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 ূর্ৈো 

রোজনৈভতক অর্থৈীভত  িোজ ভিজ্ঞোয়ৈর িয়িু পয়ে। (১) এিো িোৈি  িোয়জর ভিকোয়শর ভিভিন্ন স্তয়রর িস্তুগত 
 ম্পয়দর  োিোভজক উৎপোদৈ ও িন্টয়ৈর ভৈেিয়ক অিুেৈ কয়র। 

 িোজ জীিয়ৈর ভিভি হয়ে িস্তুগত উৎপোদৈ। িোাঁর্য়ত হয়ল িোৈযয়ের দরকোর খোদু, িস্ত্র ও জীিয়ৈর অৈুোৈু 
িস্তুগত  োিগ্রী। স গুয়লো সপয়ত হয়ল জৈগণয়ক তো উৎপোদৈ করয়ত হয়ি, তোয়দরয়ক কোজ করয়ত হয়ি। 

িোৈযে জীিয়ৈর িস্তুগত  োিগ্রী উৎপোদৈ কয়র, অর্থোৎ প্রকত ভতর  োয়র্  ংগ্রোি র্োলোে, ভিভেন্ন িুভি ভহয় য়ি ৈে 
িরং একয়ে দলিদ্ধিোয়ি ও  োিোভজকিোয়ি। ফলত, উৎপোদৈ হয়ে  িথদো ও  কল পভরভিভতয়ত  োিোভজক 
উৎপোদৈ, আর শ্রি হয়ে  োিোভজক িোৈযয়ের কোজ।  

িস্তুগত  োিগ্রী উৎপোদয়ৈর প্রভিেোে সে উপোদোৈগুভল রয়েয়ে তো হলঃ ১) িোৈভিক শ্রি ২) শ্রয়ির ভিেেিস্তু ৩) 
শ্রয়ির উপোে। 

শ্রি হয়ে িোৈযয়ের উয়েশুিূলক কোেথকলোপ েোর প্রভিেোে স  প্রোকত ভতক িস্তু  োিগ্রীর রূপোন্তর ও তোর  োয়র্ 
ভৈয়জয়ক খোপ খোইয়ে সৈে ভৈজ প্রয়েোজৈ সিিোয়ত। শ্রি হয়ে এক প্রোকত ভতক আিভশুকতো, িোৈযয়ের অভস্তয়তর 
অপভরহোেথ শতথ। শ্রি ভিৈো িোৈযয়ের জীিৈ ভৈয়জই হয়ে দোাঁেোয়ি অ ম্ভি। 
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শ্রি েোর উপর প্রয়েোগ করো হে স  িই হয়ে শ্রয়ির ভিেেিস্তু। শ্রয়ির ভিেেিস্তু প্রকত ভত কতত থক  রো ভর প্রদি 
হয়ত পোয়র সেিৈ কোঠ েো িয়ৈ কোিো হে অর্িো িোতয  েো িোভির গিীর সর্য়ক ভৈষ্কোশৈ করো হে। শ্রয়ির ভিেেিস্তু 
েোর উপর শ্রয়ির প্রয়েোগ হয়েয়ে (সেিৈ িোতি কোরখোৈোে আকভরক,  যতোকয়ল  যতোতন্তু, িযৈৈ কোরখোৈোে িুিহৃত 
পোকোয়ৈো  যতো) তোয়ক িলো হে কোাঁর্োিোল। 

শ্রয়ির উপোে ঐ কল ভজভৈ  েোর  োহোয়েু িোৈযে তোর শ্রয়ির ভিেেিস্তুর উপর কোজ কয়র ও তোয়ক রূপোন্তর 
কয়র। শ্রয়ির উপোয়ের িয়িু রয়েয়ে  িথোয়গ্র উৎপোদয়ৈর উয়েয়শু িুিহৃত িূভি, ঘরিোেী, রোস্তোঘোি, খোল, 
 ংরক্ষণোগোর ইতুোভদ  য়িত উৎপোদয়ৈর হোল হোভতেোর। শ্রয়ির উপোয়ের িয়িু ভৈিথোরক িূভিকো পোলৈ কয়র 
উৎপোদয়ৈর হোভতেোর িূহ। এর িয়িু রয়েয়ে ভিভিন্ন িরয়ণর েন্ত্রপোভত েো িোৈযে তোর কোজকয়িথ িুিহোর কয়রঃ 
আভদি িোৈযয়ের িুিহোেথ িূল পোর্র সর্য়ক আিযভৈক েন্ত্রপোভত পেথন্ত। উৎপোদয়ৈর েন্ত্রপোভতর ভিকোয়শর স্তর প্রকত ভতর 
উপর িোৈযয়ের প্রিয য়ের ভিয়শেে প্রদোৈ কয়র েো হয়ে উৎপোদৈ ভিকোয়শর িোৈদণ্ড। অর্থনৈভতক েযগ িূহ এয়ক 
অপয়রর সর্য়ক পতর্ক হে কী উৎপোদৈ করো হল তো দ্বোরো ৈে িরং কীিোয়ি ও উৎপোদয়ৈর সকোৈ েন্ত্রপোভতর 
 োহোয়েু তো করো হয়ে তো দ্বোরো।  

শ্রয়ির ভিেেিস্তু ও শ্রয়ির উপোে ভিয়ল ততভর হে উৎপোদয়ৈর উপোে। শ্রিশভি েোেো উৎপোদয়ৈর উপোে ভৈয়জ 
ভৈয়জ সকোৈ ভকেয উৎপোদৈ করয়ত পোয়রৈো। শ্রয়ির প্রভিেো, েো হয়ে িস্তুগত  ম্পদ উৎপোদয়ৈর প্রভিেো, শুরু 
করয়ত শ্রিশভিয়ক উৎপোদয়ৈর হোলহোভতেোয়রর  োয়র্ েযি হয়ি হয়ি।  

