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 (National Income) 

 
 1. জাতীয় আয় কি ? ( What is National Income ? )  

    জাতীয় আয় ক ান কেশয ফা জাততয াভতি  আয় । ক ান কেশয জনাধাযণ উৎােশনয  াশজ 
অংিণ  যায পশর কম তযভাণ দ্রফয াভিী  কফা াময উৎােন  শয তায । অথযভূরযশ  জাতীয় আয় ফশর 
। অধযা  ভাযাশরয বালায় প্রা ৃতত  ম্পশেয উয শ্রভ  ভূরধন তনশয়াগ  শয কম তযভাণ নীট দ্রফয াভিী 
 কফা  াময ক ান এ  ফছশয উৎন্ন য় তায কভাট অথযভূরযই জাতীয় আয় ("The labour and capital of a 
country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, 
material and irnmaterial, including services of all kinds. “) 
  
 জাতীয় আয়কি কতন কিি থথকি থিখা থযকত াকর ।  
প্রথমত , জাতীয় আয়শ  উৎােশনয ভতি ফা জাতীয় উৎােন তাশফ কেখা কমশত াশয । ক ান কেশ 
উৎােশনয উাোনগুতর অথযাৎ জতভ , শ্রভ , ভূরধন  ংগঠন এ শে তভতরত শয় কম  র দ্রফয াভিী  

কফা াময উৎােন  শয তাই জাতীয় উৎােন ।  
 কমশতু তফতবন্ন দ্রশফযয কেশে ইউতনটগুতর তফতবন্ন কজনয এইগুতরশ  কমাগ  যায জনয এশেয অথযভূশরয প্র া 

 যশত য় ।  াশজই ঐ জাতীয় উৎােশনয অথযভূরযই র জাতীয় আয় । 
 কিতীয়ত , জাতীয় আয়শ  আশয়য ভতি তাশফ তফচায  যা কমশত াশয । কেশয কভাট উৎােন খাজনা , 
ভজতুয , ুে  ভুনাপায আ াশয উৎােশনয উাোনগুতরয ভশধয ফতিত য় । ুতযাং এই  র আশয়য ভতিই 
জাতীয় আয় । অতএফ জাতীয় অয়শ  কভাট ভজতুয + কভাট খাজনা + কভাট ুে + কভাট ভুনাপা এইবাশফ 
প্র া  যা কমশত াশয । |  
তৃতীয়ত , জাতীয় আয়শ  ফযশয়য ভতি ফা জাতীয় ফযয় তাশফ কেখা কমশত াশয । জাতীয় ফযয় কভাট কবাগ 
ফযয় এফং কভাট তফতনকয়াগ ফযশয়য ভতি । এ টি কেশয জনাধাযশণয াশত কম কভাট আয় এশ থাশ  তায 
এ টি অং কেফাীশেয জীফনধাযশণয জনয কবাগয দ্রফয ত নশত ফযতয়ত য় । এই অংটি কভাট কবাগ ফযয় । 
আশয়য অয অংটি আগাভী ফছশয উৎােন ফৃতিয জনয ভূরধন গঠশনয  াশজ রাশগ । এটিশ  ফশর তফতনকয়াগ 
ফযয় ।  াশজই কভাট কবাগ ফযয় এফং কভাট তফতনকয়াগ ফযয় কমাগ  যশর আভযা কভাট জাতীয় ফযয় কশত াতয ।  
জাতীয় আশয়য এই ততনটি তেশ য ভশধয ক ান াথয য কনই । মা জাতীয় উৎােন তাই জাতীয় আয় এফং তাই 
আফায জাতীয় ফযয় । ুতযাং এই ততনটি ধাযণায কম ক ান এ টিয ভাধযশভই আভযা ক ান কেশয জাতীয় 
আয়শ  তযভা  যশত াতয । 
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2. জাতীয় আকয়র কবকভন্ন ধারণা ( Different Concepts of National Income ) 

 জাতীয় আয় ম্পত য ত কফ  শয় টি ধাযণা আশছ কমভন জাতীয় উৎােন , জাতীয় আয় , ভাথাতছু আয় , 

আতথয  জাতীয় আয় , প্র ৃত জাতীয় আয় ইতযাতে । এইফ তফতবন্ন ধাযণায এ টি ংতেপ্ত তফফযণ এখন আভযা 
কেফ ।  
2.1 সু্ক জাতীয় উৎািন ও নীট জাতীয় উৎািন (Gross National Product and Net National Product)  

   ক ান এ টি কেশ এ  ফছশযয ভশধয কম তযভাণ দ্রফয াভিী উৎন্ন য় তায মা কভাট ভুরয কই ভূরযশ  

আভযা সু্কর জাতীয় উৎােন (Gross National Product) ফশর থাত  । তশফ তফতবন্ন দ্রফয াভিীশ  আভাশেয এ 
য ভবাশফ ধযশত শফ কমন এ ই দ্রশফযয ভূরয এ াতধ ফায গণনা  যা না য় । মতে আভযা কল উৎন্ন 
ণযশ  ( Final Product ) ধতয তাশর এই এ াতধ ফায গণনা আভযা এডাশত াতয । আফায মতে আভযা 
উৎােশনয প্রতত স্তশয ভূরয ংকমাগ  ত শে কটি ধতয তাশর আভযা এই এ াতধ ফায গণনা এডাশত াতয । 
ুতযাং এ টি কেশ এ টি ফছশযয ভশধয উৎন্ন ভস্ত কল উৎন্ন দ্রফয ফা কফা  ামযাতেয ভূশরযয কমাগপরই সূ্থর 

জাতীয় উৎােন । অনযবাশফ ফরশত কগশর এ টি কেশ এ টি ফছশয ভস্ত উৎােন িততশত কম কভাট  ভূরয 
ংশমাতগত য় তাশ ই ফশর সু্কর জাতীয় উৎােন । উৎােন  যায ভয় ত ছু ত ছু ভূরধনী দ্রশফযয েয় েতত 
য় । এই েয় েততয তযভাণ সূ্থর জাতীয় উৎােন কথশ  ফাে তেশর নীট জাতীয় উৎােন ায়া মায় । 
অথযাৎ সু্কর জাতীয় উৎােন - অফচয় = নীট জাতীয় উৎােন ।  
  সু্কর জাতীয় উৎােন তাফ  যায ভয় তফতবন্ন দ্রফয াভিীশ  টা ায অশে প্র া  যায জনয প্রততটি 

দ্রশফযয উৎােনশ  কই দ্রশফযয োভ তেশয় গুণ  যা য় । এখন এই োভগুতর মতে ফাজায োভ য় ; অথযাৎ , 
কম োশভ ঐ দ্রফযাভিীগুতর ফাজাশয তফতি শে কই োভ ধশয মতে উৎন্ন দ্রফযগুতরয ভূরযায়ন  যা য় তাশর 

আভযা ফাজায োশভ সু্কর জাতীয় উৎােন (Gross National Product at market prices) াই । য ায কম 
শযাে  য আোয়  শযন তা ফাজায োশভয অন্তবুয ক্ত থাশ  । শযাে  য । দ্রশফযয উয  য এফং এই  য 
দ্রশফযয োশভয শে কমাগ শয় মায় ।  াশজই ফাজায োশভয ভশধয শযাে  য যশয়শছ । উৎন্ন দ্রফয াভিীশ  
ফাজায োভ তেশয় গুণ  যশর আভযা ফাজায োশভ সু্কর জাতীয় উৎােশনয কম তাফ াতে তায ভশধয য াশযয 

কযাে  য যশয়শছ । ফাজায োশভ সু্কর জাতীয় উৎােন কথশ  মতে এই কযাে  য ফাে কেয়া মায় তাশর 
সু্কর জাতীয় উৎােশনয আয এ টি তাফ আভযা কশত াতয । এশ  ফশর উৎােশনয উাোশনয ফযশয় সু্কর 
জাতীয় উৎােন (Gross National Product at factor costs) । অনুরূবাশফ নীট জাতীয় উৎােনশ  
ফাজায োশভ অথফা উৎােশনয উাোশনয ফযশয় প্র া  যা মায় ।  
 

2.2  সু্ক জাতীয় আয় ও নীট জাতীয় আয় (Gross National Income and Net National Income )  

  আয় ুভাযী িততশত প্রততটি অজয ন াযী ইউতনশটয আয় কমাগ  যশর আভযা সু্কর জাতীয় । আয় ( Gross 
National Income ) কশত াতয । তশফ এখাশন ভশন যাখশত শফ কম , উৎােন  াশময অংিণ  যায জনয 
কম আয় ৃতি শে শুধ ুকই আয়শ ই আভযা জাতীয় আশয়য অন্তবুয ক্ত  শয থাত  । উৎােশনয  াশজ অংিণ 
 যা য় তফতবন্ন উৎােশনয উাোনগুতরয কমাগাশনয ভাযপৎ ।  াশজই কেশয উৎােশনয উাোনগুতরয কভাট 
আয় । কমাগ  যশরই সূ্থর জাতীয় আয় ায়া মাশফ । উৎােশনয উাোনগুতর ’র জতভ , শ্রভ , ভূরধন  

SO
UR

CE
: আ

ধুক
নি

 অ
থথ

নী
কত

র 
ভূ

কম
ি

া -
 জ

য়ক
িব

 
রক

খ
 

 

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

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


@2020                                                                                                                                      GE- 2: Introductory Macroeconomics 

3 
 

ংগঠন । জতভয আয় খাজনা , শ্রশভয আয় ভজতুয , ভূরধশনয আয় ুে আয । ংগঠশনয আয় ভুনাপা । ভস্ত 
জতভয কভাট খাজনা , ভস্ত শ্রতভশ য কভাট  ভজতুয ,  র ভূরধশনয কভাট ুে এফং  র ংগঠশ য কভাট 

ভুনাপা কমাগ  যশরই আভযা সু্কর জাতীয় আয় কশত াতয । এখন এই সু্কর জাতীয় আয় কথশ  ভূরধশনয অফচয় 
ফাে তেশরই নীট । জাতীয় আয় ায়া মায় । অথযাৎ সূ্থর জাতীয় আয় কথশ  ভূরধশনয অফচয় ফাে তেশরই । 
নীট জাতীয় আয় ায়া মায় । অথযাৎ নীট জাতীয় আয় = সু্কর জাতীয় আয় - অফচয় = ভজতুয + ুে + 
খাজনা + ( ভুনাপা - অফচয় ) = ভজতুয + ুে + খাজনা + নীট ভুনাপা । 
 
2.3 নীট জাতীয় আয় এবং নীট জাতীয় উৎািকনর অকভন্নতা ( Identity between Net National Income and 
Net National Product )  

ক ান কেশয নীট জাতীয় আয়  নীট জাতীয় উৎােশনয ভশধয এ টি অতবন্নতা রেয ।  যা মায় । এই েুটিয 
ভান  র ভশয়ই ভান শফ । তায  াযণটি আভযা এইবাশফ ফযাখযা ।  যশত াতয । কম ক ান উৎােশনযই 
েুটি তে  আশছ । এ টি এয ফস্তুগত তে  ফা উৎােশনয । তে  ; আয এ টি আশয়য তে  । উৎােশনয তে  
কথশ  ফা ফস্তুগত তে  কথশ  উৎােনশ  আভযা ভূশরযয ংকমাজন (Creation of value) তাশফ তচন্তা  যশত 

াতয । উৎােশনয পশর ভূরয ংকমাতগত শে । এই ংকমাতজত ভূরয উৎােন িততশত মাযা অংিণ  যশছ 
কই অংিণ াযীশেয ভশধয ফিন  যা শে । ংকমাতজত ভূশরযয কম মতটা াশে কটিই তায আয় ।  
ুতযাং মখন ভূরয ৃতি শে তখন কই ৃি ভূশরযয ভতিশ  আভযা নীট জাতীয় উৎােন ফরতছ । আফায কই 
ৃি ভূরযই মখন উৎােশন অংিণ াযীশেয ভশধয ফতিত শে তখন কই ফতিত তযভাশণয ভতিশ  আভযা 

ফরতছ নীট জাতীয় আয় । কমশতু এ  তজতনশ ই েুতে  কথশ  কেখা শে , ুতযাং এই েুটি কমাগপর অফযই 
ভান শফ । তফলয়টিশ  আয এ  য ভ বাশফ ফযাখযা  যা কমশত াশয । ক ান ফছশয কম তযভাণ । দ্রফয 
াভিী উৎন্ন শয়শছ কই দ্রফয াভিীয উৎােশনয ভূরযশ  েুটি বাশগ বাগ  যা । কমশত াশয । এ টি 
উৎােন ফযয় এফং অযটি ভুনাপা । উৎােন ফযয়শ  আফায ততনটি বাশগ বাগ  যা কমশত াশযেঃ (i) 
 াাঁচাভাশরয ফযয়, (ii) অফচয় ফযয় (Depreciation cost) এফং (iii) তফতবন্ন উৎােশনয উাোনশ  কেয় ফযয় 

কমভন খাজনা, ভজতুয  ুে । উৎােশনয  াশজ কম  াাঁচাভার ফযফহৃত য় কটি েুটি উৎ কথশ  আশত াশয 
। প্রথভত,  াাঁচাভাশরয এ টা অং ফতয ভান ফছশযয উৎােন কথশ ই আশত াশয । তিতীয়ত ,  াচাভাশরয । 
এ টা অং অতীত উৎােন কথশ  আশত াশয । মখন আভযা সু্কর জাতীয় আয় কফয  তয তখন কভাট 
উৎােশনয ভূরয কথশ  ঐ এ ই ফছশযয উৎােন কথশ  কনয়া  াচাভাশরয ভূরয তফশয়াগ কেয়া য় । ুতযাং 
সু্কর জাতীয় উৎােশনয ভশধয যইর অতীত ফছয কথশ  কনয়া  াাঁচাভাশরয ভূরয , অফচয় ফযয় , তফতবন্ন 

উাোনশ  কেয় ফযয় এফং ভুনাপা । এখন এই সু্কর জাতীয় উৎােন কথশ  মতে আভযা অফচয় ফযয় এফং 
অতীত উৎােন কথশ  গৃীত  াঁ চাভাশরয ফযয় ফাে তেই তাশর আভযা নীট জাতীয় উৎােন কশত াতয । 
অফচয় ফায় এফং অতীত উৎােন কথশ  গৃীত  াাঁচাভাশরয ফযয় এই েুটিশ  এ শে ফযা  অশথয অফচয় ( 

Depreciation in wider sense ) ধযা কমশত াশয । এই ফযা  অশথযয অফচয় মতে আভযা সূ্থর জাতীয় 
উৎােন কথশ  ফাে তেই তাশর নীট জাতীয় উৎােশনয ভশধয আভাশেয শড যইর তফতবন্ন উৎােশনয 
উাোনশ  কেয় অথয ফা তফতবন্ন উৎােশনয উাোনশ  তনশয়াগ  যায জনয ফযয় কমভন খাজনা, ভজতুয, ুে  
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ভুনাপা । এইগুতরয কমাগপরই শে নীট জাতীয় আয় । ুতযাং আভযা ফরশত াতয কম নীট জাতীয় উৎােন 
এফং নীট জাতীয় আয়  র ভয় অতবন্ন । এ টি অযটিয শে  র ভশয়ই ভান শফ ।  
  নীট জাতীয় উৎােন  নীট জাতীয় আশয়য ভশধয অতবন্নতাশ  আভযা এই বাশফ কেখাশত াতয । 
  :. ভুনাপা = উৎন্ন দ্রশফযয ভূরয - উৎােন ফযয় ; 

  :. উৎন্ন দ্রশফযয ভূরয = উৎােন ফযয় + ভুনাপা । এখন উৎােন ফযয় =  াাঁচাভাশরয ফযয় + অফচয় ফযয় 
+ উাোশনয ভাতর শ  কেয় অথয ( কমভন - খাজনা + ভজতুয + ুে ) । 
  :. উৎন্ন দ্রশফযয ভূরয =  াাঁচাভাশরয ফযয় + অফচয় ফযয় + খাজনা + ভজতুয + ুে + ভুনাপা । 
 ত ন্তু  াাঁচাভাশরয ফযয় = ফতয ভান উৎােন কথশ  গীত  াাঁচাভাশরয ফযয় + অতীত উৎােন কথশ  গৃীত 

 াাঁচাভাশরয ফযয় ।  
  :. উৎন্ন দ্রশফযয ভূরয = ফতয ভান উৎােন কথশ  গৃীত  াাঁচাভাশরয ফযয় + অতীত উৎােন কথশ  গৃীত 

 াচাভাশরয ফযয় + অফচয় + খাজনা + ভজতুয + ুে + ভুনাপা ।  
  :. উৎন্ন দ্রশফযয ভূরয - ফতয ভান উৎােন কথশ  গৃীত  াাঁচাভাশরয ফযয় = অতীত উৎােন কথশ  গৃীত 

 াাঁচাভাশরয ফযয় + অফচয় ফযয় + খাজনা + ভজতুয + ুে + ভুনাপা । 
 এখন , উৎন্ন দ্রশফযয ভূরয ফতয ভান উৎােন কথশ  গৃীত  াাঁচাভাশরয ভূরয = সূ্থর জাতীয় উৎােন । আফায 
, অতীত উৎােন কথশ  গৃীত  াাঁচাভার কেশয ভূরধন । এই  াচাভার ফযফহৃত শর ভূরধশনয েয় শে । 
ুতযাং ভূরধশনয তযভাণ অটুট যাখায জনয অতীত উৎােন কথশ  গৃীত  াচাভাশরয ভূরযশ  অফচয় ফযশয়য 

ভশধয অন্তবুয ক্ত  যা উতচত । কজনয আভযা ধযতছ কম ফযা  অশথয অফচয় ফযয় = অতীত উৎােন কথশ  ইতত 
 াাঁচাভাশরয ফযয় + অফচয় ফযয় ।  
 :. সু্কর জাতীয় উৎােন = ফযা  অশথয অফচয় ফযয় + খাজনা + ভজতুয + ুে + ভুনাপা ।  
 :. সু্কর জাতীয় উৎােন - ফযা  অশথয অফচয় ফযয় = খাজনা + ভজতুয + ুে + ভুনাপা । অথযাৎ নীট 
জাতীয় উৎােন = খাজনা + ভজতুয + ুে + ভুনাপা ।  
 :. নীট জাতীয় উৎােন = নীট জাতীয় আয় । এইবাশফ ভী যশণয াাশময নীট জাতীয় উৎােন এফং নীট 
জাতীয় আশয়য ভশধয অতবন্নতা প্রততষ্ঠা  যা মায় । নীট জাতীয় উৎােন এফং নীট জাতীয় আশয়য অতবন্নতায 
তাৎময এই কম ক ান কেশয । জাতীয় আয়শ  আভযা আয় ুভাযী িতত অনুমায়ী তযভা  যশত াতয অথফা 
উৎােন ুভাযী িতত অনুমায়ী তযভা  যশত াতয । উবয় িততশতই আভযা এ ই পর াফ । 
 
 2.4 আকথথি জাতীয় আয় ও প্রিৃত জাতীয় আয় ( Money National Income and Real National Income )  

