 

যনকরিাতিয ক্ষকাতনা ম্পকথ  ক্ষনআ কাতযআ এবাতফ ভার্াতেু অয় ফৃতি র্থননতিক করিাতিয ভাকাঠি তি াতয না ।  
 চতুথুত , অয়ফণ্টতন তফলভি র্াকতর যীফনমাত্রায ভান ফথদা উন্নি য় না । বাযতিয ক্ষেতত্র এটা দারুিবাতফ 

প্রতমাযি । এ প্রতে অভযা ভাতকথ ন মুিযাষ্ট্র এফং কুতয়ি — এআ দুআ ক্ষদতয ভার্াতেু অয়  যীফনমাত্রায ভাতনয 

িুরনা কযতি াতয । এক ভয় কুতয়তিয ভার্াতেু অয় তের ৃতর্ফীয ভতধি ফতচতয় ক্ষফত । তকন্তু ধনম্পদ  অয় 

ফণ্টতনয তফলতভিয । যনি এ ক্ষদতয 70 % ক্ষরাতকতদয যীফনমাত্রায ভান তের তনক নীতচ । যতদতক , ভাতকথ ন 

মুিযাতষ্ট্রয ভার্াতেু অয় াভানি কভ তর অয় তফলভি প্রকট না - য়ায় আ ক্ষদতয ক্ষরাতকতদয যীফনমাত্রায ভান 

মতর্ষ্ট উন্নি । বাযতি বূতভংস্কায বাতফ এফং কয কাঠাতভায ংস্কাতযয বাতফ ধননফলভি প্রকট য়ায় কতিয় 

তযফাতযয যীফনমাত্রায ভান উন্নি তর তংবাগ ভানুতলয যীফনমাত্রায ভান খুফআ নীতচ ।  
  ঞ্চভত , ক্ষবৌগাত তরক তফতচত্রি ফা াভাতযক কাযতি ীিপ্রধান ক্ষদত ীিফস্ত্র , ভদ , ভাং মিটা প্রতয়াযন 

বাযতিয ভতিা গ্রীষ্মপ্রধান ক্ষদত আ কর দ্রতফিয িিটা প্রতয়াযন য় না । র্থাৎ কভ ভার্াতেু অতয় বাযতিয 

ভানুল ক্ষফত ুখস্বােন্দ্ি ক্ষবাগ কযতি াতয । কাতযআ ভার্াতেু অতয়য িুরনা ক্ষর্তক তফতবন্ন ক্ষদতয যীফনমাত্রায 

ভাতনয িুরনা কযা ঠিক নয় ।  
  লষ্ঠত , ভার্াতেু অতয়য ধাযিাটি একটি গাতিতিক গড় ততফ ভাত্র । িাআ ক্ষকাতনা ক্ষদতয ভার্াতেু অয় ফৃতি 

ক্ষতরআ যীফনমাত্রায ভান ফা র্থননতিক করিাি ফৃতি তফ িায তনশ্চয়িা ক্ষনআ । িাআ ধিাক , িাআ ধিাক 

ভতযতয ( M . D . Moris ) ভতি , ক্ষকাতনা ক্ষদত তশুভৃিুিয ায , অয়ুষ্কার , তোয ায । কাভার , তোয ায 

প্রবৃতি ক্ষর্তক যনগতিয যীফনমাত্রায ভান যানা মায় । কাতযআ কি ভার্াতেু অয় তিয ক্ষর্তক তশু ভৃিুিয ায কতভ , 

অয়ু ফাতড়  তোয ায ফাতড় িাতর র্থননতিক করিাি ফা উন্নয়ন ক্ষফতড়তে ফরা ক্ষমতি াতয । এ ধযতনয ধাযিাতক 

র্থনীতিতফদগি তদতক গুিফাচক যীফন ুচক ( Physical quality of life index ) ফতরতেন ।  
  তযততল , 1998 াতর ক্ষনাতফর ুযস্কায তফযয়ী বাযতিয র্থনীতিতফদ ড . ভিথ ি ক্ষন ফতরতেন , “ খাতদিাৎাদন 

ফৃতিয াাাত াধাযি র্থনীতিক তফকাতক উৎাতি কযা , কভথংিাতনয ুতমাগ ফাড়াতনা , উৎাদতন তফতচত্রি 