শ্রিশভি হয়ে িোৈযয়ের কোজ করোর  োির্থু, িোৈযয়ের তদভহক ও িোৈভ ক শভি িূয়হর  িভি, েোর দ্বোরো স  িস্তুগত 
 ম্পদ উৎপোদৈ করয়ত পোয়র। শ্রিশভি হয়ে উৎপোদয়ৈর  ভিে উপোদৈ েো উৎপোদয়ৈর উপোেয়ক কোেথকর 
কয়র। উৎপোদয়ৈর হোভতেোয়রর ভিকোয়শর  োয়র্ িোৈযয়ের কোজ করোর  োিয়র্থুরও ভিকোশ ঘয়ি, ভিকোশ ঘয়ি তোর 
দক্ষতো, কোয়জর অিুো  ও উৎপোদয়ৈর অভিজ্ঞতোর। 

উৎপোদয়ৈর হোভতেোর েো দ্বোরো িস্তুগত  ম্পদ উৎপন্ন হে, িোৈযে েোরো এই উৎপোদয়ৈর হোভতেোরয়ক কোেথকর কয়র 
ও িস্তুগত িূলু উৎপোদৈ  ংঘভিত কয়র, আর তোর উৎপোদয়ৈর অভিজ্ঞতো ও কোয়জর অিুো  েো তোরো িোরণ কয়র 
তো  য়িত এ ি ভৈয়ে  িোয়জর উৎপোভদকো শভি গভঠত। 

িোৈি  িোয়জর ভিকোয়শর  কল স্তয়র শ্রিজীভি িোৈযে হয়ে িূল উৎপোভদকো শভি। 

িস্তুগত  ম্পদ উৎপোদয়ৈ প্রকত ভতর সে ভজভৈ  ও শভি িূহ িুিহৃত হে তোর  োয়র্ িোৈযয়ের  ম্পকথয়ক উৎপোভদকো 
শভি প্রভতফভলত কয়র। উৎপোদয়ৈ িোৈযে প্রকত ভতর উপরই শুিয ৈে িরং এয়ক অপয়রর উপরও ভিেো কয়র।  

“তোরো উৎপোদৈ কয়র সকিল ভৈভদথিিোয়ি এয়ক অপরয়ক  হয়েোভগতো কয়র আর ভৈয়জয়দর কোেথকলোয়পর 
পোরস্পভরক ভিভৈিে কয়র। উৎপোদৈ করয়ত তোরো এয়ক অপয়রর  োয়র্ ভৈভদথি ভকেয  ংেযভি ও  ম্পয়কথ আিদ্ধ 
হে, আর সকিল এই  োিোভজক  ংেযভি ও  ম্পয়কথর িয়িুই প্রকত ভতর ওপর তোয়দর কিথতৎপরতো তর্ো উৎপোদৈ 
 ঙ্ঘভিত হে।” (িোকথ , “িজয ভর-শ্রি ও পয াঁভজ) 

িস্তুগত  ম্পদ উৎপোদয়ৈর প্রভিেোে িোৈযয়ের িয়িু সে ভৈভদথি  ংেযভি ও  ম্পকথ গয়ে উয়ঠ তোই উৎপোদৈ 
 ম্পকথ। উৎপোদৈ  ম্পয়কথর িয়িু রয়েয়েঃ ক) উৎপোদয়ৈর উপোয়ের িোভলকোৈোর রূপ খ) এ সর্য়ক  তি ভিভিন্ন 



 োিোভজক গ্রুপ িূয়হর উৎপোদয়ৈ অিিোৈ ও তোয়দর পোরস্পভরক  ম্পকথ গ) উৎপোদয়ৈর উপোয়ের িোভলকোৈো ও 
উৎপোদয়ৈ িোৈযয়ের অিিোৈ সর্য়ক উদূ্ভত উৎপয়ন্নর িন্টয়ৈর রূপ। 

উৎপোদৈ  ম্পয়কথর র্ভরে ভৈিথর কয়র উৎপোদয়ৈর উপোে (িূভি, িৈজঙ্গল, পোভৈ ম্পদ, িতভিকো, কোাঁর্োিোল, 
উৎপোদয়ৈর েন্ত্রপোভত িূহ, উৎপোদয়ৈ িুিহৃত িিৈ, সেোগোয়েোয়গর উপোে, পভরিহৈ প্রিত ভত) কোর িোভলকোৈোিীৈ 
তোর উপর। স গুয়লো ভক সকোৈ িুভি,  োিোভজক গ্রুপ অর্িো সশ্রণীর িোভলকোৈোিীৈ েো িুিহৃত হে শ্রিজীভি 
িোৈযেয়ক সশোেয়ণর জৈু, ৈোভক তো  িোয়জর  ম্পভি েোর লক্ষু হয়ে  িগ্রিোয়ি  িোয়জর িুপক জৈগয়ণর িস্তুগত 
ও  োংস্কত ভতক প্রয়েোজৈ সিিোয়ৈো। উৎপোদৈ  ম্পয়কথর অিিো সদখোে সে কীিোয়ি উৎপোদয়ৈর উপোে  িোয়জর 
 দ ুয়দর িয়িু িভন্টত হে আর তোর ফল ভহয় য়ি কীিোয়ি জৈগণ কতত থক উৎপন্ন দ্রিু োিগ্রী িভন্টত হে।  যতরোং 
উৎপোদৈ  ম্পয়কথর ভিভি ও ভৈিথোরক ভদক হয়ে উৎপোদয়ৈর উপোয়ের উপর সকোৈ ৈো সকোৈ িরয়ণর িোভলকোৈো।  

উৎপোদৈ  ম্পকথ এর  োয়র্  োিঞ্জ ুপূণথ িন্টৈ  ম্পকথয়কও ভৈিথোরণ কয়র। িন্টৈ হয়ে উৎপোদৈ ও সিোয়গর 
িিুকোর সেোগ ূে। 