  ভশন  যা মা  আভযা উৎােন ুভাযী িততশত জাতীয় আয় তযভা  যতছ । কমশতু তফতবন্ন দ্রশফযয এ   
তফতবন্ন , কজনয তফতবন্ন দ্রফয াভিীশ  যাতয কমাগ  যা ম্ভফ । নয় । তাই তফতবন্ন দ্রফয াভিীয তযভাণশ  
তাশেয োভ তেশয় গুণ  শয কই অথয ভূরযগুতর । কমাগ  শয আভযা টা ায অশে জাতীয় আশয়য তাফ াই । 
কম ফছশযয উৎাতেত দ্রফয াভিী আভযা ধযতছ , মতে কই ফছশযযই োভস্তয তেশয় গুণ  তয তাশর আভযা াই 

ফতয ভান ভূশরয জাতীয় আয় (National Income at Current Prices) । এযই অয নাভ আতথয  জাতীয় আয় 
(Money National Income) । ভশন  যা মা  1998 াশর কম তযভাণ দ্রফয াভিী উৎন্ন শে তাশ  ঐ 
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ভস্ত দ্রশফযয 1998 াশরয োভ তেশয় গুণ তেশয় জাতীয় আয় তনণযয়  যা ’র । এটি শফ 1998 াশরয ভূশরয ফা 
ফতয ভান ভূশরয তযভা  যা জাতীয় আয় ফা ঐ ফছশযয আতথয  জাতীয় আয় ।  
   অনযতেশ  প্র ৃত জাতীয় আয় ফরশত ফাশ ঝান য় কম তযভাণ দ্রফযাভিী উৎােন । শে কইটাশ ই । মতে 
1997 াশর কম তযভাণ দ্রফয াভিী উৎন্ন শয়তছর , 1998 াশর ঠি  কই তযভাণ দ্রফয াভিীই উৎাতেত 

য় তাশর আভযা ফরফ কম 1997 াশরয এফং 1998 াশরয প্র ৃত জাতীয় আয় এ ই আশছ । ত ন্তু মতে 
1998 াশরয । োভস্তয 1997 াশরয োভস্তয অশো উাঁচু য় তাশর ঐ এ ই তযভাণ দ্রফয াভিীয আতথয  
ভূরয 1997 কথশ  1998 - কত কফত শফ । অথযাৎ প্র ৃত জাতীয় আয় এ ই থা া শে আতথয  জাতীয় আয় 
কফশড কগর । 1997 এফং 1998 - কত োভস্তয মতে এ ই থাশ  তাশরই 1998 - কত আতথয  জাতীয় আয় 
কফত শর তনতিত  শয ফরা ম্ভফ কম 1997 কথশ  1998 - কত প্র ৃত জাতীয় আয় ফৃতি কশয়শছ । ত ন্তু মতে 
োভস্তয । ফৃতি ায় তাশর আতথয  জাতীয় আয় ফৃতি প্র ৃত জাতীয় আয় ফৃতিয তনশেয  না । শত াশয । 
প্র ৃত জাতীয় আয় এ ই থা া অফস্থায় োভ ফৃতি ঘটায ভাধযশভ আতথয  । জাতীয় আয় ফৃতি ঘটশত াশয । 
 াশজই প্রতত ফছশযয আতথয  জাতীয় কই আতথয  জাতীয় আয় কথশ  কফাঝা মাশফ না প্র ৃত জাতীয় আয় ফাডকছ 

ত না ।      
   মতে তফতবন্ন দ্রফয াভিীশ  এ  জাতীয়  শয তনশয় কমাগ  যা আফয  এফং কই জনযই আতথয  জাতীয় 

আয় প্রকয়াজন, ত ন্তু কেশয অথযননতত  উন্নয়শনয জনয প্র ৃত জাতীয় আয় ফৃতি য়া েয ায । অথযাৎ তফতবন্ন 
দ্রফয াভিীয উৎােশনয তযভাণ ফাডা েয ায । মতে আতথয  জাতীয় আয় ফাশড ত ন্তু প্র ৃত জাতীয় আয় না 
ফাশড তাশর কেশয অথযননতত  উন্নয়ন ঘশট না । অথযননতত  উন্নয়ন ঘটশছ ত না কটি জানায জনয কজনয 
প্র ৃত জাতীয় ফাডশছ ত না কটি জানা প্রকয়াজন ।  াশজই আতথয  জাতীয় আয় কথশ  ত বাশফ প্র ৃত জাতীয় 
আয় ায়া কমশত াশয কটি তনশয় আকরাচনা  যা প্রকয়াজন । প্র ৃত জাতীয় আয় ত বাশফ তযভা  যা মায় 
তা তনশয় এখন আভযা আকরাচনা  যফ ।  
 

2.5 প্রিৃত জাতীয় আয় করমাকর দ্ধকত ( Methods of Measuring Real National Income )  

  তফতবন্ন ফছশযয ভশধয প্র ৃত জাতীয় আয় ফৃতি াশে ত না তা জানায জনয েুটি িতত অনুযণ  যা কমশত 

াশয । প্রথভত , ভশন  যা মা  আভযা তফতবন্ন ফছশযয উৎন্ন দ্রফয । াভিী তনতে । ত ন্তু তফতবন্ন ফছশযয 
োভগুতর না তনশয় ক ান এ টি তনতেযি ফছশযয োভগুতর তনতে । এই ফছযটিশ  ফরা য় তবতি ফছয ( Base 
year ) । এই তবতি ফছশযয োভগুতর তেশয় তফতবন্ন ফছশযয উৎন্ন দ্রফয াভিীয ভূরয তনণযয়  যা  ’ র । 
এইবাশফ তফতবন্ন ফছশযয উৎন্ন দ্রফয াভিীয কভাট ভূরয আভযা কশত াতয । এশ  ফশর তবতি ফছশযয তস্থয 
ভূশরয । | জাতীয় আয় ( National Income at constant base year prices ) । এই তস্থয ভূরয ধশয তাফ 
 যা জাতীয় আয়শ ই প্র ৃত জাতীয় আয় তাশফ গণয  যা কমশত াশয । এটি ফাডশর তশফই প্র ৃত জাতীয় আয় 
কফশডশছ ফরা কমশত াশয । ভশন  যা মা  , আভযা । 1991 , 1992 , 1993 ইতযাতে তফতবন্ন ফছশযয প্র ৃত 
জাতীয় আয় তনণযয়  যশত চাই এফং প্র ৃত জাতীয় আয় কফশডশছ ত না তা জানশত চাই । ভশন  যা মা  আভযা 
1991 এই ফছযটিশ  তবতি ফছয তাশফ ধযতছ । এফায 1991 াশরয উৎন্ন দ্রফয াভিীয ভূরযায়ন আভযা 
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 যতছ 1991 াশরয োশভয তবতিশত । এটি 1991 াশরয ফতয ভান ভূশরযয তবতিশত জাতীয় আয় । এখন ধযা মা  
আভযা 1992 াশরয উৎন্ন দ্রফয াভিীগুতর তনরাভ এফং তাশেয ভূরযায়ন  যরাভ 1991 াশরয োভস্তশযয 

তবতিশত । তাশত আভযা জাতীয় আশয়য কম ভান াফ তাশ  ফরফ 1992 াশরয প্র ৃত জাতীয় আয় । 
অনুরূবাশফ 1991 াশরয োভস্তশযয তবতিশত 1993 াশরয উৎন্ন দ্রফয াভিীয ভূরযায়ন  যশর আভযা 1993 

াশরয প্র ৃত জাতীয় আয় াফ । কভাট  থা কম ফছশযয উৎন্ন দ্রফয াভিী আভযা তনতে কই ফছশযযই 
োভগুতর তনশয় মতে আভযা জাতীয় আয় তনধযাযণ  তয তাশর তাশ  ফরা শফ আতথয  জাতীয় আয় । অনযতেশ  
মতে ঐ ফছশযয উৎন্ন দ্রফয াভিীয ভূরযায়ন  তয তবতি ফছশযয োভগুতর তনশয় তাশর তাশ  ফরা শফ ঐ 

ফছশযয প্র ৃত জাতীয় আয় । কমভন মতে আভযা 1993 াশরয উৎন্ন দ্রফয াভিী এফং 1993 াশরয োভ তনশয় 
জাতীয় আয় তাফ  তয , এটা শফ 1993 াশরয আতথয  জাতীয় আয় । ত ন্তু মতে আভযা 1993 াশরয 
উৎন্ন দ্রফয াভিী এফং 1991 াশরয োভ তনশয় জাতীয় আয় তাফ  তয , এটা শফ 1993 াশরয প্র ৃত 

জাতীয় আয় । এই বাশফ ক ান ফছযশ  তবতি ফছয তাশফ ধশয কই ফছশযয োভগুতর তনশয় অনযানয ফছশযয 
প্র ৃত জাতীয় আয় তনধযাযণ  যা মাশফ । অফয তবতি ফছশযয কেশে আতথয  জাতীয় আয়  প্র ৃত জাতীয় আয় 
এ ই শফ ।  
কিতীয়ত, আয এ য ভ বাশফ প্র ৃত জাতীয় আয় তযভা  যা কমশত াশয । এটি ’র োভূচ  (Price 
Index Number) - এয াাশময । ক ান ফছশযয োভুচ  এ টি ংখযা মায াাশময ক াশনা তবতি ফছশযয 
তুরনায় ঐ ফছশযয োভস্তয  তটা কফশডশছ তা জানা মায় । তবতি ফছশযয োভূচ শ  100 ধযা য় । এখন 
মতে 1991 - ক  তবতি ফছয ধশয 1997 াশরয োভূচ  300 য় , তায অথয 1991 াশরয তুরনায় 1997 

াশরয োভস্তয ততন গুণ ফৃতি কশয়শছ । মতে 1991 - ক  তবতি ফছয ধশয 1995 াশরয । োভূচ  250 য় 
তাশর তায অথয 1991 াশরয তুরনায় 1995 াশর োভস্তয 2 . 5 গুণ ফৃতি কশয়শছ । 1991 - ক  তবতি 
ফছয ধশয 1992, 1993 , 1994 ইতযাতে তফতবন্ন । ফছশযয োভুচ  আভযা কশত াতয । এই োভুচশ য 
াাশময প্র ৃত জাতীয় আয় তনধযাযণ  যা মায় । ক ান ফছশযয আতথয  জাতীয় আয়শ  কই ফছশযয োভূচ  
তেশয় বাগ তেশয় । 100 তেশয় গুণ তেশর কই ফছশযয প্র ৃত জাতীয় আয় ায়া মাশফ । অথযাৎ 1992 াশরয ।  

প্র ৃত জাতীয় আয় = 
1992 াশরয আতথয  জাতীয় আয় x 100

1992 াশরয োভ চূ  ( 1991 − ক  তবতি ফছয ধশয )
 

মতে 1991 ারশ  তবতি ফছয ধশয 1992 াশরয োভূচ  150 য় , তায অথয  ’ র কম 1991 াশরয 

তুরনায় 1992 াশরয োভস্তয গশড 1 . 5 গুণ কফশডশছ । ুতযাং 1982 াশরয আতথয  জাতীয় আয়শ  মতে 15 
তেশয় বাগ কেয়া য় তাশর আতথয  জাতীয় আশয় োভস্তয ফাডায প্রবাফটি ফাে কেয়া ম্ভফ শফ । এইবাশফ 
ক ান ফছশযয আতথয  জাতীয় আয়শ  কই ফছশযয োভূচ  তেশয় বাগ  যশর কই ফছশযয প্র ৃত আয় ায়া 

মাশফ ।  
 
3. জাতীয় আকয়র করমা ( Measurement of National Income )  

আভযা জাতন কম ক ান কেশ এ  ফছশযয ভশধয  র উাজয ন াযী ইউতনট  র দ্রফয । ফা কফা াশমযয 
উৎােশন অংিণ  যায জনয কম আয়  শয কই আশয়য কমাগপরশ ই ঐ কেশয ঐ ফছশযয জাতীয় আয় ফশর 
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। এই ংজ্ঞা কথশ  আভযা কেখশত াই কম । জাতীয় আয় তযভাশয েুটি িতত আশছ   েঃ এ টি আয়ুভাযী 
িতত ( Census of income method ) । আয এ টি উৎােন ুভাযী িতত ( Census of production 
method ) ফা ভূরযংশমাগ িতত ( value - added method ) । আয় ুভাযী িততশত ভস্ত অজয ন াযী 
ইউতনশটয আয়গুতর আভযা কমাগ  তয । আফায কমশতু উৎােন িততশত অংিশণয পশর উদূ্ভত আয়শ ই 
জাতীয় আশয়য ভশধয ধযা য় কজনয উৎােশনয ভূরয কথশ  আভযা জাতীয় আয় কশত াতয । এই েুটি 
িতত আভযা এশ  এশ  আকরাচনা  যফ ।  
 
3.1  আয় ুমারী দ্ধকত ( Census of Incove Method ). 

  আয় ুভাযী িততশত আভযা প্রথশভ অজয ন াযী ইউতনটগুতরশ  তচতিত  তয । অজয ন াযী ইউতনট ক ান ফযতক্ত 
শত াশয অথফা ক ান প্রততষ্ঠান শত াশয । প্রততটি অজয ন াযী । ইউতনশটয ত ছু না ত ছু আয় শে । 
অজয ন াযী ইউতনশটয মা অথযাগভ য় তায কথশ  অজয ন াযী ইউতনশটয ফযয় ফাে তেশর অজয ন াযী ইউতনশটয সূ্থর 

আয় কশত াতয । অজয ন াযী ইউতনশটয ফযয়গুতরশ  আভযা েুটি বাশগ  যশত াতয ।  
প্রথমত , অজয ন াযীয ম্পতি অটুট যাখায জনয অজয ন াযী ইউতনশটয ত ছু ফযয় য় ।  
কিতীয়ত , অথযাগশভয জনয অজয ন াযী ইউতনটশ  ত ছু ফযয়  যশত য় কমভন —  াচাভার । ক নায ফযয় , 
শ্রতভ  তনকয়াগ  যায ফযয় প্রবৃতত । এই েুই প্র ায ফযয় , অজয ন াযীয অথযাগভ । কথশ  ফাে তেশর আভযা 
অজয ন াযীয সু্কর আয় কশত াতয । এখন ভশন  যা মা  আভযা । কই ভস্ত অজয ন াযীয সু্কর আয়শ ই ধযতছ 
মাযা উৎােন  াশময অংিণ  যায জনয আয়  যশছ । এই ভস্ত অজয ন াযীশেয আয়শ  কমাগ  যশরই আভযা 
জাতীয় আয় াই । কমশতু অজয ন াযী ইউতনশটয আয় গণনা  শয আভযা এই জাতীয় আয় াতে কজনয এই 
িততটিয নাভ আয় ুভাযী িতত ।  
 আয় ুভাযী িততশত জাতীয় আয় তনণযয়  যায ভয় ভশন যাখশত শফ কম অজয ন াযীয উৎােশন অংিশণয 

পশর উদূ্ভত আয় াধাযণ ধাযণায আয় কথশ  ৃথ  । াধাযণ অশথয , ক ান ফযতক্ত মতে ত ছু টা া ান মা 
আয তাশ  কপযৎ তেশত শফ না কটি তায ফযতক্তগত আয় । ত ন্তু  র প্র ায ফযতক্তগত আয় জাতীয় আশয়য 
অন্তবুয ক্ত শফ না । প্রথশভই । কম ফযতক্তগত আশয়য  থা ফরশত য় মা জাতীয় আশয়য অন্তবূয ক্ত শফ না , তা 
স্তান্তয আয় ( Transfer income ) । ক ান ফযতক্ত ক ান দ্রফয ফা কফা াময না তেশয়ই কম অথয ায় তা 
স্তান্তয আয় । য ায জনাধাযণশ  কম অথয াাময  শযন কফ ায বাতা ফাফে , কনন ফাফে ফা খয়যাতত 
াাময ফাফে কগুতরশ  জাতীয় আশয়য ভশধয অন্তবুয ক্ত  যা শফ না । কতভতন ক ান ফযতক্ত মতে অয ফযতক্তশ  
ত ছু োন  শযন তাশর োন িীতায  াশছ এটি ফযতক্তগত আয় ত ন্তু জাতীয় আশয়য ভশধয এটি অন্তবুয ক্ত শফ না 

। এগুতর স্তান্তয আশয়য উোযণ ।  
আয এ  ধযশনয অথযাগভশ  জাতীয় আশয়য ভশধয অন্তবূয ক্ত  যা শফ না , মতে তা ফযতক্তগত আয় তাশফ গণয 

। কটি ভূরধনী রাব ( Capital gains ) । ক ান ফযতক্ত ক ান ম্পতি  ভ োশভ ত শন কফত োশভ তফতি 
 যশর ঐ ফযতক্তয ফা রাব য় তাশ  ফশর ভূরধনী রাব । উোযণস্বরূ ক ান ফযতক্ত এ  টু কযা জতভ াাঁচ 
াজায টা ায় ত শন ে াজায টা ায় তফতি  যর । তাশর তায াাঁচ াজায টা া ভূরধনী রাব ’র । এটি 
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ঐ । ফযতক্তয ফযতক্তগত আয় শর এশ  জাতীয় আশয়য অন্তবূয ক্ত  যা শফ না  াযণ এয শে ক ান দ্রফয ফা 
কফা াশমযয উৎােন জতডত কনই । উৎােশনয  াশজ অংিণ  যায পশর কম আয় উদূ্ভত য় তাশ ই জাতীয় 
আশয়য । অন্তবুয ক্ত  যা য় । এখন , কেশয জনাধাযণ উৎােশনয  াশজ অং িণ  যশত াশয । 
উৎােশনয উ যণগুতর কমাগান কেয়ায ভাধযশভ । আভযা জাতন উৎােশনয চাযটি উ যণ আশছ — জতভ , 
শ্রভ , ভূরধন  ংগঠন ফা উশেযাক্তা । উৎােশনয  াশজ কম জতভ , ফাতড রাশগ তা মতে বাডা  যা য় 
তাশর জতভয ভাতর শ  খাজনা তেশত য় । উৎােশন কম । শ্রতভ  তনকয়াগ  যা য় তাশেয ভজতুয তেশত য় । 
উৎােশন কম ভস্ত মন্ত্রাতত ,  াচাভার । প্রবৃতত েয ায তা ক নায জনয অশথযয প্রকয়াজন । এই অথয মায 
 াছ কথশ  ধায কনয়া য় তাশ  ুে তেশত শফ । জতভয ভাতরশ য খাজনা , শ্রতভশ য ভজতুয , ধায কনয়া 
টা ায ুে এফ চুতক্ত িাযা তনধযাতযত আয় । এই ভস্ত ফযয় কভটাকনায য ফা উিৃি থাশ  তাই ভুনাপা । এই 
ভুনাপা াশফ ংগঠ  ফা উশেযাক্তা । কমশতু উৎােন িততশত জতডত থা ায জনয এই চায য শভয আয় শত 
াশয কজনয এই চায য ভ আয় কমাগ  শযই আভযা জাতীয় আয় কশত াতয ।  াশজই জাতীয় আয় = খাজনা 
+ ভজতুয + ুে + ভুনাপা । কমশতু উৎােশনয উাোনগুতরয ানা কমাগ  শয এই জাতীয় আয় ায়া মাশে 
কজনয এয অয নাভ উাোশনয ানায ভতি ( Factor Payments Total ) ।  
  আয় ুভাযী িততশত জাতীয় আয় তযভা  যায ভয় এ টি তফলয় ভশন যাখশত শফ কম ভাতরশ য তনজস্ব 