অনা , তচতকৎা  স্বািি তযতলফায । প্রায , ভা  তশুয ুতষ্ট  খাতদিয প্রতয়াযনীয়িা ম্পতকথ  তচিন  িকথ  

য়া , ক্ষভৌতরক তো  স্বােযিা প্রদান , নাযীতোয প্রায , গিিন্ত্র  প্রচায ভাধিভতক তিারী কতয ক্ষিারা এফং 

তরে তফলভিতক মর্াম্ভবফ কতভতয় এতন র্থননতিক করিাি ফৃতি কযা মায় । ” ধিাক ক্ষন িায “ Poverty and 

famine " গ্রতে ফতরতেন , “ ভন্বন্তয ফা দাতযতদ্রিয ভাধান িখনআ কযা মাতফ মখন েুধািথ   দতযদ্র ক্ষরাতকযা খাদিদ্রফি 

ক্ষকনায েভিা যাখতফ । এযনি প্রতয়াযন তো , স্বািি  কভথংিাতনয ফিফিা কযা । ” তিতন অতভতযকা ম্পতকথ  

ফতরতেন ক্ষম , ক্ষ ক্ষদতয চায ক্ষকাটি ভানুতলয স্বািি  যীফনতফভা ক্ষনআ , ুিযাং অভযা তক ফরতি াতয একটি ক্ষদতয 

যািীয় অয় তধক য়া তত্ত ক্ষদতয ফ নাগতযক । র্থননতিক প্রগতিয ক্ষর্তক রাবফান তেন ? ুিযাং 

র্থননতিক প্রগতি শুধুভাত্র যািীয় অয়ফৃতিয ভাত্রা তদতয়আ ভাা মায় না ফা উতচি নয় । 
  উংোয  উতযয অতরাচনা ক্ষর্তক এটা তযষ্কায ক্ষম ভার্াতেু অয় ফাড়তরআ ক্ষম যনগতিয করিাি ফাড়তফ ফা 

ক্ষদতয ভানুতলয যীফনমাত্রায ভান উন্নি তফ ক্ষ তফলতয় তনশ্চয়িা ক্ষনআ । তোয প্রায , স্বািি তচিনিা  

াভাতযক , যাযননতিক তনযাত্তা প্রবৃতি । র ভাযকরিাতিয ভাকাঠি ।  
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Q 5. বোযযত জোতী়ে আ়ে কযভোযয ভেোফকর ( Problems of । measuring National Income 

in India )  

  উত্ততয তভারয় ক্ষর্তক দতেতি কনিাকুভাতযকা মথন্ত তফসৃ্তি তফার অয়িতনয যনফহুর । ক্ষদত ঠিক যািীয় অয় - 

তযভাতয তফতবন্ন ধযতনয ুতফধা ক্ষদখা ক্ষদয় । এআ ুতফধাগুতর  বাযতিয র্থনীতিতফদগি দ ু- ধযতনয ুতফধা 

তততফ তচতিি কতযতেন । মর্া — ( ক ) ধাযিাগি ুতফধাভূ ( Conceptual difficulties ) এফং ( খ ) 

তযংখিানগি ুতফধাভু । ( Statistical difficultics ) । এআ ুতফধাগুতর ৃর্কবাতফ অতরাচনা কযা র । 
( ি ) ধোযণোেত অুকফধোভূ  ঃ   
( i ) অথুফকবুূত স্েে ( Non - monetised sector )   ঃ অভাতদয ক্ষদত তকেু দ্রফিাভগ্রী এখন মথন্ত প্রকৃি 

ফাযায - ফিফিায ভধি তদতয় িয়তফিয় য় না । ফাযায ম্পতকথ য ফাআতয । এআ দ্রফিাভগ্রী র্াকায যনি র্থভূরি 

তনিথয় কযা কঠিন য় । িাআ তনকটাআ নুভান ফা ধাযিায ফত ততফ কযা য় । ক্ষমভন — ফাতড়য গৃস্বাভী ফা 

গৃকত্রী কিৃথ ক ন্তানতদয তোদান , । ফাগাতনয কায , তনতযয ুকুতযয ভাে খায়া প্রবৃতি । 
( ii ) কভশ্ৰজোতী়ে আ়ে ( Mixed income ) ঃ  বাযতিয নিায় ক্ষদত ভযশুভধভী কৃতলয যনি তধকাং কৃলক 