 িোয়জ উৎপোদয়ৈর উৎপন্ন  োিগ্রী হে উৎপোদৈশীল অর্িো িুভিগত সিোয়গ েোে। উৎপোদৈশীল সিোগ হল 
উৎপোদয়ৈর উপোেয়ক িস্তুগত  ম্পদ  তভিয়ত িুিহোর করো। িুভিগত সিোগ িলয়ত িোৈযয়ের খোদু, িস্ত্র, িো িোৈ 
ইতুোভদর র্োভহদো সিিোয়ৈো।  

িুভিগত সিোয়গর জৈু উৎপয়ন্নর িন্টৈ উৎপোদয়ৈর উপোয়ের িন্টয়ৈর উপর ভৈিথর কয়র। পয াঁভজিোদী  িোয়জ 
উৎপোদয়ৈর উপোে পয াঁভজপভতয়দর হোয়ত র্োয়ক। শ্রভিকরো উৎপোদয়ৈর উপোে িভিত র্োয়ক, আর তোরো েোয়ত 
অৈোহোয়র ৈো িোরো েোে স জৈু পয াঁভজপভতয়দর জৈু খোিয়ত িোিু র্োয়ক েোরো তোয়দর শ্রয়ির ফ ল আত্ম োৎ কয়র। 
 িোজতোভন্ত্রক  িোয়জ উৎপোদয়ৈর উপোে জৈগয়ণর িোভলকোৈোিীৈ। ফয়ল, শ্রয়ির ফয়লর িোভলক শ্রিজীভি জৈগণ 
ভৈয়জই। 

এ কল  োিোভজক কোঠোয়িোে সেখোয়ৈ পণু উৎপোদৈ অভস্তেশীল, িস্তুগত  ম্পয়দর িন্টৈ হে পয়ণুর ভিভৈিে 
িোরফত। উৎপোদৈ, িন্টৈ, ভিভৈিে ও সিোগ ভিয়ল একভি একে গঠৈ কয়র সেখোয়ৈ ভৈিথোরক িূভিকো পোলৈ কয়র 
উৎপোদৈ। এয়র্য়ক সে িরয়ণর িন্টৈ, ভিভৈিে ও সিোগ গয়ে উয়ঠ তো আিোর উৎপোদয়ৈর উপর পোলিো প্রিোি 
সফয়ল, হে তোর ভিকোয়শ  হোেক ৈোহে িোাঁিো হে। 

“উৎপোদৈ  ম্পয়কথর  িভি  িোয়জর অর্থনৈভতক কোঠোয়িো গয়ে সতোয়ল, এিো স ই আ ল ভিভি েোর উপর আইৈী 
ও রোজনৈভতক উপভরকোঠোয়িো গয়ে উয়ঠ এিং তোর  োয়র্  োিঞ্জ ুপূণথ ভৈভদথি িরয়ণর  োিোভজক সর্তৈো” (িোকথ , 
 িোয়লোর্ৈোিূলক রোজনৈভতক অর্থৈীভত রর্ৈোর িূভিকো)। 

উপভরকোঠোয়িো জন্ম সৈওেোর পর আিোর ভিভির উপর পোল্টো প্রভতভিেো ঘিোেঃ এর ভিকোশ িোাঁিোগ্রি কয়র অর্িো 
তরোভিত কয়র। 

উৎপোদয়ৈর রয়েয়ে একভদয়ক কত ৎয়কৌশলগত ভদক আর একিো  োিোভজক ভদক। উৎপোদয়ৈর কত ৎয়কৌশলগত 
ভদকয়ক অিুোেৈ কয়র প্রোকত ভতক ও প্রেযভি ভিজ্ঞোৈঃ পদোর্থভিদুো, র োেৈ, িোতয ভিদুো, প্রয়কৌশলভিদুো, কত ভেভিদুো ও 
অৈুোৈু। রোজনৈভতক অর্থৈীভত উৎপোদয়ৈর  োিোভজক ভদকয়ক অিুেৈ কয়র,  োিোভজক উৎপোদৈ অর্থোৎ িোৈযয়ের 



িিুকোর অর্থনৈভতক  ম্পকথ। ভ্লোভদভির ইভলর্ সলভৈৈ িয়লৈ, “রোজনৈভতক অর্থৈীভত উৎপোদৈ ভৈয়ে আয়লোর্ৈো 
কয়রৈো িরং উৎপোদয়ৈ িোৈযয়ে িোৈযয়ে  োিোভজক  ম্পকথ ভৈয়ে আয়লোর্ৈো কয়র।’’ (সলভৈৈ, “রোভশেোে পয াঁভজিোয়দর 
ভিকোশ’’) 

রোজনৈভতক অর্থৈীভত উৎপোদৈ  ম্পকথয়ক উৎপোভদকো শভির  োয়র্ তোর ভিেোপ্রভতভিেোর িয়িু অিুেৈ কয়র। 
উৎপোভদকো শভি ও উৎপোদৈ  ম্পকথ ভিয়ল গভঠত হে উৎপোদৈ পদ্ধভত।  

উৎপোভদকো শভি হয়ে উৎপোদয়ৈ  িয়র্য়ে  র্ল ও ভিপ্লিী উপোদোৈ। উৎপোদয়ৈর ভিকোশ শুরু হে উৎপোভদকো 
শভির পভরিতথয়ৈর িোিুয়ি— িথোয়গ্র উৎপোদয়ৈর হোলহোভতেোয়রর পভরিতথৈ ও ভিকোয়শর িোিুয়ি, তোরপর উৎপোদৈ 
 ম্পয়কথ  োিঞ্জ ুপূণথ পভরিতথৈ ঘয়ি। উৎপোভদকো শভির উপর ভৈিথর কয়র িোৈযয়ে িোৈযয়ে সে উৎপোদৈ  ম্পকথ 
ভিকভশত হে তোই আিোর উৎপোভদকো শভির উপর  ভিে প্রিোি ভিস্তোর কয়র।  