কম ভস্ত উাোন উৎােশনয  াশজ ফযফহৃত শে তাশেয ানাশ  জাতীয় আশয়য ভশধয গণয  যশত শফ । 
কমভন ভাতরশ য তনশজয ফাতডশতই মতে উৎােন য় তাশর ভাতর শ  ফাতড বাডা তেশত শে না । ত ন্তু এশেশে 
অনুরূ । ফাতড বাডা  যশত শর কম বাডা রাগকতা তাশ ই ঐ ফাতডয বাডা তাশফ জাতীয় আশয়য ভশধয 
অন্তবুয ক্ত  যশত শফ । আফায ত ছু ত ছু দ্রফয ফা কফা াশমযয উৎােশনয ভূরয তনধযাযণ  যা মায় না ফশর 
তাশেয ভূরযশ  জাতীয় আশয়য ভশধয কথশ  ফাে কেয়া য় । কমভন ভজতুয তেশয় যাাঁধুনী যাখশর যাধুনীয ভজতুযশ  
জাতীয় আশয়য ভশধয গণয  যশত তাশ  । । ত ন্তু ফাতডয গৃতণী যান্নায  াজ  যশর কই  াশজয ভূরযশ  জাতীয় 
আশয়য ভশধয ধযা য় না  াযণ গৃতণীশ  ক ান অথয প্রোন  যা শে না । কতভতন করুশন তগশয় োতড  াটশর 
তায ভূরয নাতশতয আয় তাশফ জাতীয় আশয়য ভশধয অন্তবুয ক্ত কতা । ত ন্তু তনশজয োতড তনশজ  াটশর তায 
ভূরয জাতীয় আশয়য অন্তবুয ক্ত শে না । এ   থায় গৃাবযন্তশয কম ভস্ত দ্রফয  কফা াময উৎাতেত শে এফং 
মায জনয ক ান অথয প্রোন  যশত শে না তায ভূরযশ  জাতীয় আশয়য অন্তবূয ক্ত  যা য় না ।  
   আয এ টি তফলয় উশেখ  যা কমশত াশয এই প্রশে । কমৌথ ভূরধনী ক াম্পানীয | কম ভুনাপা য় কই 
ভুনাপায এ টি অং কয়ায কাল্ডাযশেয ভশধয রবযাং আ াশয ফিন  যা য় এফং আয এ টি অং অফতিত 

আ াশয থাশ  । কম অংটি রবযাং আ াশয ফতিত য় কই অংটি কয়ায াশ ল্ডাযশেয আয় তাশফ জাতীয় 
আশয়য অন্তবুয ক্ত শফ । অনযতেশ  কম অংটি অফতিত থাশ  কই অংটি কমৌথ ভূরধনী ক াম্পানীয আয় তাশফ 
জাতীয় আশয়য অন্তবূয ক্ত শফ । 
আয় ুভাযী িততটি খুফই জ  যর । ত ন্তু এয প্রধান অুতফধা এই িতত । প্রকয়াগ  যশত শর কেশয 
প্রততটি অজয ন াযী ইউতনটশ  প্রথশভ তচতিত  যশত শফ । তশফ কই ভস্ত অজয ন াযী ইউতনটশ  তনশত শফ মাযা 
উৎােন  াশমযয শে মুক্ত থা ায । জনাই আয়  যশছ । অজয ন াযী ইউতনট ফযতক্ত শত াশয আফায প্রততষ্ঠান 
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শত াশয ।  াশজই আয় ুভাযী িতত অনুযণ  যশত শর কেশয ক াটি ক াটি করাশ য  াছ কথশ  এফং রে 
রে প্রততষ্ঠাশনয  াছ কথশ  যাততথয (data) ংি  যশত শফ । এই  াজটি কভাকটই জাধয নয় । এশত 
শ্রভ এফং ফযয় কফত রাগশফ । এই য ভ গণনা ।  যশত ভয় কফত রাগশফ । কজনয আয় ুভাযী িতত 
ছাডা অনয িততশত জাতীয় আয় তযভা  যা য় । কইয ভ এ টি িতত উৎােন ুভাযী িতত 
(Census of । production method) এই িততটি এখন আভযা আকরাচনা  যফ ।  
 
3.2  মূয ংকযাজন দ্ধকত (Value Added Method) বা , উৎািন ুমারী দ্ধকত (Census of Production 
Method)  

  ক ান এ টি কেশ এ  ফছশয কম ভস্ত দ্রফয  কফা াময উৎন্ন য় তাশেয অথযভূরয । কমাগ  যশর এফং 
এ ই দ্রফযশ  এ াতধ  ফায গণনা তযায  যশর ঐ কমাগপরশ  সু্কর । জাতীয় উৎােন (Gross National 
Product ফা ংশেশ G.N.P.) ফশর । এই ুর জাতীয় উৎােন কথশ  ভূরধনী দ্রশফযয েয় েতত ফা অফতচতত 
ফা অফচয় (Depreciation) ফাে তেশর ায়া মায় নীট জাতীয় উৎােন (Net National Product) । এই নীট 
জাতীয় উৎােনই জাতীয় আশয়য শে ভান । এ টি তনতেযি ভশয়য ভশধয (কমভন এ  ফছয) কেশ নানা 
ধযশনয দ্রফয াভিী উৎন্ন য় । তাশেয এ   তফতবন্ন । ুতযাং তাশেয যাতয কমাগ  যা ম্ভফ নয় । 
কজনয উৎন্ন দ্রফয াভিীশ  তাশেয োভ তেশয় গুণ  শয তাশেয অথযভূরয তনণযয়  শয কমাগ  যা য় । |    
  উৎােন ুভাযী িততশত রেয যাখশত য় কমন এ ই দ্রশফযয ভূরয এ াতধ  ফায ধযা (multiple counting) 

না য় । মতে এ  ফছশযয ভশধয উৎাতেত ভস্ত দ্রফয । াভিীয  কফা াশমযয ভূরয কমাগ  যা য় তাশর 
এ ই দ্রশফযয ভূরয এ াতধ ফায কমাগ  যা শয় মায় । উোযণস্বরূ এ  ফছশযয ভশধয উৎন্ন গশভয এ টা 
অং ঐ ফছযই ভয়োয় তযণত  যা য় ভয়োয  শর । আফায ঐ ফছযই ঐ ভয়ো কথশ  াউরুটি ততযী । 
 যা য় । এখন মতে গশভয ভূরয , ভয়োয ভূরয এফং াউরুটিয ভূরয কমাগ  যা য় তাশর গশভয উৎােশনয 
কম অংটুকু ভয়ো উৎােশন ফযফহৃত শে এফং শয াাঁউরুটিয উৎােশন ফযফহৃত শে , কই অংটুকুয ভূরয 

ততনফায ধযা শে  াযণ ভয়োয ভূশরযয ভশধযই গশভয ভূরয যশয়শছ । আফায াাঁউরুটিয ভুশরযয ভশধয যশয়শছ 
ভয়োয ভূরয মাশত আফায যশয়শছ । গশভয ভূরয ।  াশজই গশভয ভূরয , ভয়োয ভূরয এফং াাঁউরুটিয ভূরয 
ততনটিই ধযশর াউরুটি প্রস্তুত  যশত ফযফহৃত গশভয ভূরয ততনফায ধযা শয় মাশে । এ ই দ্রশফযয ভূরয এই 
ধযশনয এ াতধ ফায গণনা তযায  যশত শফ ।  
  এ াতধ ফায গণনা তযায  যায জনয েুটি উায় আশছ । এ টিশ  ফশর কল উৎন্ন দ্রফয িতত ( Final 
Product Method ) ; অনযটিশ  ফশর ভূরয ংশমাজন িতত ( Value Added Method ) । 
 থল উৎন্ন দ্রবয দ্ধকত ( Final Product Method ) ; এই িততশত ভস্ত উৎন্ন । দ্রফযশ  আভযা েুটি বাশগ 
বাগ  তয — কল উৎন্ন দ্রফয এফং অন্তফযতী দ্রফয ( Intermediate . য় এফং তনেঃশল শয় মায় তশফ তাশ  

ফরা শফ অন্তফযতী দ্রফয । কম দ্রফযটি অন্তফযতী । দ্রফয নয় এই তাফ অনুমায়ী কটিই কল উৎন্ন দ্রফয । ভশন 
যাখশত শফ এই কশ্রণীতফবাগ । দ্রশফযয ফযফায অনুমায়ী । এ ই দ্রফয এ ই ভশয় অন্তফযতী দ্রফয এফং কল উৎন্ন 
দ্রফয । তাশফ ফযফহৃত শত াশয । কমভন ক ান ফছশয উৎন্ন  য়রায কম অংটুকু ইস্পাত চুেীশত জ্বারাতন 
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আ াশয ফযফহৃত শে ক অংটুকু অন্তফযতী দ্রফয । ত ন্তু  য়রায কম অংটুকু । ফাতডশত যান্নায  াশজ জ্বারাতন 
তাশফ ফযফহৃত শে ক অংটুকু কল উৎন্ন দ্রফয । উৎােন ুভাযী িততশত মতে কল উৎন্ন দ্রশফযয 
ভূরযটুকুই ধযা য় এফং মতে অন্তফযতী । উৎােশনয ভূরয না ধযা য় তাশর এ াতধ ফায গণনা তযায  যা 
মাশফ । আভাশেয । আশগয উোযশণ কল উৎন্ন দ্রফয তাশফ াাঁউরুটিয ভূরয শুধু ধযা শফ । গশভয ভূরয । 
ফা ভয়োয ভূরয ধযা শফ না । এইবাশফ গশভয ভূরয এ াতধ ফায গণনায ভযাটি এডাকনা। মাশফ ।  
    মূয ংকযাজন দ্ধকত ( Value Added Method ) : আয এ য ভ উাশয় এ াতধ ফায । গণনায ভযাটি 
তযায  যা কমশত াশয । কটি উৎােশনয প্রতত স্তশয  তটা ভূরয । ংশমাজন শে তা তনণযয়  যা এফং কমাগ 
 যা । ক ান উৎােন িততশত ভূরয ংশমাজন কই উৎােন িততশত উৎন্ন দ্রশফযয ভূরয এফং কই উৎােন 
িততশত ফযফহৃত , তনেঃশতলত এফং কই ফছশযই উৎাতেত  াাঁচাভাশরয ভূশরযয তফকয়াগপর ( Value added is 
the diffference between the total value of output of the year and the value of all raw materials 

that have been drawn from the production of the year and have been used up ) । কম  াচাভার 
ফতয ভান । ফছশযয উৎােন কথশ  আশতন ফা কম  াচাভার তনেঃশল শয় মাশে না তাশেয ভূরয । ফাে শফ না 
ভূরয ংশমাজন তনণযয়  যায জনয । এ  ফছশযয ভশধয কেশয ভস্ত উৎােনী । ইউতনটগুতরশত কভাট  ত ভূরয 
- ংশমাজন ঘটশছ তায কমাগপর কথশ  আভযা সু্কর জাতীয় । উৎােন কশত াতয ।  
   কল উৎন্ন দ্রফয িতত এফং ভূরয ংশমাজন িতত কথশ  আভযা এ ই পর কশত াতয । তফলয়টিশ  এই 
বাশফ ফযাখযা  যা কমশত াশয ; ভশন  যা মা  ক ান ফছশয 1000 । টা ায গভ উৎন্ন শয়শছ । তায ফটাই 
ভয়ো  শর ভয়োয় তযণত  যা শয়শছ ঐ এ ই । ফছশয । ঐ ভয়োয ভূরয ধযা ’র 1500 টা া । আফায 
ধযা মা  ঐ ভয়োয ফটাই । ঐ এ ই ফছশয াাঁউরুটিয উৎােশন তনমুক্ত শয়শছ এফং ধযা মা  াউরুটিয 
ভূরয 2500 টা া । এখন কল উৎন্ন দ্রফয িততশত আভযা শুধ ুাাঁউরুটিয ভূরযশ ই ধযফ । সু্কর জাতীয় 
উৎােন তাশর শফ 2500 টা া । অনযতেশ  ভূরয ংশমাজন িততশত তফচায  যশর । গভ উৎােশন ভূরয 
ংশমাতজত শে 1000 টা া । ভয়ো উৎােশন ভূরয ংশমাতজত শে । (1500 - 1000) ফা 500 টা া । 
াাঁউরুটিয উৎােশন ভূরয ংশমাতজত শে । (2500 - 1500) ফা 1000 টা া । তাশর কভাট ভূরয ংশমাজন 
(1000 + 500 + 1000) ফা 2500 টা া মা াউরুটিয ভুশরযয শে ভান ।  াশজই কল উৎন্ন দ্রফয 
িতত এফং ভূরয ংশমাজন িততশত আভযা এ ই পর াই ।  
  কমৌথ ভূরধনী ক াম্পানীগুতরয কেশে এই ভূরয ংশমাজন িতত প্রশয়াগ  যা খুফই জ । ক াম্পানী আইশনয 
ংস্থান অনুমায়ী প্রততটি কমৌথ ভূরধনী ক াম্পানীশ  আয় ফযশয়য । তাফ ফাধযতাভূর বাশফ যাখশত য় এফং 
ফাতলয  আয় ফযশয়য তাফ ফাধযতাভূর বাশফ কয়ায । কাল্ডাযশেয ফাৎতয  াধাযণ বায় উস্থাতত  যশত 
য় । এই আয় ফযশয়য তাশফ ক াম্পানী ফছশযয ভশধয ক ান্ ক ান্ উৎ কথশ   ত টা া াশে তায উশেখ 
থাশ  । আফায ফছশযয ভশধয ক াম্পানী ক ান ক ান খাশত  ত ফযয়  যশছ তায উশেখ থাশ  । ক াম্পানীয 
ফযশয়য েুশটা অং থাশ  । এ টা অং ক াম্পানীয ম্পতি অটুট যাখায জনয ফযয় । এটাশ  অফতচতত ফা 
েয়েতত ফাফে ফযয় ফরা কমশত াশয । ক াম্পানীয প্রাতপ্তগুতরয ভতি কথশ  এই অফতচতত তফকয়াগ তেশর মা থাশ  
তাই ঐ ক াম্পানীয ভূরয ংশমাজন । এই ংশমাতজত ভূরয কথশ ই ক াম্পানী ভজতুয , খাজনা , ুে , ভুনাপা 
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ইতযাতে তফতর  শয । এইগুতরই কমৌথ ভূরধনী ক াম্পানীয ফযশয়য তিতীয় অং  াশজই ক াম্পানীয তাফশেয । 
খাতা কথশ  শজই ভুরয ংকমাজশনয তযভাণ তনণযয়  যা মাশফ । এইবাশফ ভস্ত কমৌথ ভূরধনী ক াম্পানীয ভূরয 
ংশমাজন কমাগ  যশরই কমৌথ ভূরধনী ক াম্পানীগুতরশত উদূ্ভত জাতীয় আশয়য তযভাণ জানা মাশফ ।  
   শুধ ুকমৌথ ভূরধনী ক াম্পানীই নয়, এ  ভাতর ানা প্রততষ্ঠান ফা অংীোযী প্রততষ্ঠাশন এই ধযশনয আয় 

ফযশয়য তাফ অশন  কেশেই যাখা য় । কম ফ কেশে এই ধযশনয তাফ যাখা য় কই ফ প্রততষ্ঠাশনয 
ভূরযৃজন এইফ তাফ কথশ  ায়া কমশত াশয । এই িততয এ টা ুতফধা এখাশন অশন  শজ জাতীয় 
আয় তযভা  যা মায় । কমভন ধযা মা  ক ান ক াম্পানীশত 1,000 শ্রতভ  তনমুক্ত আশছ এফং ঐ ক াম্পানীয 
ধযা মা  10,000 কয়ায কাল্ডায আশছ । আয় ুভাযী িতত অনুমায়ী এই 1,000 শ্রতভ  এফং 10,000 
কয়ায কাল্ডাযশেয  াছ কথশ  আশয়য তথযাতে ংি  যশত কতা । ত ন্তু কমৌথ ভূরধনী ক াম্পানীয ভূরযৃজন 
কথশ ই এই তাফ আভযা কশয় মাতে । ভস্ত শ্রতভ  ফা ভস্ত কয়ায কাল্ডাশযয  াশছ আভাশেয কমশত শে না 
। এইবাশফ কফয াযী কেশে উদূ্ভত জাতীয় আশয়য এ টা ফড অং আভযা এই প্রততষ্ঠানগুতরয তাশফয খাতাে 
কথশ ই কশত াতয ।  
  এইফায য াযী কেশে  াজ শভযয পশর জাতীয় আয়  তটা ৃতি য় তা কেখা মা  । য াশযয  ভযচাযীযা 
য াযশ  কফা াময তফতি  শয এফং তায পশর তাযা য াশযয  াছ কথশ  কফতন ায় । এই কফতনশ  
য াশযয  াজ শভযয ভূরয ( Value of Public Services ) তাশফ ধযা কমশত াশয । য াযী  াজ ভযশ  
কল উৎন্ন দ্রফয না অন্তফযতী উৎন্ন দ্রফয তাশফ ধযা শফ এ ম্পশ য অথযনীতততফেশেয ভশধয তফত য  আশছ । 
তশফ স্বী ৃত প্রথা অনুমায়ী য াযী  াজ ভযশ  আভযা কল স্তশযয দ্রফয তাশফই ধযফ । য াশযয  াজ শভযয 
ভূরযায়শণয আয এ টি তে  আশছ । অশন  য াযী কফা াময ফাজাশয তফতি য় না । এশেয ক ান ফাজায োভ 
কনই ।  াশজই এই ধযশনয কফা াময কমাগান কেয়ায জনয য াশযয মা ফযয় কটাশ ই য াশযয কফা াশমযয 
ভূরয তাশফ ধযশত াতয । য াশযয তাফে কথশ  য াযী কেশে  তটা জাতীয় আয় উদূ্ভত শে তা 
শজ জানা কমশত াশয । । এছাডা অথযনীততশত যশয়শছ তফতবন্ন কায় তনমুক্ত ফা স্বতনমুক্ত তফতবন্ন ফযতক্ত কমভন 
স্বাধীন  ারততশত তনমুক্ত উত র , স্বাধীন প্রযা টিশ যত ডাক্তায , স্বাধীন প্রযা টিশ যত চাটয াডয  অযা াউন্ট্যান্ট্ 

ইতযাতে । এাঁযা মত আয়  যশছন কটা এাঁশেয কফায ভূরয তাশফ ধযা কমশত াশয । এাঁশেয কেশে অফয আয় 
িতত িণ  যাই জ । 

4. জাতীয় আকয়র কবভাজন ও থভাগ ও ঞ্চয় ( Division of National Income into Consumption and Saving )  