র্থ উাযথ তনয যনি তফতবন্ন ক্ষায় তনমুি তয় তড় । পতর একআ ফিতিয তফতবন্ন ক্ষেত্র ক্ষর্তক প্রাপ্ত অতয়য ঠিক 

ততফ যানা ম্ভফ য় না এফং ঠিক যািীয় অয় তযভা কযা ম্ভফ য় না ।  
 ( iii ) ভোন্তযোর অথুফেফস্ো   ভাতয উচ্চতফতত্তযা কৃতলতেত্র ফা ফিাফাফাতিযি ক্ষর্তক ক্ষম অয় কতয িায ঠিক 

ততফ প্রকা কতয না । তফতল কতয কয পাঁ  াতক ফা ক্ষরতব পাতক তদতয় কাতরা টাকায ফংফৃতি কতয । এবাতফ 

ভান্তযার র্থফিফিায় মূ্পিথ অনুভাতনক ধাযিায তয তনবথ য কতয ঠিক যািীয় অয় তযভা কযা ম্ভফ য় না 

।  
( iv ) অজ্ঞতো ও কনযেযতো   ঃ বাযতিয কৃতল ক্ষর্তক প্রায় 40 % যািীয় অয় অত । । তকন্তু কৃলতকযা 

তধকাংআ তনযেয , জ্ঞ  কুংস্কাযােন্ন । িাআ কৃতলতেতত্রয অয়ফিতয়য ততফ যাতখ না । এভনতক উৎাতদি 

পতরয ঠিক তযভাি ির্ি ংগ্রকাযীতদয কাতে গাত ন কতয , ক্ষতেতত্র আ কভীযা গড় উৎাদতনয য তবতত্ত 

কতয তযতাটথ  তিতয কতয ।  
( v ) আত্মযবোযেয অং   ঃ কৃলক তযফাযগুতর অত্মতবাতগয যনি উৎাদতনয একটি ক্ষভাটা ং খযচ কতয মায 

তাফতনকা ক্ষকউ যাতখ না । পতর অত্মতবাতগয ংতয ফাযাযভূরি না - ায়ায় অয় তযভা মূ্পিথ ক্ষর্তক মায় 

।  
( vi ) স্তোন্তয োওনো   ঃ ক্ষফকাযবািা , ফাধথকিবািা , তবেুতকয অয় , খযা  ফনিাত্রাি প্রবৃতি । স্তান্তয ানা 

তনক ভয় যািীয় অতয় মতদ ন্তবুথ ি কযা য় িাতর যািীয় অতয়য ঠিক ততফ ায়া মায় না ।  
( vii ) যমোকেতোয অবোফ   ঃ কৃতল , তল্প  তফতবন্ন ফিাফা  ক্ষায় তনমুি ফিতিযা । িাতদয ঠিক ততফ 

ফা ির্ি তযতফতন যকাতযয কভথচাযীতদয তে তমাতগিায াি ফাতড়তয় ক্ষদন না । পতর ঠিক যািীয় অয় 

তযভা কযা ম্ভফ য় না ।  
( viii ) অবফধ িোমুিরো : অভাতদয ক্ষদত অআতনয ক্ষচাতখ ধুতরা তদতয় অআনতফরুি তনক র্থননতিক কাযকভথ 

তয় র্াতক । এতদয ভতধি ফহু দ্রতফিয উৎাদন  তযতফায ৃতষ্ট য়  উাদাতনয অয় ৃতষ্ট য় । ক্ষমভন — 

ভাদকদ্রতফিয উৎাদন  তফিয় , ক্ষচাযাচারান , কাতরাফাযায  কাতরাটাকা প্রবৃতি র নফধ কাযকতভথয দৃষ্টান্ত । 
এআ কর নফধ কায যািীয় অতয়য ভতধি ধযা য় না । পতর র্থননতিক কাযকতভথয একটি গুরুত্বূিথ ং যািীয় 
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অয় তনধথাযতি ফাদ তড় মায় । তযততল , যকাতয তযতফায এক উতেখতমাগি ং তফনাভূতরি প্রদত্ত য় । স্বািি , 
তো , তনযাত্তা , প্রতিযো প্রবৃতি যকাতয তযতফা প্রবৃতি ফাযাযভূতরি ভূরিায়ন ম্ভফ য় না । এটি যকাতয 