সেখোয়ৈ উৎপোভদকো শভির র্ভরয়ের  োয়র্ উৎপোদৈ  ম্পকথ খোপ খোে, সকিল স খোয়ৈই  িোয়জর উৎপোভদকো শভি 
িোাঁিোহীৈিোয়ি ভিকভশত হয়ত পোয়র। ভিকোয়শর একভি স্তয়র এয়  উৎপোভদকো শভি ভিদুিোৈ উৎপোদৈ  ম্পয়কথর 
কোঠোয়িোয়ক েোভপয়ে েোে আর তোর  োয়র্ দ্বন্দ্ব ভলপ্ত হে। উৎপোদৈ  ম্পকথ উৎপোভদকো শভির ভিকোয়শর অৈযকূল 
সর্য়ক িোাঁিোে রূপোন্তভরত হে।  

ফয়ল, পযয়রোয়ৈো উৎপোদৈ  ম্পকথ আয়গ িো পয়র  িোয়জর উৎপোভদকো শভির র্ভরয়ের  োয়র্  োিঞ্জ ুপূণথ অভজথত 
ভিকভশত ৈতয ৈ উৎপোদৈ  ম্পয়কথর জৈু জোেগো সেয়ে সদে।  িোয়জর অর্থনৈভতক ভিভির পভরিতথয়ৈর  োয়র্ এর 
উপভরকোঠোয়িোও পভরিভতথত হে। পযয়রোয়ৈো কোঠোয়িোর গয়িথ ৈতয ৈ উৎপোদৈ  ম্পয়কথর দ্বোরো পযয়রোয়ৈো উৎপোদৈ 
 ম্পয়কথর প্রভতিোপয়ৈর িস্তুিোদী শয়তথর উদ্ভি ঘয়ি। ৈতয ৈ উৎপোদৈ  ম্পকথ উৎপোভদকো শভির ভিকোয়শর দরজো 
খযয়ল সদে।  

তোই  িোয়জর ভিকোয়শর একভি অর্থনৈভতক ভৈেি হসে উৎপোভদকো শভির র্ভরয়ের  োয়র্ উৎপোদৈ  ম্পয়কথর 
আিভশুক  োিঞ্জ ুতোর ভৈেি। 

িুভিগত িোভলকোৈো ও িোৈযে কতত থক িোৈযয়ের সশোেণভিভিক  িোয়জ উৎপোভদকো শভি ও উৎপোদৈ  ম্পয়কথর দ্বন্দ্ব 
সশ্রণী ংগ্রোয়ির রূয়প প্রকোভশত হে। এই পভরভিভতয়ত পযয়রোয়ৈো উৎপোদৈ পদ্ধভত প্রভতিোভপত হে ৈতয ৈ উৎপোদৈ 
পদ্ধভত দ্বোরো  োিোভজক ভিপ্লয়ির িোিুয়ি।  

রোজনৈভতক অর্থৈীভত একভি ঐভতহোভ ক ভিজ্ঞোৈ। এিো ভৈভদথি উৎপোদৈ পদ্ধভতর িয়িু লযক্কোভেত অর্থনৈভতক 
ভৈেি য়িত ঐভতহোভ কিোয়ি ভৈভদথি  োিোভজক িস্তুগত উৎপোদৈ ভৈয়ে িুপতত। অর্থনৈভতক ভৈেি অর্থনৈভতক 
িুোপোর ও প্রভিেোর আিভশুক প্রকত ভতয়ক প্রকোশ কয়র আর এয়দর িয়িু ভিদুিোৈ আিুন্তরীণ কোেথকোরণ সেোগ ূে 
ও ভৈিথরশীলতোয়ক প্রকোশ কয়র। 

অর্থনৈভতক ভিকোয়শর ভৈেি হয়ে িস্তুগত ভৈেি। তোরো িোৈযয়ের ইেোভৈরয়পক্ষ ভৈভদথি অর্থনৈভতক পভরভিভতয়ত 
উদূ্ভত হে ও কোেথকর হে। িোৈযে এই ভৈেিয়ক উপলভি করয়ত পোয়র ও  িোয়জর স্বোয়র্থ তোয়ক কোয়জ লোগোয়ত 
পোয়র, ভকন্তু তোরো অর্থনৈভতক ভৈেিয়ক ধ্বং  িো  তভি করয়ত পোয়রৈো।  



সশ্রণী িোয়জ অর্থনৈভতক ভৈেয়ির িুিহোয়রর  িথদোই এক সশ্রণী র্ভরে রয়েয়েঃ প্রভতভি  িোজ কোঠোয়িোয়ত অগ্র র 
সশ্রণী  িোয়জর প্রগভতশীল ভিকোয়শর স িো করয়ত অর্থনৈভতক ভৈেিয়ক িুিহোর কয়র, সেখোয়ৈ ক্ষভেষ্ণয  সশ্রণী িূহ 
এয়ক প্রভতয়রোি কয়র। 

প্রভতভি উৎপোদৈ পদ্ধভতর রয়েয়ে ভৈজ সিৌভলক অর্থনৈভতক ভৈেি। এই সিৌভলক অর্থনৈভতক ভৈেি একভি ভৈভদথি 
উৎপোদৈ পদ্ধভতর  োরয়ক প্রকোশ কয়র আর এর প্রিোৈ ভদক ও ভিকোয়শর িোরোয়ক ভৈিথোরণ কয়র।  

রোজনৈভতক অর্থৈীভত “অিশুই প্রর্য়ি তদন্ত করয়ি উৎপোদৈ ও ভিভৈিয়ের ভিিতথয়ৈর প্রভতভি পতর্ক স্তয়রর 
ভিয়শে ভৈেি, আর এ তদন্ত  মূ্পণথ করোর পরই সকিল স  উৎপোদৈ ও ভিভৈিেয়ক  িগ্রিোয়ি স িো কয়র এিৈ 
ভকেয  োিোরণ ভৈেি প্রভতষ্ঠো করয়ত  ক্ষি হয়ি।” (এয়ঙ্গল , এভন্ট েয ুভরঙ) 