   আভযা জাতন কম এ টি ফছশযয ভশধয ক ান কেশয ভস্ত অজয ন াযী ইউতনট কম আয়  শয কই আয় কমাগ 

 যশরই আভযা জাতীয় আয় কশত াতয । আয় ুভাযী িততশত এইবাশফ ভস্ত অজয ন াযী ইউতনশটয আয় কমাগ 
 শয আভযা জাতীয় আয় কশয় থাত  । ত ন্তু জাতীয় আয় তযভা  যায আয এ টি িতত আশছ । কই 
িততটিশ  আভযা এখন আশরাচনা  যশত াতয । এই িততটিশ  ফযয় িতত ( Expenditure Method ) ফরা 
কমশত াশয । এ জন ফযতক্তয  থাই ধযা মা  । এ জন ফযতক্তয কম আয় য় ফযতক্ত | ত বাশফ কই আয় ফযয় 
 শয কটি কেখা মা  । আশয়য এ টি অং ফযতক্ত দ্রফয াভিী ত নশত ফযয়  শয এফং অয অংটি ফযতক্ত 
ঞ্চয়  শয । দ্রফয াভিী ত নশত ফযতক্তয কম ফযয় কই ফযয়শ  মতে আভযা ফযতক্তয কবাগ ফযয় ফতর তাশর কবাগ 
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ফযয় তভটিশয় আশয়য কম অং উিৃি থা র তাশ ই ফরা য় ঞ্চয় । এইবাশফ ফযতক্তয আয়শ  েুটি বাশগ বাগ 
 যা কমশত াশয   েঃ এ টি অং ফযতক্তয কবাগ ফযয় এফং অয অংটি ফযতক্তয ঞ্চয় । এইবাশফ কবাগ ফযয় 
এফং ঞ্চয় এ েুটিশ  কমাগ  যশর আভযা ফযতক্তয আয় কশত াতয । অনুরূবাশফ আভযা ভি কেশয শে 
ফরশত াতয কম ভি কেশয কবাগ ফযয়  ভি কেশয ঞ্চয় কমাগ  যশর আভযা ভি কেশয জাতীয় আয় 

কশত াতয । ত বাশফ আভযা ভি কেশয কবাগ ফযয়  ঞ্চয় কমাগ  যশর কেশয জাতীয় আয় কশত াতয তা 
ফযাখযা  যায আশগ কবাগ  ঞ্চয় এই ধাযণাগুতরয ংজ্ঞা কেয়া েয ায ।  

4.1  থভাগ ও ঞ্চয় িাকি বক ( What is Consumption and What is Saving ) 

  কম ফ দ্রফয কিতা অবাফ কভাচশনয উশেশয িয়  শয এফং কবাগ  শয তাশেয কবাগযদ্রফয । ফশর । 
কবাগযদ্রশফযয জনয কম অথয ফযয়  যা য় কটাই কবাগফযয় । কবাগযদ্রফয েু ’ ধযশনয শত াশয । এ টি স্থায়ী 
কবাগযদ্রফয এফং অযটি স্থায়ী কবাগয দ্রফয । স্থায়ী কবাগযদ্রফযটি এ ফায ফযফায  যশরই তনেঃশল শয় মায় না । 
কমভন — ফাডী , কযতড , কটতরতবন , কভাটযগাডী । ইতযাতে এইগুতর স্থায়ী কবাগযদ্রফয  াযণ এগুতর েীঘয ার 
ধশয ফযফায  যা মায় । অনযতেশ  কম ভস্ত কবাগযদ্রফয এ ফায ফযফায  যশরই তনেঃশল শয় মায় কমভন — 
বাত , ডার ,  টি , তয াযী , ভাছ , ভাং ইতযাতে এগুতর অস্থায়ী কবাগয দ্রফয । ক ান এ টি ফছশয 
কবাগযদ্রশফযয উয কম ফযয় য় কই ফযয়শ  আভযা কবাগফযয় ফরশত াতয । অস্থায়ী কবাগযদ্রশফযয উয কম ফযয় 
তায ভস্তটাই কবাগফযয় তাশফ িণ  যা য় । ত ন্তু স্থায়ী কবাগযদ্রফয ক নায জনয কম ফযয় য় তায ভস্তটাশ  
ঐ ফছশযয কবাগ ফযয় তাশফ িণ  যা য় না । স্থায়ী কবাগয দ্রশফযয উয কম ফযয় য় কই ফযশয়য এ টি 
অংশ  ঐ ফছশযয কবাগ ফযয় তাশফ িণ  যা য় । কমভন ধযা মা  ক ান ফছশয এ টি সু্কটায ত নশত 
এ জন ফযতক্ত ে াজায টা া খযচ  যর । আয ধযা মা  এই সু্কটাযটি ে ফছয ধশয ফযফায ।  যা 
মাশফ । তাশর এই ে াজায টা ায ভশধয এ  াজায টা াশ  আভযা ঐ ফছশযয কবাগ ফযয় তাশফ ধযফ । 
ুযাং ক ান ফছশযয কবাগ ফযয় ফরশত আভযা কফাঝাফ কই ফছশযয কবাকগয জনয ফযফহৃত দ্রফযাভিীয উয ফযয় 

। কবাগফযয় য াযী কেশে শত াশয , কফয াযী কেশে শত াশয । য ায , প্রান , োণ , প্রততযো 
ইতযাতে  াশজ কম অথয ফযয়  শয থাশ  তাশ  য াযী কবাগ ফযয় ফশর । অনযতেশ  কফয াযী ফযতক্ত  প্রততষ্ঠান 
কম ভস্ত কবাগয দ্রফযাতে ত নশত এফং ঐ ফছশযয জনয কবাগ  যশত ফযয়  শয কটি কফয াযী কবাগ ফযয় । 
আশয়য কম অং কবাশগ ফযতয়ত শে না তাশ ই আভযা ফতর ঞ্চয় । অথযাৎ ভাশজয কভাট আয় কথশ  ভাশজয 
কভাট কবাগ ফযয় ফাে তেশর মা অফতি থাশ  তা ভাশজয ঞ্চয় ।  

4.2  জাতীয় আয় = থভাগ + ঞ্চয় ( National Income = Consumption + Saving )  

  আভযা আশগই কেশখতছ কম ক ান ফযতক্তয কম আয় য় কই আয়শ  আভযা েুটি অংশ বাগ  যশত াতয । 
এ টি অং ফযতক্তয কবাগ ফযয় এফং অয অং ফযতক্তয ঞ্চয় । আশয়য কম অংটি কবাগ ফযশয় ফযতয়ত শে না 
তাশ ই আভযা ফতর ঞ্চয় । অনুরূবাশফ কেশয কম কভাট আয় অথযাৎ জাতীয় আয় তাশ  আভযা েুটি বাশগ 
বাগ  যশত াতয । এ টি কেশয কভাট কবাগ ফযয় এফং অযটি কেশয কভাট ঞ্চয় । ুতযাং জাতীয় আয়শ   
কভাট কবাগ ফযয় এফং কভাট ঞ্চশয়য ভতি তাশফ ায়া কমশত াশয । ভাশজয কভাট আয়শ  ফা জাতীয় 
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আয়শ  মতে আভযা Y এই তচশিয ভাধযশভ তচতিত  তয , ভাশজয কভাট কবাগ ফযয়শ  মতে আভযা C এই তচশিয 
ভাধযশভ তচতিত  তয এফং ভাশজয কভাট ঞ্চয়শ  মতে আভযা S এই তচশিয ভাধযশভ তচতিত  তয তাশর আভযা 
ফরশত াতয Y = C + S . অথযাৎ ভাশজয কভাট কবাগ ফযয় এফং ভাশজয কভাট ঞ্চয় কমাগ  শয আভযা 

ভাশজয জাতীয় আয় কশত াতয ।  

4.3 জাতীয় আয় = থভাগ বযয় + কবকনকয়াগ বযয় (National Income = Consumption + Investment)  

  জাতীয় আয় তযভা  যায আয এ টি িতত আভযা এই প্রশে উশেখ  যশত াতয । কটি  ’ র : 
জাতীয় আয় শফ কভাট কবাগ ফযয় এফং কভাট তফতনশয়াগ ফযশয়য কমাগপর । তফতনশয়াগ ফযয় ফরশত ত  কফাঝায় 
কটি প্রথশভ ফযাখযা  যা েয ায । আভযা আশগই ফশরতছ । কম ফতয ভান ফছশয কবাকগয জনয কম দ্রফয াভিী 
ক না য় তাশ ই আভযা কবাগ ফযয় ফশর থাত  । অনযতেশ  ফতয ভান ফছশয কবাগ  যা শফ না এই ধযশনয দ্রফয 
াভিী ত নশত কম ফযয় শফ তাশ ই আভযা ফ তফতনকয়াগ ফযয় । ( Investment expenditure is defined as 
expenditure on goods not for Current consumption ) । স্থায়ী কবাগয াভিী ক নায উোযণটি ধযা মা  
। মতে ক ান ফযতক্ত সু্কটায ত নশত ে াজায টা া খযচ  শয এফং এই সু্কটাযটি মতে ে ফছয চারু থাশ  
তাশর কম ফছয সু্কটাযটি ত নশত ে াজায টা া খযচ  যা শে কই ফছশয এ  াজায টা া কবাগ ফযয় আয 

ন'াজায টা া তফতনশয়াগ ফযয় । কতভতন মন্ত্রাতত ত নশত কমৌথ ভূরধনী ক াম্পানীয কম ফযয় , কটি তফতনশয়াগ 
ফযয়  াযণ মন্ত্রাতত কবাশগয জনয ক না শে না । মতে ক ান দ্রফয াভিী ভজতু  শয যাখায জনয ক না য় 
তাশর কই ফযয় শফ তফতনশয়াগ ফযয় । এইবাশফ আভযা ফরশত াতয কম কেশয কভাট কবাগ ফযয় এফং কেশয 
কভাট তফতনশয়াগ ফযয় কমাগ  যশরই আভযা জাতীয় আয় কশত াতয । মতে কবাগ ফযয়শ  আভযা C িাযা তচতিত 
 তয এফং তফতনশয়াগ ফযয়শ  আভযা I িাযা তচতিত  তয তাশর জাতীয় আয় Y শফ C + I এয শে ভান ( 

Y = C + I ) । ুতযাং আভযা কেখতছ কম জাতীয় আয়শ  আভযা ে ু’ বাশফ তযভা  যশত াতয । প্রথভত 
, আভযা ফরশত াতয । কম জাতীয় আয় কবাগ এফং ঞ্চশয়য কমাগপর । তিতীয়ত , আভযা ফরশত াতয কম 
জাতীয় আয় কবাগ ফযয় এফং তফতনশয়াগ ফযশয়য কমাগপর । তফলয়টিশ  আভযা এ টু অনয য ভবাশফ ফযাখযা 
 যশত াতয । আভযা জাতন কম ক ান ফছশয কম তযভাণ দ্রফয াভিী উৎন্ন শে তাই কই ফছশযয জাতীয় 
উৎন্ন ফা জাতীয় আয় । এখন উৎন্ন দ্রফযটি েুটি  াশজ ফযফায  যা কমশত াশয । প্রথভত , উৎন্ন দ্রফযটি 
ঐ ফছযই কবাশগয জনয । ফযফায  যা কমশত াশয । তখন তাশ  ফরফ কবাগয দ্রফয । আয মতে উৎন্ন দ্রফযটি 
ঐ । ফছযই কবাশগয জনয ফযফায  যা না য় তাশর তাশ  ফরফ ভূরধনী দ্রফয । কবাগযদ্রফয  ভূরধনী দ্রশফযয 
ভশধয এই কম াথয য কটি দ্রশফযয ফযফায অনুমায়ী । কবাগযদ্রশফযয উয কম ফযয় তাশ  আভযা ফরতছ কবাগফযয় 
আয ভূরধনী দ্রশফযয উয কম ফযয় তাশ  আভযা ফরতছ তফতনশয়াগ ফযয় ।  াশজই ভাশজয কভাট কবাগ ফযয় এফং 
ভাশজয কভাট তফতনশয়াগ ফযয় মতে আভযা কমাগ  তয তাশর ভাশজ উৎন্ন দ্রফযাভিীয ভূরয আভযা কশত াতয 

। এখন ভাশজ উৎন্ন দ্রফযাভিীয ভূরযই ভাশজয জাতীয় আশয়য শে ভান ।  াশজই ভাশজয জাতীয় আয় 
আভযা ভাশজয কভাট কবাগ ফযয় এফং কভাট তফতনশয়াগ ফযয় কমাগ  যশরই কশত াতয । এইবাশফ ফযয় িততয 
ভাধযশভ ক ান কেশয জাতীয় আয় কশত াতয । এই িততশ  ফযয়ুভাযী িতত ( Census of expenditure 
method ) ফরা কমশত াশয  াযণ তফতবন্ন ধযশনয ফযয়শ  কমাগ  শয আভযা জাতীয় আয় াতে । 
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 4.4  ঞ্চয় ও কবকনকয়াকগর অকভি ( Identity between Saving and Investment )  

  আভযা জাতন কম নীট জাতীয় উৎােনশ  েুটি অংশ বাগ  যা কমশত াশয । এ টি কবাগয । দ্রশফযয 
উৎােন এফং অযটি ভূরধনী দ্রশফযয উৎােন । কবাগয দ্রশফযয উৎােশনয আতথয  ভূরযশ  আভযা কবাগ ফযয় 
ফরশত াতয । অনযতেশ  ভূরধনী দ্রশফযয উৎােশনয আতথয  ভরাশ  আভযা তফতনশয়াগ ফয় ফরশত াতয । তাশর 
কভাট উৎােন কবাগ ফয়  তফতনশয়াগ ফযশয়য কমাগপশরয ভান । অথযাৎ Y = C + I . আফায আভযা আয 
জাতন কম জাতীয় আয়শ  েুবাশগ বাগ  যা কমশত াশয ? কভাট কবাগ ফযয় এফং কভাট ঞ্চয় । অথযাৎ Y = C 
+ s . এই েুটি ম্প য কথশ  আভযা াই C + I = C + S অথযাৎ I = S . এশ ই ফরা য় ঞ্চয়  

তফতনশয়াশগয ভশধয অশবে । 
 রেয  যায তফলয় এই কম ঞ্চয়  তফতনশয়াশগয ভশধয এই কম অশবে এটি আভযা ঞ্চশয়য ংজ্ঞা এফং 

তফতনশয়াশগয ংজ্ঞা কথশ ই াতে । উৎােশনয কম অংটি কবাগযদ্রশফয ফযতয়ত শে না তাশ ই আভযা ফরতছ 
তফতনশয়াগ । আফায আশয়য কম অংটি কবাগযদ্রফয ত নশত ফযতয়ত শে না তাশ ই আভযা ফরতছ ঞ্চয় । ঞ্চয়  
তফতনশয়াগ এ ই তজতনশ  ফাশ ঝাশে । এই জনযই ঞ্চয়  তফতনশয়াশগয ভতা আভযা  র ভশয়ই াতে । |    
   ভশন যাখশত শফ কম , জাতীয় আয় তযভা  যায ভয় ঞ্চয়  তফতনশয়াশগয ভশধয । কম অশবে আভযা 
াতে কই ঞ্চয় প্র ৃত ফা ফাস্ততফ  ঞ্চয় ( realised or actual or ex - post saving ) । কতভতন 
তফতনশয়াশ গ ফরশত আভযা প্র ৃত ফা ফাস্ততফ  তফতনশয়াগশ  ( realised or actual or ex - post investment 

) ফাশ ঝাতে । ত ন্তু ঞ্চয় ফরশত মতে আভযা ফাতিত ঞ্চয় ( Intended or desired saving ) অথযাৎ মতটা 
ঞ্চয় করাশ যা  যশফ ফশর ভশন  যশছ কইটাশ  ফুতঝ এফং তফতনশয়াগ ফরশত মতে ফাতিত তফতনশয়াগ ( Intended 
or desired investment ) অথযাৎ করাশ যা মতটা তফতনশয়াগ  যশফ ফশর ভশন  যশছ কইটাশ  ফুতঝ তাশর ত ন্তু 

তফতনশয়াগ  ঞ্চশয়য ভশধয অশবে আভযা কশত াতয না । তায  াযণ আধুতন  মুশগ ঞ্চয়  তফতনশয়াশগয 
তিান্ত াধাযণত এ ই করা  কনয় না । কম করাশ   ঞ্চয়  শয ক তফতনশয়াগ  যায জনয ঞ্চয় না  যশত 
াশয । ঞ্চয় াযীযা তাশেয ঞ্চয় ফযাে  অনযানয আতথয  প্রততষ্ঠাশনয  াশছ জভা যাশখ ।  াশজই ফাতিত ঞ্চয় 
 ফাতিত তফতনশয়াগ কম  র ভশয়ই ভান শফ এভন ক ান  থা কনই । জাতীয় আশয়য বাযাভয অফস্থাশতই 
ক ফরভাে ফাতিত ঞ্চয়  ফাতিত তফতনশয়াগ ভান য় । ত ন্তু জাতীয় আশয় বাযাভয থা  ফা না থা  
ফাস্ততফ  ঞ্চয় এফং ফাস্ততফ  তফতনশয়াগ  র ভশয় অফযই ভান শফ । 

5. রিাকরর অথথননকতি িাজিমথ ও জাতীয় আয় করমা । (Economic Activities of the Government and 
National Income Accounting )  

  ধযা মা  ক ান এ টি কেশয য ায নানাতফধ অথযননতত   াময রাশ তরপ্ত । য াশযয তফতবন্ন অথযননতত  
 াময রা ত বাশফ জাতীয় আয় তযভা  যায ভশয় ধযশত য় কটি আভযা এখন আশরাচনা  যতছ । ক ান 
এ টি কেশয য াশযয অথযননতত   াজ ভযগুতরশ  আভযা চাযটি বাশগ বাগ  যশত াতয ।  
প্রথমত , য াযী ভাতর ানাধীন ত ছু প্রততষ্ঠান যশয়শছ কমগুতর দ্রফযাভিী উৎােন  যশছ এফং এই দ্রফযগুতর 

ফাজাশয তফতি  যা শে ।  
কিতীয়ত , য ায জনাধাযশণয  রযাশণয জনয ত ছু ফযয়  শয থাশ ন কম ফযয়গুতরয ুতফধা  শরই কবাগ  শয 

। এই ধযশনয ফযয়গুতরয ভশধয উশেখশমাগয প্রততযো খাশত ফযয় , আইনৃঙ্খরা যোয জনয ফযয় , তোয জনয 
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ফযয় প্রবৃতত । এই ধযশনয কফাভূর   াশমযয তফতিয ’র কম ক ানরূ োভ না তেশয়ই এই কফা  ামযগুতর 
 শরই কবাগ  যশত াশয । 
তৃতীয়ত , য ায জনাধাযণশ  নানাতফধ অথয প্রোন  শযন তাশেয  াছ কথশ  ক ানরূ কফা াময না তনশয়ই 