ফিতয়য তযভাতিয তবতত্ততি ভূরিায়ন কযা । য় মা মতর্ষ্ট মুতিূিথ নয় । ।  
 

( খ ) কযংখেোনেত ফো ফেফোকযি অুকফধো  ঃ   
তয ফতিথি ধাযিাগি ফা িত্ত্বগি ুতফধায াাাত তযংখানগি ত্রুটি বাযতিয যািীয় অয় তযভাতয 

ক্ষেতত্র এক াাড় - ফথিভ ফাধা তততফ ক্ষদখা ক্ষদয় । কাযি অয়ভতষ্ট িতি ফা উৎাদন ভতষ্ট । িতি — এআ 

দুটি িতিয ক্ষম - ক্ষকাতনাতিআ যািীয় অয় তযভা কযা াত ক না ক্ষকন । কিকগুতর প্রার্তভক ির্ি ংগ্র কযতি 

য় । কাযি , “ National income estimates ... Constitute a quantitative measure rather than a 

verbal description of country's economic activity, as well of the significant sectors of the 

country 's economy." 

(1) অনকবজ্ঞ িভুচোযী কনয়েোে  ঃ  অভাতদয ক্ষদত যািীয় অয় তযভাতয গযি ফ উরতি য় না । কাযি 

যািীয় অয় গিনায যনি একান্ত তযামথ ির্ি িয দাতয়ত্ব তনম্ন অতয়য কভথচাযীতদয য থি কযা য় । এযা 
তনতযতদয দাতয়ত্ব তচিন না - র্াকায় এফং তবজ্ঞিায বাতফ প্রার্তভক ির্ি মতর্ষ্ট িকথ িায তে । যংগ্র কযা 
য় না । তনক ভয় ক্ষকাতনা চাতয়য ক্ষদাকাতন ফত কতিয় ক্ষরাতকয কাে ক্ষর্তক প্রার্তভক ির্ি ংগ্র কযা য় । পতর 

ঠিক যািীয় অয় তযভা কযা মায় না ঠিক তযংখিাতনয বাতফ । 
 ( 2 ) অংেঠিত স্েে  বাযতিয নিায় উন্নয়নীর ক্ষদত ংগঠিি ক্ষেতত্রয ভাধিতভ উৎাদতনয তযতধ ীতভি । 
কৃতল , েুদ্র  াতযফাতযক তল্প ফিাফা উৎাদতনয এক তফুর িাং ংগঠিি য়ায় ঠিক ির্ি ায়া মায় 

না । কাযি কয পাতক ক্ষদফায যুাতি িাযা ঠিক ততফ প্রকা কতয না । অফায , তনতক অয়ফিতয়য ততফ 

যাতখ না । কাতযআ ঠিক তযংখিাতনয বাতফ ঠিক যািীয় অয় তযভা কযা ম্ভফ য় না ।  
  উংোয : বাযতিয নিায় তফার গ্রাভতকতিক  যনফহুর ক্ষদত ংগঠিি ক্ষেতত্রয অতধতকিয যনি ঠিক 

িতর্িয বাতফ অনুভাতনক ধাযিায তবতত্ততি যািীয় অয় তনবুথ রবাতফ তযভা কযা মায় না । এ প্রতে যািীয় অয় 

কতভটি ভন্তফি কতযতে “ An element of | guess work , therefore invariably enters into the 

assesment of output especially in the large sectors of the economy which are dominated by 

the small producer of the usehold enterprise.” 
 
Q6. স্রনযদন উিযৃত্ত চরকত খোত ও ভূরধকন খোযতয োথুিে ( Difference stween Current Account and 
Capital Account in BOP ) ঃ   

  ক্ষরনতদন উদ্বৃতত্তয তততফ দুটি খাি ক্ষদখাতনা য় । একটি র চরতি খাি এফং যটি = ভরধতন 
খাি । এআ দুটি তফলতয়য ার্থকি নীতচয াযতিতি ক্ষদখাতনা র ।  
চরতি খাি (Current Account ) ভূরধতন খাি ( Capital Account ) 
(1) একটি ক্ষদত এক ফেতয তফতদতক ফাতিতযি 
ক্ষমফ ক্ষদনাানায ৃতষ্ট য় এফং ক্ষমগুতর চরতি 
ফেতযয যািীয় অয় ফা যািীয় ফিতয়য তে মুি 
য় , িাতক ক্ষরনতদন উদফৃতত্তয চরতি খাি ফতর । 
(2) চরতি খাতি দৃি ( দ্রফিাভগ্রী ) যপ্তাতন  
অভদাতন এফং দৃি ( ক্ষফাকভথ ) যপ্তাতন , 