ফলত, িহুভিি  োিোভজক কোঠোয়িোর ভিকোশ শুিয তোয়দর ভৈজ িূতথ অর্থনৈভতক ভৈেি দ্বোরোই পভরর্োভলত হেৈো িরং 
 কল কোঠোয়িোর  োিোরণ ভৈেি দ্বোরোও পভরর্োভলত হে, সেিৈ উৎপোভদকো শভির র্ভরয়ের  োয়র্ উৎপোদৈ  ম্পয়কথর 
আিভশুক  োিঞ্জ ুতোর ভৈেি। তোই, উৎপোদৈ পদ্ধভতর সিতর ভিরোজিোৈ িূতথ অর্থনৈভতক ভৈেি দ্বোরোই সকিল 
 োিোভজক কোঠোয়িো পতর্ক হেৈো িরং  কল কোঠোয়িোর  োিোরণ ভকেয ভৈেি দ্বোরোও এয়ক অপয়রর  োয়র্ েযি। 

রোজনৈভতক অর্থৈীভত ভৈম্নভলভখত সিৌভলক িরয়ণর উৎপোদৈ  ম্পয়কথর অিুেৈ কয়র েো ইভতহোয়  জ্ঞোতঃ আভদি 
কভিউৈ িুিিো, দো  িোভলক িুিিো,  োিন্ততন্ত্র, পয াঁভজতন্ত্র,  িোজতন্ত্র। আভদি কভিউৈ িুিিো হয়ে সশ্রণীপূিথ 
িুিিো। দো িোভলক িুিিো,  োিন্ততন্ত্র ও পয াঁভজতন্ত্র হয়ে শ্রিজীভি িোৈযয়ের দো ে ও সশোেণভিভিক ভিভিন্ন িরয়ণর 
 িোজ।  িোজতোভন্ত্রক  িোজ হয়ে িোৈযে কতত থক িোৈযয়ের ওপর সশোেণ সর্য়ক িযি  িোজ িুিিো। 

রোজনৈভতক অর্থৈীভত তদন্ত কয়র কীিোয়ি  োিোভজক উৎপোদৈ ভৈম্নতর সর্য়ক উচ্চতর স্তয়র ভিকভশত হে, আর 
কীিোয়ি িোৈযে কতত থক িোৈযয়ের সশোেয়ণর  োিোভজক িোরো উদূ্ভত, ভিকভশত ও ভিলযপ্ত হে। এিো সদখোে কীিোয়ি 
ঐভতহোভ ক ভিকোয়শর  িগ্র এক িোরো  িোজতোভন্ত্রক উৎপোদৈ পদ্ধভতর ভিজয়ের পর্ প্রস্তুত কয়র। অভিকন্তু এিো 
অিুেৈ কয়র  িোজতয়ন্ত্রর অর্থনৈভতক ভৈেি,  িোজতোভন্ত্রক  িোয়জর উদ্ভয়ির ভৈেি আর  োিুিোয়দর উচ্চতর 
পয়িথর পর্ িয়র এভগয়ে েোওেোর এক িোরোিোভহক ভিকোশয়ক।  

তোই রোজনৈভতক অর্থৈীভত হয়ে  োিোভজক উৎপোদৈশীল ভিকোয়শর অর্থোৎ িোৈযয়ে িোৈযয়ে অর্থনৈভতক  ম্পয়কথর 
ভিজ্ঞোৈ। িোৈি  িোয়জর ভিকোয়শর ভিভিন্ন স্তয়র িস্তুগত  ম্পয়দর উৎপোদৈ ও িন্টয়ৈর পভরর্োলক ভৈেিয়ক তো 
িুোখুো কয়র। 

িোকথ ীে রোজনৈভতক অর্থৈীভতর পদ্ধভত হয়ে দ্বোভন্দ্বক িস্তুিোয়দর পদ্ধভত। িোকথ িোদী-সলভৈৈিোদী রোজনৈভতক 
অর্থৈীভত গয়ে উয়ঠয়ে দ্বোভন্দ্বক ও ঐভতহোভ ক িস্তুিোয়দর সিৌভলক তত্ত্বয়ক  িোয়জর অর্থনৈভতক কোঠোয়িোর অিুেয়ৈ 
প্রয়েোগ কয়র।  

অিুেয়ণ পদোর্থভিদুো, র োেৈ ইতুোভদ প্রোকত ভতক ভিজ্ঞোয়ৈর িত রোজনৈভতক অর্থৈীভত  িোয়জর অর্থনৈভতক 
কোঠোয়িোয়ক কত ভেিিোয়ি গয়িেণোগোয়র পরীক্ষো-ভৈরীক্ষো কয়রৈো েো প্রপিয়ক অপ োরণ কয়র একভি প্রভিেোর 
 িয়র্য়ে খোাঁভি রূয়পর অিুেণয়ক িোাঁিোগ্রি কয়র। “অর্থনৈভতক রূয়পর ভিয়েেয়ণ ৈো অণযিীক্ষণ েন্ত্র ৈো রো োেভৈক 
ভিভিেক িুিহৃত হে। ভিিূতথকরয়ণর শভি এই দযইয়ক অিশুই প্রভতিোপৈ করয়ি। (িোকথ , পয াঁভজ, ১ি খণ্ড) 