। এগুতরশ  স্তান্তয আয় ( Transfer income ) ফরা কমশত াশয । উোযণস্বরূ েুস্থ ফযতক্তশেয াাময , 
কফ ায মুফ শেয বাতা প্রবৃতত উশেখ  যা কমশত াশয ।  
চতুথথত , য ায  য আশযা  শযন এফং  শযয ভাধযশভ জনাধাযশণয  াছ কথশ  অথয ংি  শযন ।  
 এই চায য শভয  াজ ভয জাতীয় আয় তযভাশয ভশয় ত বাশফ ধযা কমশত াশয কটি তনশয় আভযা এখন 

আশরাচনা  যফ ।  
 প্রথভ তফলয়টি তনশয় ক ান ভযা কনই । ফযতক্তশেশে উৎােন শর তায ভূরয কমবাশফ জাতীয় আশয়য ভশধয ধযা 
য় য াযী উৎােন প্রততষ্ঠাশন উৎােন শর তায ভূরয ঠি  কইবাশফই জাতীয় আশয়য ভশধয ধযশত শফ । 
অথযাৎ য াযী উৎােন প্রততষ্ঠাশন কম দ্রফয াভিী উৎন্ন য় কই দ্রফয াভিীয আতথয  ভূরযশ  জাতীয় আশয়য 

ভশধয ধযশত শফ । তশফ উশেখ  যা কমশত াশয কম , কম ভস্ত দ্রফয াভিী কল স্তশযয দ্রফযাভিী ( Final 
product ) শুধু কগুতরশ ই জাতীয় আশয়য ভশধয ধযশত শফ । অনযবাশফ ফরশত কগশর য াযী উৎােন 
প্রততষ্ঠাশন মাযা  াজ  যশছ তাযা উৎােশনয  াশজ অংিণ  যায । জনয কম আয় াশে কই আয়শ  জাতীয় 
আশয়য ভশধয অন্তবুয ক্ত  যশত শফ । আফায য াযী উৎােন প্রততষ্ঠাশন উৎন্ন দ্রফয াভিীয উয জনাধাযণ 
কম অথয ফযয়  যশছ । কটিশ  জাতীয় ফযশয়য ভশধয ধযশত শফ । এইবাশফ য াযী উৎােন প্রততষ্ঠাশন উৎন্ন 
দ্রফয াভিীয ভূরয জাতীয় উৎােশনয ভশধয , জাতীয় আশয়য ভশধয এফং জাতীয় ফযশয়য ভশধয অন্তবূয ক্ত য় । 
এফায য ায  তৃয   প্রেি কফা াশমযয তফলয়টি তচন্তা  যা মা  । ক ান কেশয য ায । কই কেশয 
জনাধাযশণয জনয নানাতফধ কফা াময প্রোন  শয থাশ ন । এই ভস্ত কফা াময ফাজাশয তফতি য় না অথযাৎ 
এই ভস্ত কফা াময কবাগ  যায জনয জনাধাযণশ  অথয প্রোন  যশত য় না । এই কফা ামযগুতরয তফতিয র 
কম এয ুতফধা  শরই কবাগ  শয । উোযণস্বরূ য ায কেশয তনযািায জনয তনযফাতনী ফজায় যাশখন । 
আফায কেশয অবযন্তশয াতন্ত ৃঙ্খরা যোয জনয ুতর ফাতনী , তফচায ফযফস্থা ইতযাতে ফজায় যাশখন । এয 
ুপর কেশয ভস্ত জনাধাযণই কবাগ  শয । আফায য াযী তো প্রততষ্ঠাশনয ুতফধা  শরই কবাগ  যশত 
াশয ফা য াযী স্বাস্থযশ শেয ুতফধা  শরই কবাগ  যশত াশয । এই কফা ামযগুতরশ  আভযা াধাযণ 
কফা াময ( Common services ) তাশফ উশেখ  যতছ । জাতীয় আয় তযভাশয ভশয় এই কফা  ামযগুতর 
েুটি ভযায ৃতি ।  শয । এ টি র   েঃ এই কফা  ামযগুতরশ  কল স্তশযয কফা াময ( Final services ) 
তাশফ ধযা শফ , না ত  অন্তফযতী স্তশযয কফা াময ( Intermediate services ) তাশফ ধযা শফ ? মতে 
এশেয কল স্তশযয কফা াময তাশফ ধযা য় তাশরই এই ভস্ত কফা াশমযয ভূরয জাতীয় আশয়য ভশধয অন্তবুয ক্ত 
শফ , ত ন্তু মতে এগুতরশ  অন্তফযতী স্তশযয কফা াময তাশফ ধযা য় তাশর এশেয ভূরযশ  জাতীয় আশয়য ভশধয 

ধযা শফ না । এই ভস্ত াধাযণ কফা াময কল স্তশযয কফা াময না অন্তফযতী স্তশযয কফা াময ক তফলশয় 
অথযনীতততফেশেয । ভশধয ভতশবে আশছ । ক উ ক উ এগুতরশ  কল স্তশযয কফা াময তাশফ গণয  যশত চান । 
আফায  াকযা  াকযা ভশত এগুতর অন্তফযতী স্তশযয কফা াময । কই তফতশ য য ভশধয না তগশয় আভযা এই ধযশনয 
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াধাযণ কফা ামযগুতরশ  কল স্তশযয কফা াময তাশফই গণয  যফ ।  াশজই এই ধযশনয কফা াশমযয অথযভূরযশ  
আভযা জাতীয় আয় ফা জাতীয় উৎােশনয ভশধয অন্তবূয ক্ত  যফ । তিতীয় ভযা ’রেঃ এই ধযশনয কফা াশমযয 
ভূরয আভযা ত বাশফ তনধযাযণ  যফ ? আভযা আশগই ফশরতছ কম এই ধযশনয কফা াময ফাজাশয তফতি য় না । 
এইগুতর কবাগ  যায জনয জনাধাযণশ  ক ান অথয প্রোন  যশত য় । অথযাৎ এই ধযশনয কফা াশমযয ক ান 
ফাজায োভ কনই । তাশর ভযা ’র কম এই ধযশনয কফা াশমযয ভূরয আভযা ত বাশফ কফয  যফ ? এয 
উিশয ফরা কমশত াশয । কম , এই ধযশনয কফা াময কমাগান তেশত য াশযয কম ফযয় য় কই ফযয়শ ই এই 
ধযশণয কফা াশমযয আতথয  ভূরয তাশফ ধযা কমশত াশয । অথযাৎ তনযফাতনীয জনয । য াশযয কম ফযয় ফা 
ুতর ফাতনীয জনয য াশযয মা ফযয় ফা তফচায ফযফস্থায জনয য াশযয মা ফযয় ইতযাতে ফযশয়য ভতিশ ই 

আভযা এই ভস্ত কফা াশমযয ভূরয তাশফ িণ  যফ । আফায এই ভস্ত কফা াময মাযা তেশে অথযাৎ কম ভস্ত 
ফযতক্ত এই ফ কফা াময উৎােশন তনমুক্ত এফং তায তফতনভশয় য াশযয  াছ কথশ  অথয াশে কই ভস্ত 

ফযতক্তয আয় তাশফ য াশযয এই ফযয়শ  িণ  যা কমশত াশয ।  াশজই াধাযণ কফা াশমযয জনয য াশযয 
কম ফযয় কটিশ  এ তেশ  জাতীয় উৎােশনয ভশধয কফা াশমযয ভূরয তাশফ ধযা কমশত াশয । অনযতেশ  এটিশ  
জাতীয় আশয়য ভশধয ধযা কমশত াশয । আফায এটিশ  জাতীয় ফযশয়য ভশধয ধযা কমশত াশয । 
  য ায কম ভস্ত অথয জনাধাযণশ  কেন জনাধাযশণয  াছ কথশ  ক ানরূ দ্রফয ফা কফা াময না তনশয় 

কগুতরশ ই স্তান্তয আয় ফরা য় । উোযণস্বরূ য ায কফ াযশেয মতে ক ান বাতা প্রোন  শযন তাশর কটি 
স্তান্তয আয় । আফায েুস্থ ফযতক্তশ  য ায মতে ক ান অথয তেশয় াাময  শযন কটি ঐ ফযতক্তয স্তান্তয আয় 
। প্রা ৃতত  তফমযশয়য । ভশয় য ায োণ াময ফাফে কম াাময জনাধাযণশ  তেশয় থাশ ন কটি স্তান্তয 
আশয়য উোযণ । এই ভস্ত স্তান্তয আয়শ  আভযা জাতীয় আশয়য অন্তবূয ক্ত  তয না  াযণ এই ভস্ত আয় মাযা 
িণ  যশছ তাযা তফতনভশয় য াযশ  ক ানরূ দ্রফয ফা । কফা াময তেশে না ।  াশজই এই স্তান্তয আয়গুতরশ  
আভযা জাতীয় আশয়য অন্তবুয ক্ত  যফ না । মতে এইগুতর জনাধাযশণয  াশছ আয় তাশফ তফশফতচত য় ত ন্তু 
জাতীয় আশয়য ভশধয এগুতরশ  ধযা য় না । অশন  ভয় কেখা মায় কম য ায জনাধাযশণয ।  াছ কথশ  
অথয ঋণ তাশফ তনশয় থাশ ন । এইরূ ঋণশ  জাতীয় ঋণ ( National debt ) ফরা য় । এই ঋশণয জনয 
য াযশ  ুে তেশত য় । য াযী ঋশণয কম ুে জনাধাযণ কশয় থাশ  কই ুেশ  স্তান্তয আয় ( 
Transfer income ) এয ভশধয ধযা য় । এই ুেশ  জাতীয় আশয়য ভশধয ধযা য় না ।  
   এফায  য ফাশনায পশর জাতীয় আয় তযভাশয উয ত  প্রবাফ শড কটি কেখা মা  । য ায কম 
ভস্ত  য ফান কগুতরশ  েুটি বাশগ বাগ  যা কমশত াশয  প্রতযে  য এফং শযাে  য । প্রতযে  য 
ফাশনা য় ক ান ফযতক্তয উয ফা ক ান প্রততষ্ঠাশনয উয । অনযতেশ  শযাে  য ফাশনা য় ক ান দ্রশফযয 
উয । উোযণস্বরূ ফযতক্তয আশয়য উয  য ফাশনা শর এটি এ টি প্রতযে  য । কতভতন ক ান উৎােন 
প্রততষ্ঠাশনয ভুনাপায উয মতে  য ফাশনা য় কটি এ টি প্রতযে  য । অনযতেশ  ক ান দ্রশফযয । উয 
মতে উৎােন শুল্ক ফা তফিয়  য ফাশনা য় তাশর এটি শফ শযাে  য । শযাে  শযয তফতিয  ’ র কম 
শযাে  য দ্রশফযয োশভয শে কমাগ য় । ত ন্তু প্রতযে  য দ্রশফযয োশভয শে কমাগ য় না । কেশয জাতীয় 
আশয়য এ টি অং য ায প্রতযে  য তাশফ আোয়  শযন । ুতযাং প্রতযে  য ফাকনায পশর জাতীয় 
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আশয়য তযভা প্রবাতফত য় না । প্রতযে  য ফাশনায পশর জাতীয় আয় এ ই থাশ  । তশফ জনাধাযণ 
জাতীয় আশয়য কম অং খযচ  শয কই অংটি প্রতযে  শযয প্রবাশফ তযফততয ত য় । জনাধাযণ খযচ  যায 
জনয কম আয় কশত াশয তাশ  খযচশমাগয আয় ( Disposable income ) ফরা য় । এই খযচশমাগয আয় = 
জাতীয় আয় + স্তান্তয আয় - প্রতযে  

   ত ন্তু শযাে  য ফাশনা শর দ্রশফযয োভ তযফততয ত য় । কশেশে জাতীয় আয় । তযভাশয কেশে এ টি 
অুতফধা কেখা কেয় । জাতীয় উৎােশনয ভূরয তনণযয়  যায ভশয় দ্রফযগুতরশ  মখন তাশেয ফাজায োভ তেশয় 
গুণ  শয জাতীয় উৎােন তনণযয়  যা য় । তখন এই োশভয ভশধয শযাে  যগুতর অন্তবুয ক্ত থা ায জনয 
জাতীয় উৎােশনয ভূশরযয ভশধয শযাে  যগুতর অন্তবুয ক্ত য় । অনযতেশ  উৎােশনয উ যণগুতরয আয় কমাগ 
 শয মখন আভযা জাতীয় আয় াই তখন কই জাতীয় আশয়য ভশধয ত ন্তু এই শযাে  যগুতর অন্তবুয ক্ত থাশ  না 

।  াশজই তখন জাতীয় আশয়য শে জাতীয় উৎােশনয ভূশরযয এ টি াথয য কেখা কেয় । মতে জাতীয় 
উৎােশনয ভূরয কথশ  শযাে  য ফাে কেয়া য় তাশর মা ায়া মায় তাশ ই ফরা য় উৎােশনয 

উাোশনয ফযশয় জাতীয় উৎােশনয ভূরয ( National product at factor cost ) । এটি অফযই কেশয জাতীয় 
আশয়য । শে ভান য় । অনুরূবাশফ য ায ক ান ক ান দ্রশফযয উয বতুয ত  তেশয় থাশ ন । ক ান দ্রশফযয 
উয বতুয ত  তেশর কই দ্রশফযয উৎােন ফযয় অশো  ভ োশভ দ্রফযটি তফতি  যা য় ।  াশজই বতুয ত য প্র ৃতত 
শযাে  শযয তফযীত । শযাে  শযয কেশে কমভন োভ ফৃতি ায় বতুয ত য কেশে কতভতন োভ হ্রা ায় । 
ুতযাং ফাজায োশভ কভাট উৎােশনয ভূরয কফয  শয তায কথশ  কমভন শযাে  য ফাে তেশত য় কতভতন 

বতুয ত  কমাগ তেশত য় । তাশরই উাোশনয ফযশয় জাতীয় উৎােশনয ভূরয ায়া মাশফ । এটি জাতীয় আশয়য 
শে ভান শফ । এইবাশফ য াশযয তফতবন্ন অথযননতত   াজ ভযশ  জাতীয় আশয়য তাশফয ভশধয অন্তবূয ক্ত  যা 
য় ।  

6. উনু্মক্ত অথযনীততশত জাতীয় আয় তযভা । ( National Income Calculation in an Open Economy )  

   মতে ক ান কে আন্তজয াতত  ফাতণশজয তরপ্ত থাশ  তাশর কই কেশয অথযনীততশ  উনু্মক্ত অথযনীতত ( open 

economy ) ফরা য় । অনযতেশ  মতে আভযা ধতয কম কেশয াশথ । তফশেশয ক ান করনশেন শে না তাশর 
কই ধযশনয অথযনীততশ  ফি অথযনীতত ( closed economy ) ফরা য় । উনু্মক্ত অথযনীততশত জাতীয় আয় 
তযভা  যশত শর ত  ত  তফলয় ধযশত য় কটি তনশয় এখন আভযা আশরাচনা  যফ । উনু্মক্ত অথযনীততশত 
কেশয আভোতন যপ্তাতন তফশফচনা  যশত য় এফং তফশেশয াশথ অনয কম ভস্ত করনশেন শয় থাশ  কগুতরশ  

তাশফয ভশধয আনশত য় । ফি অথযনীততশত আভোতন যপ্তাতন থাশ  না । কেশয নাগতয যা কেশয ভশধয 
উৎােশনয  াশজই অংি  শয এফং কেশয উৎােশনয  াশজ তফশেত নাগতয  ফা তফশেত উৎােশনয উাোন 

ফযফহৃত য় না । ফি অথযনীততশত ভস্ত য ভ উৎােশনয  াজ ভয কেশয ীভানায ভশধযই শয় থাশ  এফং 
কেশয নাগতয যাই এই উৎােশনয  াশজ অংিণ  শয থাশ  । ত ন্তু উনু্মক্ত অথযনীততশত এ তেশ  কমভন 
আভোতন যপ্তাতন শয় থাশ  অনযতেশ  কতভতন তজতনে । উৎােশনয  াশজ তফশেত নাগতয যা অংিণ  যশত 
াশয ফা তফশেত ভূরধন ফযফহৃত শত াশয । কতভতন কেশয নাগতয যা তফশেশ উৎােশনয  াশজ তনমুক্ত শত 
াশয অথফা কেশয ভূরধন তফশেশ তনমুক্ত শত াশয । উোযণস্বরূ , উনু্মক্ত অথযনীতত ধযশর বাযশত কম 
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তযভাণ দ্রফয াভিী উৎন্ন শে কই দ্রফয াভিীয উৎােশন ত ছু তফশেত নাগতয  অংিণ  যশত াশয । 
তায পশর তফশেত নাগতয যা ভজতুয াশফ । অনুরূবাশফ তফশেত ভূরধন বাযশতয অবযন্তশয উৎােশনয  াশজ 
ফযফহৃত শত াশয । এই ভূরধশনয কম রবযাং কেয়া শফ কই রবযাংশয ভাতর ানা শফ তফশেত নাগতয শেয । 
কতভতন আফায বাযশতয নাগতয যা তফশেশ উৎােশনয  াশজ অংিণ  যশত াশয এফং তায পশর তফশেশ আয় 

 যশত াশয । আফায বাযশতয ভূরধন তফশেশয ক ান উৎােশনয  াশজ ফযফহৃত শত াশয । তায পশর 
বাযশতয ভূরধশনয ভাতর  তফশে কথশ  রবযাং কশত াশয । এই ভস্ত তফলয় জাতীয় আয় তযভা  যায 
ভয় ত বাশফ ধযা শফ কটি এখন কেখা মা  ।  
  উনু্মক্ত অথযনীততশত আভযা কভাট অবযন্তযীণ উৎােন  কভাট জাতীয় উৎােন এই েুটি ধাযণা কশত াতয । 
কভাট অবযন্তযীণ উৎােন ফরশত কেশয অবযন্তশয কম তযভাণ দ্রফয াভিী  কফা াময উৎন্ন শে তায 

ভূরযশ ই ফাশ ঝায় । অনযতেশ  কেশয জাতীয় উৎােন ফরশত কেশয নাগতয যা স্বশেশ অথফা তফশেশ উৎােশন 
অংিণ  যায পশর কম তযভাণ অথয উাজয ন  যশছ তায ভতিশ ই ফাশ ঝায় । ফি অথযনীততশত কভাট 
অবযন্তযীণ উৎােন এফং কভাট জাতীয় উৎােন এ ই শয় থাশ   াযণ ভস্ত উৎােনই কেশয অবযন্তশয 