(1) তফতদতক ফাতিতযি ক্ষমফ | ক্ষদনাানা 
এককারীন এফং ক্ষমগুতর যািীয় অয় ফা যািীয় 
ফিতয়য তে মুি য় না , িাতক ক্ষরনতদন উদ্বৃতত্তয 
ভূরধতন খাি  ফতর । 
(2) ভূরধতন খাতি ৃতর্ফীয প্রতিটি ক্ষদতয ঋতিয 
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অভদাতন , প্রতিদানীন একিযপা স্তান্তয ন্তবুথ ি 
কযা য় । র্থাৎ ফাতিযি উদ্বৃত্ত  ক্ষফা উদ্বৃত্ত 
চরতি খাতিয তফলয় ।  
 
 
 
(3) চরতি খাতি ভূরধতনয চরাচর যতড়ি নয় ।  
(4) চরতি খাতিয ক্ষরনতদনগুতর তনতদথষ্ট ভয় 
ক্ষভয়াতদ ঘতট এফং এটি একটি স্বল্পকারীন তফলয় ।  
 
(5) চরতি খাতিয প্রতিটি ক্ষদনাানাআ ( ক্ষমভন 
— 1তনং , 2নং , 3নং , 4নং , 6নং , তনং , 
৪নং ) ক্ষরাতিয ভতিা প্রফভান ( flow ) ধাযিা 
এফং অফিথ নভূরক ( Recurring ) ।  
(6) চরতি খাি ক্ষর্তক একনযতয ক্ষদতয 
ফাতিতযিক তচত্র ফা তযতিতি যানা । মায় । ক্ষমভন 
— চরতি খাতিয ানা ভূরি মতদ ক্ষদনাভূতরিয 
ক্ষফত য় িাতর নুকূর চরতি খাি তততফ 
প্রতিপতরি তফ । যতদতক , ানাভূতরি মতদ 
ক্ষদনাভূতরিয কভ য় িাতর প্রতিকূর চরতি খাি 
তততফ প্রতিপতরি তফ । 
 

ক্ষরনতদন চতর । তফতদতয তে ঋি তযাত ধযতনি 
অয়ফিয় , তফতদত ম্পতত্ত িয়তফিয় যতনি 
অয়ফিয় , ক্ষয়ায ভূরধতন তফতনতয়াগ , তফশ্বফিাংক 
, IMF প্রবৃতি ক্ষর্তক ঋি গ্রি  ঋি তযাত ধ , 
অতর্থক ঋি যপ্তাতন - অভদাতন প্রবৃতি তফলয়গুতর 
ন্তবুথ ি র্াতক ।  
(3) ভূরধতন খাতি ভূরধতনয চরাচর । ন্তবুথ ি 
র্াতক ।  
(4) ভূরধতন খাতিয ক্ষরনতদনগুতর অতর্থক ফেতযয 
ক্ষতল ঘতট , এফং এটি একটি দীঘথকারীন তফলয় ।  
(5) ভূরধতন খাতি ক্ষদনাানাগুতর বাণ্ডাযফাচক ( 
Stock ) ধাযিা ।  
 
 
(6) ভূরধতন খাি ক্ষর্তক ক্ষদতয ভূরধতনয তযভাি 
ফা ঋিগ্রস্তিা হ্রাফৃতিয তচত্র ায়া মায় । ক্ষমভন 
— ভূরধতন খাতি ানায ক্ষভাট ভূরি ক্ষভাট ক্ষদনায 
ভূতরিয িুরনায় ক্ষফত তর নুকুর ভূরধতন খাি 
এফং ঐ ভূরি কভ তর প্রতিকূর ভূরধতন খাি 
প্রতিপতরি য় । 

  উংায - চরতি খাি  ভূরধতন খাতিয ভতধি ার্থকি র্াকতর ভূরধতন খাি ক্ষফতযবাগ ক্ষেতত্র 

চরতি খাতিয য তনবথ য কতয , তকন্তু চরতি খাি স্বাধীন  স্বয়ংবূি । ির্াত চরতি খাতিয  
ভূরধনী খাতিয ংক ক্ষমাগ কতয ক্ষরনতদন উতত্তয ততফ ায়া মায় । 
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