প্রভতভি অর্থনৈভতক িুিিোই এক দ্বন্দ্বিূলক ও জভিল েভি তয য়ল িয়র। তিজ্ঞোভৈক গয়িেণোর করণীে কোজ হয়ে 
অর্থৈীভতর ঘিৈোর িভহরয়ঙ্গ েো সদখো েোে তোর সপেয়ৈ গিীয়র প্রভর্ত সে প্রভিেো ও িূল তিভশিু রয়েয়ে তো 
তোভত্ত্বক ভিয়েেয়ণর িোিুয়ি উয়ন্মোভর্ত করো আর  ম্পভকথত ভৈভদথি উৎপোদৈ  ম্পয়কথর আিভশুক র্ভরে তয য়ল িরো 
সগৌণ তিভশিুগুভল র্োয়ক আলোদো কয়র ভিিূতথোেয়ৈর িোিুয়ি। 

এিৈ তিজ্ঞোভৈক ভিয়েেণ সর্য়ক জন্ম সৈে অর্থনৈভতক িগথ িূহ অর্থোৎ সকোৈ ভৈভদথি  োিোভজক কোঠোয়িোর প্রকত ত 
উৎপোদৈ  ম্পয়কথর তোভত্ত্বক িভহপ্রকোয়শর প্রভতভৈভিে কয়র সে িোরণো সেিৈ উদোহোরণস্বরূপ পণু, িূলু, অর্থ, 
অর্থনৈভতক ভহ োিরক্ষণ, লোিজৈকে, কিথভদি  প্রিত ভত। 

িোকথয় র পদ্ধভত হয়ে  রলতি অর্থনৈভতক িগথ সর্য়ক অভিকতর জভিলগুয়লোয়ত িিোিয়ে আয়রোহণ করো, েো 
আয়রোহী িোরোে ভৈম্নতর সর্য়ক উচ্চতর স্তর িূয়হ  িোয়জর প্রগভতশীল ভিকোয়শর  োয়র্  োিঞ্জ ুপূণথ। েখৈ 
রোজনৈভতক অর্থৈীভতর িগথগুভলর অৈয ন্ধোয়ৈ এিৈ পদ্ধভত িুিহৃত হে,  োিোভজক ভিকোয়শর ঐভতহোভ ক 
ভিয়েেয়ণর  োয়র্ সেৌভিক তদন্ত েযি হে।  

িোকথ  পয াঁভজিোদী উৎপোদৈ  ম্পয়কথর তোর ভিয়েেয়ণ উয়ন্মোর্ৈ কয়রৈ ভৈতুনৈভিভিক  ম্পকথয়ক েো  িভকেযর িয়িু 
 িয়র্য়ে  রল ও  িথোভিক ঘৈ ঘৈ পযৈরোিতিঃ এক পয়ণুর  োয়র্ আয়রক পয়ণুর ভিভৈিয়ের ঘিৈো। ভতভৈ সদখোৈ 
সে পয াঁভজিোদী  িোয়জর গঠয়ৈর একক রূপ সে পণু তোর িয়িু পয াঁভজিোদী  িোয়জর দ্বন্দ্ব িূহ ভ্রূণোকোয়র আয়ে। 
েোেোভিন্দয ভহয় য়ি পয়ণুর ভিয়েেয়ণ িোকথ  অয়র্থর উদ্ভি িুোখুো কয়রৈ আর অয়র্থর পয াঁভজয়ত রূপোন্তয়রর প্রভিেো 
উয়ন্মোর্ৈ কয়রৈ, েো হয়ে পয াঁভজিোদী সশোেয়ণর আিভশুক র্ভরে। িোকথ  সদখোৈ কীিোয়ি  োিোভজক ভিকোশ 
অভৈিোেথিোয়ি পয াঁভজিোয়দর পতৈ ও  োিুিোয়দর ভিজয়ের ভদয়ক র্োভলত কয়র। 

সলভৈৈ িুোখুো কয়রৈ সে অর্থনৈভতক ভিকোয়শর িোরোিোভহকতো অৈয োয়র তোর র্ভরে ভৈরূপৈ কয়র রোজনৈভতক 
অর্থৈীভতয়ক  ংজ্ঞোভেত করয়ত হয়ি। এর  োয়র্  োিঞ্জ ু সরয়খ রোজনৈভতক অর্থৈীভতর িতথিোৈ গ্রয়ন্থ রোজনৈভতক 
অর্থৈীভতর সিৌভলক অভিিো ের্ো পণু, িূলু, অর্থ, পয াঁভজ ইতুোভদয়ক ঐভতহোভ ক িোরোিোভহকতো অৈয োয়র পরীক্ষো 
করো হয়েয়ে েোয়ত তোরো িোৈি  িোয়জর ভিভিন্ন স্তয়র উদূ্ভত। এখোয়ৈ প্রোক পয াঁভজিোদী কোঠোয়িোর িণথৈোে পণু ও 
অর্থ  ম্পয়কথ প্রোর্ভিক িোরণো তয য়ল িরো হয়েয়ে। এ ি অভিিো পয াঁভজিোদী অর্থৈীভতর সক্ষয়ে পূণথ ভিকোশ প্রোপ্ত হে, 
তোই, পূণথ ভিকভশত রূয়প তয য়ল িরো হয়েয়ে ও অিুেণ করো হয়েয়ে।  িোজতোভন্ত্রক অর্থৈীভতর সক্ষয়েও একই 
িোরোিোভহকতো অৈয রণ করো হয়ি।  িোজতোভন্ত্রক অর্থৈীভতর সিৌভলক ভৈেি, জোতীে অর্থৈীভতর পভরকভিত 
আৈযপোভতক ভিকোশ, শ্রি অৈযেোেী িন্টৈ, িূলু, অর্থ প্রিত ভত  ম্পয়কথ এক প্রোর্ভিক িোরণো সদওেো হয়ি পয াঁভজিোদ 
সর্য়ক  িোজতয়ন্ত্র রূপোন্তর  ম্পভকথত অিুোয়ে। “জোতীে অর্থৈীভতর  িোজতোভন্ত্রক িুিিো” অিুোয়ে এই ভৈেি ও 
অভিিোগুভলর িভিথত আয়লোর্ৈো করো হয়ি। 