ংঘটিত য় । কেশয জনাধাযণ তফশেশয উৎােন  াশজ অংিণ  যায ুশমাগ ায় না । কতভতন অবযন্তযীণ 
উৎােশন তফশেত নাগতয যা অংিণ  যশত াশয না । ত ন্তু উনু্মক্ত অথযনীততশত অবযন্তযীণ উৎােন  
জাতীয় উৎােশনয ভশধয এ টি াথয য রেয  যা মায় । ত বাশফ অবযন্তযীণ উৎােন কথশ  জাতীয় উৎােন 
ায়া মায় কটি এখন কেখা মা  ।  
  প্রথশভই ধযা মা  যপ্তাতনয  থা । কেশ কম তযভাণ দ্রফযাভিী উৎন্ন ’র কই দ্রফয াভিীয অথযভূশরযয 
এ টি অংই যপ্তাতন য় ।  াশজই কেশয কল স্তশযয উৎন্ন দ্রশফযয ভূরয তাশফ যপ্তাতনয ভূরযশ  ধযশত শফ । 
আভোতনয কেশে ত ন্তু এ টি ভযা কেখা কেয় । ধযা মা  ক ান দ্রফয াভিী আভোতন  যা শয়শছ কম দ্রফয 
াভিী অন্তফতী দ্রফয তাশফ কেশয অবযন্তশয উৎােশনয  াশজ ফযফায  যা শে । কশেশে উৎন্ন দ্রশফযয 
ভূশরযয ভশধযই আভোতনয ভূরয ধযা শয় মাশে । ুতযাং , কেশয অবযন্তশয উৎন্ন দ্রশফযয ভূরয কথশ  আভোতনয 
ভূরয এশেশে ফাে তেশত শফ ।  াযণ তা না শর আভোতনয ভূরযশ  ে ু’ ফায ধযা শয় মাশফ ।  াশজই মতে 
তফশে কথশ   াচাভার ফা অনয ক ান অন্তফযতী দ্রফয আভোতন  যা য় মা ঐ ফছশযই উৎােশনয  াশজ ফযফহৃত 

শয়শছ এফং তনেঃশল শয় কগশছ কই আভোতনয ভূরযশ  অবযন্তযীণ উৎােশনয ভূরয কথশ  ফাে তেশত শফ । অনয 
কম ভস্ত দ্রফয াভিী মা কবাগযদ্রফয আ াশয ফযফহৃত শে কগুতর অবযন্তযীণ উৎােশনয ভশধয আশ না ।  াশজই 
অবযন্তযীণ উৎােশনয ভূরয কফয  যায ভশয় ঐ ধযশনয আভোতনয ভূরয তফশয়াগ তেশত শফ না ।  
  এফায ধযা মা  কেশয উৎােশনয  াশজ তফশেত শ্রতভ যা তনমুক্ত । এই তফশেত শ্রতভ শেয কম ভজতুয কেয়া 
শে কই ভজতুযটি অবযন্তযীণ উৎােশনয অং ত ন্তু এটি জাতীয় উৎােশনয অং নয়  াযণ এই ভজতুযটি 

কেয়া শে তফশেত নাগতয শেয । অনুরূবাশফ অবযন্তযীণ উৎােশনয  াশজ মতে তফশেত ভূরধন তনশয়াগ  যা 
য় তাশর এই ভূরধশনয ভাতর শেয কম ুে ফা রবযাং কেয়া য় কই ুে ফা রবযাং অবযন্তযীণ উৎােশনয 

ভশধয অন্তবুয ক্ত য় ঠি ই ত ন্তু কেশয জাতীয় উৎােশনয ভশধয এটি অন্তবুয ক্ত শফ না । ুতযাং অবযন্তযীণ 
উৎােশনয ভূরয কথশ  জাতীয় উৎােশনয ভূরয কফয  যশত শর তফশেী শ্রতভ শেয কেয় ভজতুয , তফশেী 

ভূরধনশ  কেয় ুে , ভুনাপা প্রবৃতত তফশয়াগ তেশত শফ ।  
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   অনুরূবাশফ কেশয ক ান নাগতয  মখন তফশেশ উৎােশনয  াশজ অংিণ  যশছ । এফং তায পশর 
তফশেশ ভজতুয াশে তখন ঐ ভজতুয অবযন্তযীণ উৎােশনয অং নয় ত ন্তু এটি জাতীয় উৎােশনয অং । 
 াশজই জাতীয় উৎােশনয ভশধয ঐ ভজতুযশ  অন্তবুয ক্ত  যশত শফ । অনুরূবাশফ মতে তফশেশ উৎােশনয  াশজ 
কেশয ভূরধন ফযফহৃত য় । এফং তায পশর মতে তফশে কথশ  ুে ফা রবযাং ায়া মায় কটিশ  জাতীয় 
উৎােশনয ভশধয অন্তবুয ক্ত  যশত শফ ।  
  এ   থায় মখন আভযা উনু্মক্ত অথযনীততয  থা ধতয তখন তফশে কথশ  আভাশেয ত ছু আয় ানা য় । 
কতভতন আভাশেয তফশেীশেয ত ছু অথয তেশত য় মা তফশেীশেয আয় তাশফ গণয । এই েুটিয াথয যশ  আভযা 
তফশে কথশ  প্রাপ্ত নীট আয় ( Net income from abroad ) ফরশত াতয । কভাট অবযন্তযীণ উৎােশনয 
ভূশরযয শে তফশে কথশ  প্রাপ্ত নীট আয় কমাগ  যশর আভযা জাতীয় উৎােন কশত াতয । মতে তফশে কথশ  
প্রাপ্ত নীট আয় ূনয য় তাশর কভাট অবযন্তযীণ উৎােন এফং জাতীয় উৎােন এ ই য় । মতে তফশে কথশ  
প্রাপ্ত নীট আয় ধনাত্ম  য় তাশর অবযন্তযীণ উৎােন অশো জাতীয় উৎােন অতধ  য় । অনযতেশ  মতে 
তফশে কথশ  প্রাপ্ত নীট আয় ঋণাত্ম  য় তাশর জাতীয় উৎােন অবযন্তযীণ উৎােন অশো  ভ য় । 
এইবাশফ উনু্মক্ত অথযনীততশত জাতীয় উৎােন তযভা  যা য় । এই জাতীয় উৎােন অফযই উনু্মক্ত 
অথযনীততয জাতীয় আশয়য শে ভান য় ।  াযণ এই তযভাণ অথযই কেশয জনাধাযণ উৎােশনয  াশজ 
অংিণ  যায পশর আয় তাশফ কশত াশয । তশফ এ টি তফলয় ভশন যাখশত শফ কম উনু্মক্ত অথযনীততশত 
জাতীয় আয় তাফ  যায ভশয় আভযা কেশয জনাধাযশণয কই আয়গুতরশ ই ধযতছ কম আয়গুতর ৃতথফীয কম 

ক ান অংশ উৎােশনয  াশজ অংিণ  যায জনয অতজয ত শে । কম কেশয জাতীয় আয় আভযা তযভা 
 যতছ শুধু কই কেশয । উৎােশনয  াশজ তনমুক্ত শরই কম জাতীয় আয় ৃতি শফ তা নয় ; কই কেশয 
নাগতয যা ৃতথফীয অনয ক ান কেশ উৎােশনয  াশজ অংিণ  যশর কম আয় অজয ন  যশফ কটি ঐ কেশয 

জাতীয় আশয়য ভশধয অন্তবূয ক্ত শফ । অথযাৎ বাযশতয ক ান শ্রতভ  মতে তফশেশ  াজ  যায পশর ভজতুয ায় 
কটি বাযশতয জাতীয় আশয়য ভশধযই অন্তবুয ক্ত শফ ।  
  আফায জাতীয় ফযশয়য ধাযণাটি আভযা উনু্মক্ত অথযনীততয কেশে ংাশ ধন  যশত াতয । আভযা জাতন কম 
ফি অথযনীততশত জাতীয় ফযয় কবাগ ফযয় , তফতনশয়াগ ফযয় এফং য াযী ফযশয়য কমাগপশরয শে ভান । অথযাৎ 
জাতীয় ফযয় C + I + G . উনু্মক্ত অথযনীততশত জাতীয় ফযশয়য ূেটি ’র C + I + G + X - M কমখাশন X 

যপ্তাতনয ভূরয এফং M আভোতনয ভূরয । কম তযভাণ দ্রফয াভিী যপ্তাতন শে কটি জাতীয় উৎােশনযই এ টি 
অং । ুতযাং যপ্তাতনয ভূরযশ  জাতীয় উৎােশনয উয ফযয় তাশফই  ল্পনা  যা কমশত াশয । অনযতেশ  কম 
তযভাণ দ্রফয াভিী আভোতন  যা শে কই তযভাণ দ্রফয াভিী য় কবাগয দ্রফয আ াশয ফযফহৃত শে অথফা 

কগুতর উৎােশনয  াশজ ভূরধনী দ্রফয । তাশফ ফযফহৃত শে । মতে আভোতন  যা দ্রফয াভিীগুতর কবাগয দ্রফয 
তাশফ ফযফহৃত য় তাশর তাশেয ভূরয কবাগ ফযশয়য ভশধযই অন্তবুয ক্ত শয়শছ । অনুরূবাশফ আভোতন  যা দ্রফয 
াভিীগুতর মতে উৎােশনয  াশজ ভূরধনী দ্রফয তাশফ ফযফহৃত য় তাশর কই দ্রফয াভিীয ভূরয তফতনশয়াগ 

ফযশয়য ভশধযই অন্তবুয ক্ত শয়শছ । ুতযাং কেশয কভাট কবাগ ফযয় এফং কভাট তফতনশয়াগ ফযয় ধযশর তায ভশধযই 
আভোতন  যা দ্রফয াভিীয ভূরয ধযা শয় মাশে । কজনয আভোতনয ভূরযটি তফশয়াগ কেয়া য় । এইবাশফ C 
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+ I + G + X = M  ’ র জাতীয় উৎােশনয উয ফযশয়য তযভাণ । এশ ই জাতীয় ফযয় ফরা য় । 
 াশজই উনু্মক্ত অথযনীততশত আভযা জাতীয় ফযয় , জাতীয় আয় এফং জাতীয় উৎােশনয ভশধয অশবে কশত 

াতয ।  
7. জাতীয় আয় তযভাশয অুতফধা য় । ( Difficulties of Measurement of National Income )  
  ক ান কেশয জাতীয় আয় তযভা  যশত শর েুটি প্রধান অুতফধায মু্মখীন শত য় । এ টিশ  ফরা য় 
ধাযণাগত অুতফধা ( Conceptual difficulty ) এফং অযটিশ  ফরা য় তযংখযানগত অুতফধা ( Statistical 

difficulty ) । ধাযণাগত অুতফধায ভশধয উশেখ  যা কমশত াশয  াশ  উৎােন ফরফ ,  াশ  আয় ফরফ এই 
ম্পশ য ভতশবে । াধাযণতেঃ কম ভস্ত দ্রফয াভিী ফাজাশয তফতিয জনয উস্থাতত  যা য় কই ভস্ত দ্রফয 
াভিীশ ই জাতীয় আয় তনধযাযশণয ভশয় ধযা য় । ত ন্তু অনুন্নত অথযনীততশত কেখা মায় কম  ৃল যা কম 
তযভাণ দ্রফয াভিী উৎােন  শয কই তযভাণ দ্রফয াভিীয এ টা ফড অংই তনশজশেয কবাশগয  াশজ 

ফযফায  শয । অতত েুদ্র অংই তাযা ফাজাশয তফতিয জনয উস্থাতত  শয । এখন কম অংটি তাযা ফাজাশয 
তফতিয জনয উস্থাতত  শয কই । অংটিশ ই কভাট উৎােন ধযশর কেশয কভাট উৎােন অশন   ভ য় । 
অনুরূবাশফ । তযফাশযয েযযা কম  াজ  শয থাশ  তায ভূরযশ  জাতীয় আশয়য ভশধয ধযা য় না । 
এইবাশফ , আতভ মতে করুশন তগশয় োতড  াটি তাশর আভায কম ফযয় শে কটি জাতীয় | আশয়য ভশধয 

অন্তবূয ক্ত শে ; ত ন্তু আতভ মতে তনশজয োতড তনশজই  াটি তাশর কটি । জাতীয় আশয়য অন্তবুয ক্ত শে না । 
অনুরূবাশফ মতে যান্নায  াশজ যাাঁধুতন তনশয়াগ  যা । য় তাশর যাাঁধুতনশ  কম কফতন কেয়া শে কটি জাতীয় 
আশয়য ভশধয অন্তবুয ক্ত শে । 
 ত ন্তু ফাতডয গৃতণী যান্নায  াজ  যশর , কমশতু তাশ  ক ান ভজতুয তেশত শে না , কটি জাতীয় আশয়য 

ভশধয অন্তবুয ক্ত শে না । আফায য ায প্রততযো , আইন  তফচায ফযফস্থা , প্রান ফযফস্থা ইতযাতেয  াশজ 
কম অথয ফযয়  শযন কটি জাতীয় উৎােশনয ভশধয অন্তবুয ক্ত  যা শফ ত না এ ম্পশ য  ভতশবে আশছ । 
অশনশ য ভশত এগুতর অন্তফযতী দ্রফয এফং এশেয উয য াশযয ফযয়শ  জাতীয় আশয়য অন্তবুয ক্ত  যা উতচত নয় 

। আফায অশনশ য ভশত এগুতর কল স্তশযয কফা াময । ুতযাং এগুতরশ  জাতীয় আশয়য অন্তবুয ক্ত  যা উতচত । 
এইবাশফ ক ান্ ক ান্ উৎােনশ  উৎােন তাশফ গণয  যা শফ ফা ক ান্ ক ান্ কফা াশমযয ভূরয জাতীয় 

আশয়য ভশধয ধযা শফ ক তফলশয় অথযনীতততফেশেয ভশধয ভতশবে আশছ ।  
  জাতীয় আয় তযভাশয কেশে অয কম অুতফধাটি কেখা কেয় কটি তযংখযানগত অুতফধা । তযংখযানগত 
অুতফধায ভশধয প্রথশভই উশেখ  যশত য় তথয ায়ায অুতফধা । অশন  অনুন্নত কেশই কেখা মায় কম 
জনাধাযণ তাশেয আয় ফযশয়য তাফ যাশখ না । অনুন্নত কেশ  ৃতল এ টি গুরুত্বূণয জীতফ া । কেশয 
জনাধাযশণয এ টি ফড অং  ৃতল াশময তনমুক্ত । ত ন্তু  ৃল যা তাশেয আয় ফযশয়য তাফ যাশখ না । আফায 
স্বয়ংতনমুক্ত ফযতক্ত , ছাশ ট ছাশ ট ফযফাোয , ছাশ ট তল্প প্রততষ্ঠাশনয ভাতর  প্রবৃতত ফযতক্তযা আয় ফযশয়য 

তাফ যাশখ না । ুতযাং এই ভস্ত কেে কথশ  উদূ্ভত জাতীয় আয় ঠি বাশফ তযভা  যা মায় না । এছাডা 
অশন  ভশয় কেফাীযা তথয তেশত বয়  শয , তথয গাশ ন  শয এফং বুর তথয প্রোন  শয । তথয ংি 
 যায ভয় অুতফধা কেখা তেশত াশয । অশন  ভয় তথয ংিা যা পাত  তেশত াশয । েূয কথশ  তথয 
ংি  যা , বুর তথয ংি  যা এই ভস্ত ভযা কেখা কেয় । অশন  ভশয় তথয ংিশয জনয নভুনা 
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ভীো  যা য় । এজনয তযংখযান িততশত ততেত ফযতক্তয প্রশয়াজন । উমুক্ত তেণপ্রাপ্ত ফযতক্তয অবাশফ 
জাতীয় আয় ঠি বাশফ তযভা  যা মায় না ।  
  কফআইনী  াজ ভয কথশ  উদূ্ভত আয়শ  জাতীয় আশয়য ভশধয অন্তবুয ক্ত  যা য় না । কতভতন কম আশয়য তাফ 
য াশযয  াশছ ঘাশ লণা  যা শে না ফা আয় য  তৃয শেয ।  াশছ ঘাশ লণা  যা শে না কই আয়শ  
জাতীয় আশয়য তাশফয ভশধয ধযা য় না । এইবাশফ ক ান কেশয প্র ৃত জাতীয় আয় এফং তযভা  যা 
জাতীয় আশয়য ভশধয এ টি । াথয য  র ভশয়ই রেয  যা মায় । 
  ফশশল জাতীয় আয় টা ায অশে তযভা  যা মায় ত ন্তু এরূ অশন  দ্রফয এফং কফা াময আশছ কমগুতর 

ভাশজয তে  কথশ  খুফই প্রশয়াজনীয় ত ন্তু কমগুতরশ  টা ায অশে তযভা  যা  ঠিন । এই ভস্ত দ্রফয ফা 
কফা াশমযয ভূরযশ  টা ায অশে তযভা  যা মায় না ফশর জাতীয় আশয়য তাফ কথশ  এশেয ফাে কেয়া য় 

। তায পশর জাতীয় আশয়য তযভাণ প্র ৃত উৎােশনয ভূরয অশো  ভ কেখাশনা য় । এই প্রশে আয এ টি 
 থা উশেখ  যা কমশত াশয । কটি  ’ র কম তফতবন্ন কেশ জাতীয় আশয়য ধাযণা । এ  নয় । জাতীয় 
আশয়য ভশধয ক ান্ ক ান্ দ্রফয াভিী  কফা ামযশ  অন্তবুয ক্ত  যা শফ এ ম্পশ য তফতবন্ন কেশ তফতবন্ন প্রথা 

চার ুআশছ । আফায জাতীয় আয় তযভাশয িতত  র কেশ এ রূ নয় । তফতবন্ন কেশ তফতবন্ন িতত 
অনুযণ  যা য় । কজনয । | তফতবন্ন কেশয জাতীয় আশয়য ভশধয তুরনাভূর  আশরাচনা  যা  ঠিন শয় 
শড । 
 

8. জাতীয় আয় তনধযাযণ াযী তফলয়ভূ । ( Factors Determining National Income ) .  
   ক ান কেশয জাতীয় আয়  ত গুতর তফলশয়য উয তনবয য  শয । জাতীয় আয় তনধযাযণ াযী । এই 
তফলয়গুতর এখন আভযা এশ  এশ  আশরাচনা  যফ ।  
প্রথমত , ক ান কেশয জাতীয় আয় প্রা ৃতত  ম্পশেয উয তনবয য  শয । প্রা ৃতত  ম্পে ফরশত প্র ৃতত েি 
উৎােশনয উ যণগুতরশ ই ফাশ ঝায় । তায ভশধয  ৃতল জতভয তযভাণ , ফনজ ম্পে , খতনজ ম্পে , জরজ 
ম্পে  রশ ই ফাশ ঝায় । তশফ এটি উশেখ  যা প্রশয়াজন কম প্রা ৃতত  ম্পে থা াটাই মশথি নয় । প্রা ৃতত  
ম্পেশ  ফযফায  যায ভত েভতা কেশয থা া উতচত । অশন  অনুন্নত কে কেখা মায় কমখাশন প্রা ৃতত  
ম্পে যশয়শছ ত ন্তু প্রা ৃতত  ম্পশেয িযফায  যায েভতা ঐ কেশয কনই । ুতযাং প্রা ৃতত  ম্পে 
থা াটাই মশথি নয় । প্রা ৃতত  ম্পশেয ুষু্ঠ ফযফায  যায ভত েভতা অথযনীততয থা া েয ায ।  
কিতীয়ত , ক ান কেশয জাতীয় আয় কেশয জনংখযায উয তনবয য  শয । জনংখযা ফৃতি কশর শ্রশভয 
কমাগান ফৃতি ায় এফং মতে কেশয ভূরধশনয তযভাণ প্রচুয থাশ  তাশর এই ফাডতত শ্রতভ  তনশয়াগ  শয অতধ  