ইভতহোয় র  োয়র্ তি োদতশুিূলকিোয়ি রোজনৈভতক অর্থৈীভত  িোয়জর ভিকোয়শর ঐভতহোভ ক প্রভিেোয়ক তোর  কল 
িূতথ রূয়প অিুেৈ কয়রৈো। এিো  োিোভজক অর্থৈীভতর প্রভতভি িুিিোর সিৌভলক র্ভরে  ম্পয়কথ িূল িোরণো সদে। 
রোজনৈভতক অর্থৈীভত েোেোও অৈু অয়ৈক তিজ্ঞোভৈক শোখো রয়েয়ে সেগুয়লো জোতীে অর্থৈীভতর ভিভিি শোখোর 
অর্থনৈভতক  ম্পকথয়ক অধ্েেণ কয়র ভশি অর্থৈীভত, কত ভে অর্থৈীভত ইতুোভদয়ত রোজনৈভতক অর্থৈীভতর আভিষ্কত ত 
ভৈেি িযয়হর উপর ভিভি কয়র। 



রোজনৈভতক অর্থৈীভত জীিৈ সর্য়ক ভিভেন্ন ভকেয গুরুেপূণথ প্রশ্নয়ক অিুেণ কয়রৈো িরং জীিন্ত প্রশ্ন িূহ েো িোৈযে, 
 িোজ ও সশ্রণীর  িথোভিক গুরুেপূণথ স্বোর্থয়ক প্রিোভিত কয়র। পয াঁভজিোয়দর পতৈ ও  িোজতোভন্ত্রক িুিিোর ভিজে 
ভক অভৈিোেথ? পয াঁভজিোয়দর স্বোর্থ ভক  িোয়জর স্বোর্থ ও িোৈিজোভতর প্রগভতশীল ভিকোয়শর  োয়র্ দ্বয়ন্দ্ব ভলপ্ত হে? 
শ্রভিক সশ্রণী ভক পয াঁভজিোয়দর কির সখোদোইকোরী আর পয াঁভজিোদ সর্য়ক িযভির িোিিোরোর িোহক?—এ কল প্রয়শ্নর 
উির ভিন্ন ভিন্ন অর্থৈীভতিীয়দররো ভিন্ন ভিন্ন িোয়ি ভদয়েয়েৈ ভৈজ ভৈজ সশ্রণীর স্বোয়র্থর উপর ভিভি কয়র। 

তোই  িোয়জর  কল সশ্রণীর জৈু একভি একক রোজনৈভতক অর্থৈীভতর অভস্তে সৈই িরং আলোদো কয়েকভি 
অর্থৈীভত রয়েয়েঃ িযয়শথোেো রোজনৈভতক অর্থৈীভত,  িথহোরো রোজনৈভতক অর্থৈীভত, িিুিতথী সশ্রণী িূয়হর রোজনৈভতক 
অর্থৈীভত, ক্ষয য়দ িযয়শথোেো রোজনৈভতক অর্থৈীভত।  

এ সর্য়ক আয়  সে স  ি অর্থৈীভতিীয়দরো  মূ্পর্ণ ভ্রোন্ত েোরো িয়ল সে রোজনৈভতক অর্থৈীভত হয়ে ভৈরয়পক্ষ, 
ভৈরয়পক্ষ ভিজ্ঞোৈ,  িোয়জর সশ্রণী ংগ্রোিভৈরয়পক্ষ অর্িো সকোৈ রোজনৈভতক দয়লর  োয়র্ প্রতুক্ষ িো পয়রোক্ষিোয়ি 
েযি ৈে।  

 োিোরণিোয়ি এিৈ রোজনৈভতক অর্থৈীভতর অভস্তে ভক  ম্ভি েো হয়ি িস্তুগত, ভৈরয়পক্ষ ও  য়তু ভৈিথীক? অিশুই 
তো  ম্ভি। এিৈ এক িস্তুগত রোজনৈভতক অর্থৈীভত সকিল স িোই েো সকিল স ই সশ্রণীর রোজনৈভতক অর্থৈীভত 
সে পয াঁভজিোয়দর দ্বন্দ্ব ও ঘোাঁ িূহয়ক িোিোর্োপো সদেৈো, পয াঁভজিোদী শো ৈ িজোে রোখোে েোর সকোৈ স্বোর্থ সৈই, স ই 
সশ্রণী েোর স্বোর্থ পয াঁভজিোদী দো ে সর্য়ক িযভির স্বোয়র্থর  োয়র্ একীিূত হে, েোর স্বোর্থ িোৈিজোভতর প্রগভতশীল 
ভিকোয়শর  োয়র্ ভিয়ল েোে। এিৈই এক সশ্রণী হয়ে শ্রভিকয়শ্রণী। তোই এক িস্তুগত ও ভৈঃস্বোর্থ রোজনৈভতক 
অর্থৈীভত সকিল স িোই েো শ্রভিক সশ্রণীর স্বোর্থভিভিক। এই রোজনৈভতক অর্থৈীভত হয়ে িোকথ িোদ-সলভৈৈিোয়দর 
রোজনৈভতক অর্থৈীভত। 

িোকথ িোদী রোজনৈভতক অর্থৈীভত হয়ে িোকথ িোদী-সলভৈৈিোদী তয়ত্ত্বর অভত গুরুেপূণথ অঙ্গ। 