উৎােন  যা ম্ভফ । অনযতেশ  মতে জনংখযা  ভ থাশ  তাশর অতধ   ভযংস্থান ম্ভফ নয় এফং তায পশর 
অতধ  উৎােন  যা ম্ভফ নয় । তশফ ভশন যাখশত শফ কম শুধ ুজনংখযা ফৃতি কশরই উৎােন ফাডশফ না 
। ফাডতত জনংখযাশ  উৎােশনয  াশজ রাগাশনায ভত অনযানয উৎােশনয উ যণ কেশয থা া য ায । 
তাছাডা  াতযগযী তো এফং আধুতন  প্রমুতক্তয িাযা শ্রতভ  কশ্রণীয েেতা ফাডাশত শফ । তশফই শ্রতভশ য 
উৎােনীরতা ফাডশফ এফং তায ভাধযশভ জাতীয় আয় ফাডশফ ।  

SO
UR

CE
: আ

ধুক
নি

 অ
থথ

নী
কত

র 
ভূ

কম
ি

া -
 জ

য়ক
িব

 
রক

খ
 

 

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

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


@2020                                                                                                                                      GE- 2: Introductory Macroeconomics 

22 
 

তৃতীয়ত , ক ান কেশয জাতীয় উৎােন কই কেশয ভূরধশনয উয তনবয য  শয । ভূরধন  ভ থা ায জনযই 
অনুন্নত কেগুতরয জাতীয় আয়  ভ । ভূরধন ফৃতিয িাযা জাতীয় আয় ফৃতি ম্ভফ । 
চতুথথত , জাতীয় আয় ংগঠনগত এফং প্রাতন  েেতায উয তনবয য  শয । কেশ ুেে উশেযাক্তা এফং 
উচ্চভাশনয য াযী প্রা  থা শর উৎােন এফং ান াময ুষু্ঠবাশফ তযচাতরত য় তায পশর জাতীয় উৎােন 

 আয় ফৃতি ায় ।  
ঞ্চমত , জাতীয় আয় উৎােশনয  রাশ ৌর এফং  াতযগযী েেতায উয তনবয য  শয । উন্নত ধযশনয 
 রাশ ৌর প্রশয়াগ  শয ফা আধুতন  প্রমুতক্ত প্রশয়াগ  শয প্রা ৃতত  । ম্পশেয ুষু্ঠ ফযফায  যা মায় এফং তায 
িাযা উৎােন ফৃতি  যা মায় । এইবাশফ জাতীয় আয় ফৃতি  যা ম্ভফ ।  
বকলক , ক ান কেশয জাতীয় আয় কেশয যাজননতত  এফং াভাতজ  তযতস্থততয । উয তনবয য  শয । 
কেশ স্থায়ী য ায থা শর অথযননতত  তয ল্পনায ভাধযশভ প্রা ৃতত  ম্পশেয মথামমাগয ফযফায  যা ম্ভফ য় 

এফং তায পশর জাতীয় আয় দ্রুত ফৃতি ায়  । অনযতেশ  কেশ যাজননতত  অতস্থযতা থা শর এফং আইনৃঙ্খরায 
অবাফ কেখা তেশর জনাধাযণ তাশেয অথয রগ্নী  যশত চায় না । তখন কেশয জাতীয় আয়  ভ য় । আফায 
কেশয য ায মতে অথযননতত  উন্নয়শন এ টি তিয় বূতভ া িণ  শয তাশর জাতীয় আয় দ্রুত ফৃতি ায় । 
অনযতেশ  মতে য ায তনতিয় থাশ  তাশর জাতীয় আয় দ্রুত ফৃতি ায় না । 
 

9 . আকয়র বৃত্তকরাকতর এিটি রীিৃত মকে । ( A Simplified Model of the Circular Flow of Income )  

    আভযা জাতন কম ক ান এ টি কেশয অথযননতত   াজ শভয এ টি ফৃিা ায করাত রম্বা  যা মায় । এই 
ফৃিা ায করাতশ  আশয়য ফৃিশরাত ফরা য় । আশয়য ফৃিশরাশতয ধাযণাটি ফযাখযা  যায জনয আভযা  ত গুতর 
অনুভান ধশয তনতে ।  
প্রথমত , আভযা ধযতছ কম ভাশজ অথযননতত   াজ শভযয তিান্ত েুটি কশ্রণী িণ  যশছ : এ টি তযফায ( 

Household ) এফং অযটি উৎােন প্রততষ্ঠান ফা পাভয ( Firm ) ।  
কিতীয়ত , আভযা ধশয তনতে কম ভস্ত উৎােন ক ফরভাে পাশভযই শে । তযফাশযয ভশধয ক ান উৎােশনয 
 াজ অনুতষ্ঠত শে না ।  
তৃতীয়ত , আভযা ধযতছ কম তযফাশযয েযযা তফতবন্ন উৎােশনয উাোন পাভযগুতরশ  কমাগান কেয় । এয 
পশর তযফাশযয েযযা পাশভযয  াছ কথশ  অথয ায় । এটাই তযফাশযয েযশেয আয় ।  
চতুথথত , আভযা ধযতছ কম তযফাশযয েযযা এই আয় খযচ  শয পাশভয উৎন্ন দ্রফযাতে ক নায জনয । দ্রফয 
াভিী তফতি  শয পাভয কম অথয ায় তাই পাশভযয আয় ।  
  অথয ত বাশফ পাশভযয  াছ কথশ  তযফাশযয  াশছ এফং আফায তযফাশযয  াছ কথশ  পাশভযয  াশছ মায় কটাই 

আশয়য ফৃিশরাশতয ধাযণায ভাধযশভ ফযাখযা  যা য় । পাভয দ্রফয াভিী উৎােন  যশত তফতবন্ন উৎােশনয 
উাোন তনশয়াগ  শয । এই ভস্ত উাোন যফযা  শয তযফাশযয েযযা । তায তফতনভশয় তযফাশযয 
েযযা পাশভযয  াছ কথক  আয় কশয় থাশ  । এটি পাশভযয ফযয় এফং তযফাশযয আয় । এইবাশফ উৎােশনয 
 যণগুতর ক নায জনয পাশভযয  াছ কথশ  তযফাশযয  াশছ এ টি অশথযয প্রফা ঘটশছ ।  াশরয তযফাশযয 
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েযযা মখন এই আয় দ্রফয াভিী ত নশত ফযয়  শয তখন কই অথয আফায পাশভযয  াশছ তগশয় কৌছায় । 
তযফাশযয েযশেয ফযয় র পাশভযয আয় । উৎােশনয উাোন ক নায জনয পাশভযয কম অথয ফযয় শয়তছর 
উৎন্ন দ্রফয াভিী তফতি  শয পাভয কই অথয ুনযায় তপশয কর । এইবাশফ তযফায কথশ  পাশভয এফং পাভয 
কথশ  তফফাশয তনযন্তয আয় প্রফা ঘটশছ । এশ ই আশয়য ফৃিশরাত ফরা য় ।  
  আশয়য ফৃিশরাশত বাযাভয ম্পশ য আশরাচনায জনয ধযা মা  আভযা ততনটি অনুভান িণ  যতছ : (i) 
তযফাশযয েযযা কম আয় াশে উৎােশনয উ যণ কমাগান তেশয় , এই আশয়য ভস্তটাই তাযা দ্রফয াভিী 

ত নশত ফায়  যশছ । (ti) ক ান এ টি ফছশয কম তযভাণ দ্রফয াভিী তফতি শে পাভয শযয ফছয ঠি  কই 
তযভাণ দ্রফয াভিী উৎােন  যশছ । (iii) উৎন্ন দ্রফয াভিী তফতি  শয পাশভযয কম আয় শে কই আশয়য 
ভস্তটাই পাভয তযফাশযয েযশেয ভশধয খাজনা , ভজতুয , ুে এফং ভুনাপায আ াশয ফিন  শয তেশে । এই 
ততনটি অনুভান  যা শর আশয়য ফৃিশরাত ভস্ত ফছশযই এ ই থা শফ ফশর কেখা মায় ।  
  ধযা মা  ক ান এ  ফছয পাভয 1000 টা ায দ্রফয াভিী উৎােন  শযশছ । এই 1000 টা ায দ্রফয াভিী 
ধযা মা  পাভয ঐ ফছযই তফতি  যশত েভ ’র । তাশর আভাশেয অনুভান অনুমায়ী শযয ফছয পাভয 
1000 টা ায দ্রফয াভিী উৎােন  যশফ । আফায আভাশেয অনুভান অনুমায়ী পাভয 1000 টা ায দ্রফয াভিী 
তফতি  শয কম অথয কর কই অশথযয ভস্তটাই উৎােশনয উ যণ ক নায জনয ফযয়  যশফ । অথযাৎ এই 1000 
টা ায ভস্তটাই খাজনা , ভজতুয , ুে এফং ভুনাপা আ াশয তযফাশযয েযশেয ভশধয  টন  যা শফ । 
আভযা আয ধশযতছ কম তযফাশযয েযযা ত ছুই ঞ্চয়  শয না । অযা তাশেয আশয়য ভস্তটাই দ্রফয াভিী 
ত নশত ফযয়  শয । ুতযাং যফতী ফছশয তযফাশযয েযযা পাভয কথশ  দ্রফয াভিী ত নশত এই 1000 টা াই 
ফযয়  যশফ । ুতযাং যফতী ফছশয পাভয মখন 1000 টা ায দ্রফয াভিী উৎােন  যশফ , কই 1000 টা ায 
দ্রফয াভিী পাভয তফতি  যশত েভ শফ । তায পশর তায শযয ফছয পাভয 1000 টা ায দ্রফয াভিী 
উৎােন  যশফ । এইবাশফ কেখা মাশে কম মতে আভযা উশযয ততনটি অনুভান ধশয তনই , তাশর আশয়য 
ফৃিশরাত প্রতত ফছযই 1000 টা ায় তস্থয থা শফ এই আয় প্রফাটি ফাডশফ না , ফা  ভশফ না । এরূ কেশে 
আয় প্রফাশ এ টি তনযশে বাযাভয অফস্থা ( Neutral equilibrium position ) আশছ ফশর ধযা য় ।     
   মতেণ মযন্ত আভযা ধশয তনতে কম তযফাশযয েযযা কম আয়  যশছ কই ভস্ত আয়টাই উৎন্ন দ্রফয 
াভিী ত নশত ফযয়  শযশছ এফং পাভয দ্রফয াভিী তফতি  শয কম আয়  যশছ তায ভস্তটাই তযফাশযয 

েযশেয ভশধয ফিন  যশছ ততেণ মযন্ত আশয়য ফৃিশরাশতয প্রফাটি এ ই থা শছ । এ  কশ্রণীয াশত কম 
অথযটি কাঁ ৌছাশে কই অশথযয ভন্তটাই অনয কশ্রণীয াশত তুশর কেয়া শে দ্রফয াভিী ক নায জনয অথফা 

উৎােশনয উ যণ ক নায জনয । এই অথয প্রফাশয শে ক ান ত ছু কমাগ শে না ফা অথয প্রফা কথশ  ক ান 
ত ছু তফশয়াগ গুশে না । অনযবাশফ “ রা , ত কগশর াভগা ীর া  (  । এশেশে আশয়য ফৃিশরাত কথশ  
ত ছু তনষ্কান ঘাাঁটশথ না ; ' আরায গাশয়য ফযথা , ত ছু অনুপ্রশফ ঘটশছ না । তায পশর ফৃিশরাশতয প্রফাটি 
এ ই যশয় থাশ  । 
  ফাস্তশফ অফয এরূ শট না । ফাস্তশফ কেখা মায় কম এ ীয গশত কম অথয আশ কই অশথযফ ভস্তটাই অনয 
কশ্রণীয াশত কৌছায় না । ৎ ভাশয়য াতায য ত ছু অনুপ্রশফ ঘটশত াশয অথফা আশয়য ফৃিস্দাত কথশ  ত ছু 
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তলান  গশত াশয । পশর ফৃিশরাশতয প্রফাটি তযফততয ত শত াশয । অনুপ্রশফ ফা তনষ্কান ঘাাঁটশর ত বাশফ 
ফৃিশরাশতয প্রফাটি তযফততয ত শত াশয কটি তনশয় আভযা আশরাচনা  যফ । তায আশগ আশয়য ফৃিশরাশত 
অনুপ্রশফ এফং তনষ্কান  াশ  ফশর কটি জানা েয ায ।  
 
10. আকয়র বৃত্তকরাকত অনুপ্রকবল ( Injection into the Circular Flow of Income )  

  আশয়য ফৃিশত আভযা কেশখতছ কম তযফাশযয েযযা ভাশভয  াছ কথশ  অথয ায় । এইবাশফই তযফাশযয 
েযশেয আয় য় । আফায পাভযগুতর অথয ায় তযফাশযয েযশেয  াছ কথশ  । তযফাশযয েযযা দ্রফয 
াভিী ক নায জনয কম অথয ফযয়  শয কই অথয পাভযগুতর আয় আ াশয িণ  শয । এখন মতে আশয়য 
ফৃিশরাশন্ত তযফাশযয েযযা ক ান অথয ায় কম অথয পাশভযয  াছ কথশ  আশছ না কই অথযশ  আভযা অনুপ্রশফ 

ফরশত াতয । অনুরূবাশফ পাভযগুতর মতে ক ান অথয িণ  শয কম অথয তযফাশযয  াছ কথশ  আশছ না তাশর 
কটিশ  আভযা অনুপ্রশফ ফরশত াতয । অনযবাশফ ফরশত কগশর তযফাশযয েযযা উৎােশনয উাোনগুতর 
তফতি  যা স্থা অনয ক ান বাশফ মতে আয় কশয় থাশ  তাশর কটি শফ আশয়য ফৃশরাশত এ টি অনুপ্রশফ । 
অনুরূবাশফ মতে পাভযগুতর তযফাশযয েযশেয ফযয় ছাডা অনয ক ান ূে কথশ  আয় কশয় থাশ  তাশর 

তাশ  আশয়য অনুপ্রশফ ফরা শয় থাশ  ।  
 আশয়য ফৃিশরাশতয ভশধয এই অনুপ্রশফ ঘটশত াশয ততনটি উাশয় । 
   প্রথমত , মতে আভযা ধশয তনই কম পাভযগুতর কম ভস্ত দ্রফয উৎােন  যশছ কই উৎন্ন দ্রশফযয এ টি অং 
তফশেশ যপ্তাতন  যশছ , তাশর ঐ ভস্ত দ্রফয াভিী তফতি  শয পাভযগুতর কম আয়  যশফ কই আয় তযফাশযয 

েযশেয  াছ কথশ  আশছ না । ুতযাং এটি এ টি আশয়য ফৃিশরাশত অনুপ্রশফ তাশফ ধযা কমশত াশয । 
পভযগুতর কম তযভাণ দ্রফয াভিী যপ্তাতন  যশছ কই যপ্তাতনয অথযভূরযশ  ফৃিশরাশত অনুপ্রশফ তাশফ ধযা কমশত 

াশয ।  
   কিতীয়ত , ধযা মা  পাভযগুতর ফযাশেয  াছ কথশ  ঋণ িণ  যশছ । এশেশে পাভয কম অথয াশে কই অথয 
তযফাশযয েযশেয  াছ কথশ  আশছ না । ুতযাং ফযাশেয  াছ কথশ  ঋণ িশণয ভাধযশভ পাভয কম অথয 
াশে কই অথযশ  আভযা আশয়য করাশত অনুপ্রশফ তাশফ িণ  যশত াতয । আফায ধযা মা  পাভযগুতর 
ভূরধনী দ্রফয াভিী ফতি  যশছ । এই ভস্ত ভূরধনী দ্রফয াভিী ত নশফ ক ান না ক ান চায় । ভরধনী 
দ্রফযগুতর । উৎােশনয  াশজ তনশয়াগ  যা য় । ুতযাং পাভযই এইগুতর ত নশফ  াযণ আভযা ধশযতছ কম ভস্ত 
উৎােশনয  াজ পাশভযই ংগঠিত শে । ভূরধনী দ্রফয াভিী ত নশত কম ফযয়  য় তাশ  তফতনশয়াগ ফযয় ফরা 
কমশত াশয । ভূরধনী দ্রফয াভিী তফতি  যায পশর পাভযগুতর কম অথয াশে কই অথয  ত ন্তু  তযফাশযয 
েযশেয  াছ কথশ  আশছ না । কই অথয  আশছ অনয পাশভযয  াছ কথশ  । ুতযাং অথযনীততয কভাট 
তফতনশয়াগ ফযয় ফৃিশরাশত অনুপ্রশফশয আয এ টি উোযণ । 
   তৃতীয়ত , মতে আভযা ধশয তনই কম য ায নানাতফধ অথযননতত   াময রাশ তরপ্ত তাশর য াশযয ফযশয়য 

ভাধযশভ আশয়য ফৃিশরাশত অনুপ্রশফ ঘটশত াশয । য ায িাশভয  াছ কথশ  দ্রফয াভিী ত নশত াশয । 
এশেশে পাভয কম অথয াশফ কটি পাশভযয । আয় : ত ন্তু এটি তযফাশযয েযশেয  াছ কথশ  আশছ না । 
ুতযাং এটি এ টি আশয়য ফৃিশরাশত অনুপ্রশফ । আফায য ায তযফাশযয েযশেয  াছ কথশ  কফা  ামযতে 
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ত নশত াশয । এয পশর তযফাশযয েযযা য াশযয  াশছ কথশ  আয় কশত াশয । উোযণস্বরূ য াযী 
 ভযচাযীযা তযফাশযয েয । তাযা য াশযয  াশছ কফা াময তফতি  শয এফং তায পশর য াশযয  াছ কথশ  
অথয ায় । এশেশে তযফাশযয েযযা কম আয় াশে । কটি পাশভযয  াছ কথশ  আশছ না । এটিশ  আশয়য 
ফৃিশরাশত অনুপ্রশফ তাশফ ধযা কমশত াশয । অশন  ভশয় য ায তযফাশযয েযশেয নানাতফধ স্তান্তয 
ানা তেশয় থাশ  । অফযপ্রাপ্ত ফযতক্তশেয কনন , ফুি এফং অেভ ফযতক্তশেয ফাধয য বাতা , েতযদ্রশেয 
খয়যাতত াাময , কফ াযবাতা প্রবৃতত তেশত য াশযয কম ফযয় য় কগুতরই স্তান্তয ফযয় নাশভ তযতচত । এই 
ধযশনয ফযশয়য পশর তযফাশযয েযযা আয় াশে । ত ন্তু এই আয় পাশভযয  াছ কথশ  আশছ না । ুতযাং 
য াশযয এই ধযশনয ফযয়শ  আভযা আশয়য ফৃিশরাশত অনুপ্রশফ তাশফ িণ  যশত াতয । য ায অশন  
ভশয় পাভযশ  াাময  শয থাশ  । েুফযর ফা রুগ্ন প্রততষ্ঠানশ  বতুয ত  তেশয় য ায অশন  ভয় অথয াাময 
 শয থাশ  । এশেশে পাভয কম অথয িণ  যশছ তা তযফাশযয েযশেয  াছ কথশ  আশছ না । ুতযাং এটি 
আশয়য ফৃিশরাশত অনুপ্রশফ তাশফ ধযা কমশত াশয । তাশর কেখা মাশে কম মতে কেশ য াশযয অথযননতত  
 াময রা থাশ  তাশর য াশযয কম কভাট ফযয় য় কই ফযয়শ  আভযা আশয়য ফৃিশরাশত অনুপ্রশফ তাশফ 

িণ  যশত াতয ।  
  উশযয আশরাচনা কথশ  আভযা ফরশত াতয কম ততন য ভ উাশয় আশয়য ফৃিশরাশত অনুপ্রশফ ঘটশত াশয ।  
 প্রথমত , যপ্তাতনয ভাধযশভ আশয়য ফৃিশরাশত অনুপ্রশফ ঘটশত াশয । পাভয দ্রফযাভিী যপ্তাতন  শয কম আয় 
 শয কটি পাশভযয আশয় অনুপ্রশফ । অনুরূবাশফ তযফাশযয েযযা কফা ামযাতে যপ্তাতন  শয কম আয়  শয 
কটি তযফাশযয েযশেয আশয় অনুপ্রশফ ।  
 কিতীয়ত , তফতনশয়াগ ফযশয়য ভাধযশভ অনুপ্রশফ ঘটশত াশয । তফতনশয়াগ ফযয়  যায । জনয কম অথয পাভযগুতর 
ায় কই অথয পাশভযয আয় ত ন্তু তা তযফাশযয েযশেয  াছ কথশ  আশছ না । এটি পাশভযয আশয় অনুপ্রশফ 
। ফযাশেয  াছ কথশ  ঋণ তনশয় পাভয এই ধযশনয তফতনশয়াগ ফযয়  যশত াশয । এই প্রশে এ টি  থা ফরা 
েয ায । পাভয কমভন ফযতক্তয  াছ কথশ  ঋণ িণ  যশত াশয তযফাশযয েযযা করূ ফযাশেয  াছ কথশ  
ঋণ িণ  যশত াশয । তযফাশযয েযযা এই ঋণরব্ধ অথয বাশ গ ফযশয়  ফযয়  যশত াশয । তশফ 
আশরাচনায ুতফধায জনয আভযা ধশয তনতে কম তযফাশযয েযযা । ফযাশেয  াছ কথশ  ঋণ তনশয় বাশ গযদ্রফয 
ত নশছ না । ফযাশেয  াছ কথশ  পাভযগুতরই ধণা িণ  যশছ এফং তফতনশয়াগ ফযয় কভটাশনায জনযই এই ধযশনয 
ঋণ িণ  যশছ । তাশর পাভযগুতরয তফতনশয়াগ ফযয়ই শফ অনুপ্রশফশয এ টি অং । তৃতীয়ত , য াশযয 
ফযয় অনুপ্রশফশয এ টি অং । য ায দ্রফয াভিী এফং কফা াময ত নশত কম অথয ফযয়  শয এফং স্তান্তয 
ানা ফাফে কম ফযয়  শয কটি পাশভযয আশয় অথফা তযফাশযয আশয় অনুপ্রশফ তাশফ কেখা কেয় । আশয়য 
ফৃিশরাশত ক ান্ তেশ  ত  ত  য ভ উাশয় অনুপ্রশফ ঘটশত াশয তা তনশয় কযখাতচশেয (তচে - 1) ভাধযশভ 

কেখাশনা র । এই কযখাতচশে তযফাশযয আশয় ত  ত  য ভ উাশয় অনুপ্রশফ ঘটশত াশয কটি ফাাঁতেশ  কেখাশনা 
র এফং পাশভযয আশয় ত  ত  য ভ উাশয় অনুপ্রশফ ঘটশত াশয কটি ডানতেশ  কেখাশনা র । তযফাশযয 
েযযা তফশেশ কফা াময যপ্তাতন  শয কম আয়  শয কটি এ টি অনুপ্রশফ । আফায তযফাশযয 
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তচে - 1 

 েযযা য াশযয  াশছ কফা  াময তফতি  শয কম আয়  শয কটি এ টি অনুপ্রশফ । ফশশল তযফাশয 
েযযা য াশযয  াছ কথশ  কম স্তান্তয আয় িণ  শয কটি তযফাশযয আশয় এ টি অনুপ্রশফ । পাশভযয 
আশয় অনুপ্রশফশয ভশধয চাযটি তফলয় উশেখশমাগয । কগুতর র পাভয  তৃয   তফতনশয়াগ ফযয় , পাভয  তৃয   দ্রফয 
াভিী তফশেশ যপ্তাতন , পাভয  তৃয   দ্রফয াভিী য াশযয  াশছ তফতি এফং য াশযয  াছ কথশ  পাশভযয 

অনুোন ফা বতুয ত  প্রাতপ্ত । পাশভযয  াছ কথশ  তযফাশযয েযশেয  াশছ এফং তযফাশযয েযশেয  াছ কথশ  
পাশভযয  াশছ কম আশয়য প্রফা ঘশট থাশ  ক আয প্রটি অনুপ্রশফশয পকর ফৃতি াশফ । কম ক ান ধযশনয 
অনুপ্রশফশয পশরই আশয়য ফৃিশরাশতয প্রফাটি ফৃতি ায় । অনুপ্রশফশয পশর আয় প্রফা ফৃতি ায় ফশর 
অনুপ্রশফশয উৎগুতরয ভুশখ মুক্ত মাে কভাট অনুপ্রশফশ  িাযা তচতিত  যা য় , মতে কভাট তফতনশয়াগ ফযয় I , 
যপ্তাতনয কভাট ভূরয X এফং য াশযয কভাট ফযয় G য় তাশর . I + X + G এই ভী যণটিয ভাধযশভ কভাট 

অনুপ্রশফশ  আভযা প্র া  যশত াতয । 

11. আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কান ( Withdrawal from the Circular Flow or Income ) 

  অনুপ্রশফশয পশর কমভন আয় প্রফা ফৃতি ায় তনষ্কাশনয পশর করূ আয় প্রফা হ্রা ায় । তযফাশযয 
েযযা পাশভযয  াছ কথশ  কম আয় ায় কই আশয়য কম অংটি পাশভযয  াশছ তগশয় কৌাঁছায় না কটিশ  

তযফাশযয আয় কথশ  তনষ্কান ফরা য় । অনুরূবাশফ পাভয দ্রফয াভিী তফতি  শয কম অথয ায় কই অশথযয 
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কম অংটি তযফাশযয েযশেয  াশছ তগশয় কৌাঁছায় না কই অংটিশ  পাশভযয আয় কথশ  তনষ্কান ফরশত াতয 

। তনষ্কানশ  আশয়য ফৃিশরাশতয তছদ্রথ (Leakages) ফরা কমশত াশয  াযণ তনষ্কাশনয ভাধযশভ আয় 
ফৃিশরাশতয ফাইশয কফতযশয় মায় । ততনটি প্রধান উাশয় আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কান শত াশয । এই ততনটি 
র মথািশভ ঞ্চয় ,  য প্রোন এফং আভোতনয জনয ফযয় । তযফাশযয েযযা উৎােশনয উ যণ কমাগান 
কেয়ায জনয কম আয়  শয থাশ  কই আশয়য এ টি অং তাযা ঞ্চয়  শয । আশয়য কম অংটি তযফাশযয 
েযযা দ্রফয াভিী ত নশত ফযয়  যশছ না কই অংটিশ ই ঞ্চয় ফরা য় । আশয়য কম অংটি দ্রফয াভিী 
ত নশত ফযতয়ত শে না কই অংটি তযফাশযয ঞ্চয় । এই ঞ্চয় আশয়য ফৃিশরাত কথশ  এ টি তনষ্কান । 
অনুরূবাশফ দ্রফযাভিী তফতি  শয পাভয কম আয়  শয কই আশয়য এ টি অং পাভয ঞ্চয়  যশত াশয । 
অশন  ভশয় কেখা মায় কম পাভয ভুনাপায এ টি অং অফতিত আ াশয কযশখ কেয় এফং কটিশ  । ুনযায় 
উৎােশনয  াশজ তনশয়াগ  শয । এই অফতিত ভুনাপাশ  পাশভযয ঞ্চয় ফরা কমশত । াশয । এটি আশয়য 
ফৃিশরাত কথশ  এ টি তনষ্কান । ুতযাং আভযা ফরশত াতয কম । তযফাশযয েযযা কম অথয ঞ্চয়  শয ফা 
পাভযগুতর কম অথয ঞ্চয়  শয তায ভস্তটাই আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কান । । তযফাশযয েযযা কম ঞ্চয় 
 শয কই ঞ্চয় তাযা ফযাে ফা অনযানয আতথয  প্রততষ্ঠাশনয  াশছ জভা যাশখ । এই ভস্ত আতথয  প্রততষ্ঠাশনয 
 াছ কথশ  পাভয ঋণ িণ  শয এফং তখন এই অথয আফায পাশভযয  াশছ তগশয় কৌাঁছায় । ত ন্তু তা শে 
আভযা ঞ্চয়শ  আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কানই ফরফ । ঞ্চয়  যা অথয যফতী াশর আশয়য ফৃিশরাশত তপশয 
আু  ফা না আু  ভস্ত প্র ায ঞ্চয়শ ই আভফা আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কান তাশফ ধযফ ।  শযয 
ভাধযশভ আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তন া াত কথশ  তনষ্কান ঘটশত াশয । য ায তযফাশযয যশেয  াছ কথশ  
 য আ াশয এ টি অথয িণ  যশত াশয । উোযণস্বরূ তযফাশযয েযশেয আশয়য উয আয় য ধাময  যা 
কমশত াশয । তযফাশযয েযযা আশয়য কম অংটি আয় য তাশফ য াযশ  তেশে কই অংটি পাশভযয  াশছ 
তগশয় কৌাঁছাশে না । ুতযাং তযফাশযয েযযা কম  য প্রোন  যশছ কটি আশয়য ফৃি করাত কথশ  এ টি 
তনষ্কান তাশফ ধযা কমশত াশয । অনুরূবাশফ পাশভযয ভুনাপায উয মতে য ায এ টি  য আকযা  শয 
তাশর ভুনাপায কম অংটি  য আ াশয কেয়া শে কই অংটি তযফাশযয েযশেয  াশছ ফতিত শে না । 
এটি আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কান তাশফ ধযা কমশত াশয । প্রতযে  য ছাডা কম শযাে  যগুতর য ায 
আোয়  শয কগুতরয াৱা আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কান ঘশট থাশ  । শযাে  শযয পশর দ্রফয াভিীয 
োভস্তয ফৃতি ায় । তযফাশযয েযযা কফত োশভ তজতনে ক নায জনয কফত অথয ফযয়  যর । ত ন্তু এই 
কফত অথয পাশভযয  াশছ না এশ এয এ টি অং য াশযয  াশছ শযাে  য আ াশয জভা ডর । ুতযাং 
এশেশে কম শযাে  যটি দ্রশফযয োশভয অন্তবুয ক্ত যশয়শছ কটি তযফাশযয ফযয় শর পাশভযয আশয়য অন্তবুয ক্ত শে 

না । ঐটিশ  আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কান ফরা কমশত াশয । ুতযাং ফরা কমশত াশয কম য ায কেশয 
তযফায এফং পাশভযয  াছ কথশ  প্রতযে এফং শযাে  য তাশফ কম অথয আোয়  শয কই অশথযয ভস্তটাই 

আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কান তাশফ িণ  যা কমশত াশয ।  
 তফশে কথশ  দ্রফয াভিী ফা কফা ামযাতে আভোতন  যায পশর আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কান ঘটশত াশয । 
ক ান কেশয তযফাশযয েযযা , পাভযগুতর অথফা য ায তফশে কথশ  দ্রফয অথফা কফা ামযাতে আভোতন 
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 যশত াশয । তযফাশযয েযযা মতে তফশে কথশ  দ্রফয াভিী আভোতন  শয তাশর তাশেয আশয়য এ টি 
অং এই আেভ  যা দ্রফয াভিীয উয ফযতয়ত শফ । আভোতন  যা দ্রফয াভিীয উয কম ফযয় শে কই 
ফযয় পাভযগুতরয াশত কৌাঁছাশে না । ুতযাং এটি এ টি তনষ্কান । অনুরূবাশফ পাভয মতে উৎােশনয  াশজ 
তফশেীশেয তনশয়াগ  শয ফা তফশেী উ যণ ফযফায  শয , তাশর এই ফাফে পাশভযয কম ফযয় শফ কই ফযয়টি 

তযফাশযয েযশেয  াশছ আয় আ াশয কৌাঁছাশফ না । এটিশ  আভযা আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কান ফরশত 
াতয । ুতযাং আভযা ফরশত াতয কম  র প্র ায আভোতনয জনযই আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কান ঘশট থাশ  
।  
  উশযয আশরাচনা কথশ  কেখা কগর কম ততন য ভ উাশয় আশয়য ফৃিশরাত কথশ  তনষ্কান ঘটশত াশয । কই 
ততনটি উায় র মথািশভ ঞ্চয়, য াযশ  প্রেি প্রতযে এফং শযাে  য এফং আভোতন ৃত দ্রফয এফং 

কফা াশমযয ভূরয । কভাট তনষ্কানশ  মতে আভযা W তচতিত  তয , কভাট ঞ্চয়শ  মতে S িাযা ,  য প্রোনশ  
মতে T িাযা এফং আভোতনয ভূরযশ  মতে M িাযা তচতিত  যা য়, তাশর W = S + T + M এই 

ভী যণটিয ভাধযশভ আভযা অথযনীততয কভাট তনষ্কাশনয তযভাণ জানশত াতয ।  
 তযফাশযয আয় কথশ  এফং পাশভযয আয় কথশ  ত বাশফ তনষ্কান ঘটশত াশয কটি । আভযা যৃষ্ঠায 
কযখাতচশেয (তচে - 2) ভাধযশভ ফযাখযা  যশত াতয । এই কযখাতচশেয ডানতেশ  আভযা তযফাশযয আয় কথশ  
ত  ত  উাশয় তনষ্কান ঘটশছ কটি কেতখশয়তছ ।  
  অনযতেশ  এই কমখাতচশেয ফাভতেশ য অংশ পাশভযয আয় কথশ  ত  ত  উাশয় তনষ্কান ঘটশত াশয কটি 

আভযা কেতখশয়তছ । তনষ্কাশনয পশর আয় ফৃিশরাত কথশ  কফতযশয় মায়  

 
 

তচে - 2 
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এফং তায পশর আশয়য প্রফা  শভ মায় ফশর নানা ধযশনয তনষ্কাশনয উৎশয তেশ  । আভযা তফমুক্ত তচি (—
) তেশয়তছ ।  

12. অনুপ্রকবল ও কনষ্কালকনর মকধয াথথিয । 

   উশয আভযা অনুপ্রশফ এফং তনষ্কান  াশ  ফশর কটি ফযাখযা  শযতছ । উশযয আশরাচনা কথশ  আভযা 
অনুপ্রশফ এফং তনষ্কাশনয ভশধয তনম্নতরতখত াথয যগুতর কশত াতয । মখন ফৃিশরাশতয ফাইশযয ক ান উৎ কথশ  
আয় এশ ফৃিশরাশতয ভশধয প্রশফ ।  শয তখন তাশ  অনুপ্রশফ ফরা য় । অনযতেশ  মখন ফৃিশরাত কথশ  ক ান 
তছদ্রশথ । আয় কফতযশয় মায় তখন তাশ  তনষ্কান ফরা য় । অনুপ্রশফশয গতত আশয়য করাশতয । অন্তভযশখ ত ন্তু 
তনষ্কাশনয গতত আশয়য করাশতয ফতভুযশখ য় । অনুপ্রশফ এফং তনষ্কান । তচশে তীয তচশিয ভাধযশভ এই 
প্রফাগুতর ফাশ ঝাশনা শয়শছ । অনুপ্রশফশয পশর আয়প্রফা ফৃতি ায় এফং আশয়য ফৃিা ায প্রফাশয ফাইশয কথশ  
এশ আয় প্রফাশয শে মুক্ত য় । কজনয অনুপ্রশফশয ভশয় তীয তচিগুতর আশয়য ফৃিশরাশতয তেশ  ভুখ  শয 
আাঁ া । শয়শছ । অনযতেশ  তনষ্কাশনয পশর ফৃিশরাত কথশ  আয় কফয শয় মায় । কজনয তনষ্কাশনয ভয় তীয 
তচিগুতর ফৃিশরাত কথশ  কফতযশয় মাশে এইবাশফ আাঁ া শয়শছ ।  

  রেয  যায তফলয় কম অনুপ্রশফশয পশর আয় প্রফা ফৃতি ায় ত ন্তু তনষ্কাশনয পশর আয় প্রফা হ্রা ায় । 
তাছাডা আশয়য ফৃিশরাশত  তটা অনুপ্রশফ ঘটশফ কটি ফাতত  । তফলশয়য উয তনবয য  শয । তায  াযণ 
আশয়য ফৃিশরাশতয কম অংটি অনুপ্রশফ  যশছ কই অংটি ফাইশয কথশ ই আশছ । ুতযাং অনুপ্রশফশয তযভাণ 
আশয়য স্তশযয উয । তনবয যীর নয় । অনুপ্রশফ স্বয়ম্ভত ফা ফাইশযয ঘটনায িাযা তনধযাতযত । অনযতেশ  আয় 
করাত কথশ   তটা তনষ্কান ঘটশফ কটি আশয়য স্তশযয উশযই তনবয য  শয । তযফাশযয েযযা কম আয়  শয 
কই আশয়য এ টি অংই ঞ্চয় ফা  য ফা আভোতনয ভাধযশভ আশয়য ফৃিশরাত কথশ  কফতযশয় মায় । স্ববাফতই 
এই তনষ্কান  তটা ঘটশফ কটি তযফাশযয েযশেয আশয়য উয তনবয য  শয । অনুরূবাশফ পাশভযয আয় কথশ  
 তটা তনষ্কান ঘটশফ কটি পাশভযয আশয়য উয তনবয য  শয । ুতযাং , ফরা কমশত াশয কম অনুপ্রশফশয 
তযভাণ আশয়য উয তনবয য  শয না । এটি আয় তনযশে । ত ন্তু তনষ্কাশনয তযভাণ আশয়য উয তনবয য 
 শয । এটি আশয়য উয তনবয যীর । কযখাতচশে প্র া  যশত কগশর অনুপ্রশফশ  এ টি অনুবূতভ  যরশযখায 
িাযা প্র া  যা মায় । ত ন্তু তনষ্কানশ  এ টি ঊর্ধ্যভুখী কযখায ভাধযশভ প্র া  যা মায় । অথযাৎ আভযা 
ধযশত াতয কম তনষ্কান আশয়য অশে  এফং আয়স্তয মত ফাডশফ তনষ্কাশনয তযভাণ তত ফাডশফ । 
 

………………… 
 
 
 SOURCE : আধুকনি অথথনীকতর ভূকমিা - জয়কিব রকখ 
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