শ্রভিক সশ্রণীর িহোৈ সৈতো ও তোভত্ত্বক কোলথ িোকথ  ও সেেোভরক এয়ঙ্গল   িথহোরো রোজনৈভতক অর্থৈীভতর প্রভতষ্ঠোতো 
ভেয়লৈ। তোাঁর প্রভতিোিোৈ কিথ পয াঁভজয়ত িোকথ  পয াঁভজিোয়দর উদ্ভি, ভিকোশ ও ভিলয়ের ভৈেি উয়ন্মোর্ৈ কয়রৈ আর 
সদখোৈ  িোজতোভন্ত্রক ভিপ্লয়ির অভৈিোেথতো ও  িথহোরো একৈোেকয়ের প্রভতষ্ঠোর অর্থনৈভতক ভিভি। িোকথ  ও 
এয়ঙ্গল   োিোরণিোয়ি িলয়ল পয াঁভজিোদ সর্য়ক  িোজতয়ন্ত্র উৎিিণপয়িথর আর  োিুিোদী  িোয়জর দযই পয়িথর তত্ত্ব 
 তভি কয়রয়েৈ। 

িোকথ িোয়দর অর্থনৈভতক ভশক্ষো ভ্লোভদভির ইভলর্ সলভৈয়ৈর রর্ৈোর িোিুয়ি  তজৈশীল ভিকোশ লোি কয়রয়ে, ভেভৈ 
ভেয়লৈ কভিউভৈস্ট পোভিথ ও স োভিয়েত রোয়ের প্রভতষ্ঠোতো আর িোকথ  ও এয়ঙ্গলয় র কয়িথর প্রভতিোিোৈ িোরোিোহক। 
সলভৈৈ ঐভতহোভ ক ভিকোয়শর ৈেো অভিজ্ঞতোর  োিোরণীকরণ কয়র িোকথ িোদী অর্থনৈভতক ভিজ্ঞোৈয়ক  িতদ্ধ কয়রৈ, 
 োম্রোজুিোয়দর ওপর িোকথ িোদী ভশক্ষো গয়ে সতোয়লৈ,  োম্রোজুিোয়দর অর্থনৈভতক ও রোজনৈভতক র্ভরে উয়ন্মোর্ৈ 
কয়রৈ, আিযভৈক পয াঁভজিোয়দর সিৌভলক অর্থনৈভতক ভৈেয়ির প্রোর্ভিক িোরণো সদৈ, পয াঁভজিোয়দর  োিোরণ  ংকয়ির 
তয়ত্ত্বর সিৌভলক ভৈেি আভিষ্কোর কয়রৈ,  িোজতোভন্ত্রক ভিপ্লয়ির ৈতয ৈ ও পূণথোঙ্গ তত্ত্ব  তভি কয়রৈ আর  িোজতন্ত্র 
ও  োিুিোদ ভিভৈিথোয়ণর সিৌভলক  ি ুোর তিজ্ঞোভৈক ভিয়েেণ প্রদোৈ কয়রৈ।  



সলভৈয়ৈর িহোৈ  হয়েোদ্ধো ও ভশেু সজয় ফ ভি  োভরওয়ৈোভির্ স্তোভলৈ রোজনৈভতক অর্থৈীভতয়ত সিশ ভকেয ৈতয ৈ 
প্রস্তোিৈো তয য়ল িয়রৈ ও ভিকভশত কয়রৈ  ভতুকোরিোয়ি এক তিজ্ঞোভৈক রোজনৈভতক অর্থৈীভতর ভিভৈিথোতো িোকথ , 
এয়ঙ্গল  ও সলভৈয়ৈর সিৌভলক ভশক্ষোিোলোর উপর ভিভি কয়র।  

িোকথ িোদী-সলভৈৈিোদী অর্থনৈভতক তত্ত্ব স োভিয়েত ইউভৈেৈ ও িোতত প্রভতি কভিউভৈস্ট পোভিথ িূয়হর 
ভ দ্ধোন্ত িূয়হর িোিুয়ি আর স ই ি পোভিথর সৈতোয়দর রর্ৈোর িোিুয়ি  তজৈশীলিোয়ি ভিকভশত হয়েয়ে েোরো 
ভেয়লৈ সলভৈৈ ও স্তোভলয়ৈর ভশেু ও  হয়েোদ্ধো। তোাঁরো ভিপ্লিী  ংগ্রোি,  িোজতন্ত্র ও  োিুিোদ ভিভৈিথোয়ণর 
অৈযশীলয়ৈর  োিোরণীকরয়ণর ভিভিয়ত অর্থনৈভতক ভিজ্ঞোৈয়ক  িতদ্ধ কয়রৈ। 

িোকথ িোদী-সলভৈৈিোদী রোজনৈভতক অর্থৈীভত হয়ে পয াঁভজিোদী ভৈপীেণ সর্য়ক ভৈজ িযভির  ংগ্রোয়ি শ্রভিক সশ্রণী ও 
ভিয়ের  কল শ্রিজীভি িোৈযয়ের িযভির ভর্ন্তোিোরোর এক শভিশোলী অস্ত্র। িোকথ িোদী-সলভৈৈিোদী অর্থনৈভতক তয়ত্ত্বর 
জীিন্ত  োির্থু এই  য়তুর িয়িু রয়েয়ে সে স িো শ্রভিক সশ্রৈীয়ক ও শ্রিজীভি জৈগণয়ক  িোয়জর অর্থনৈভতক 
ভিকোয়শর ভৈেয়ির জ্ঞোৈ দ্বোরো  ভিত কয়র, তোয়দর  োিুিোয়দর রূ্েোন্ত ভিজয়ে  ভঠক পর্ সদখোে ও আিোিোৈ 
কয়র সতোয়ল। 

সৈোি  

১। এই ভিজ্ঞোয়ৈর ৈোি “পভলভিকোল ইয়কোৈভি (রোজনৈভতক অর্থৈীভত)” এয় য়ে গ্রীক “পভলভিেো” ও “ঐকৈভিেো” 
সর্য়ক। “পভলভিেো শয়ের অর্থ “ োিোভজক  ংগঠৈ”। “ঐকৈভিেো” শেভি দযভি শে ভৈয়ে গভঠতঃ “ঐক ” িোয়ৈ 
ঘরিোেী অর্িো এই  ংিোন্ত িুোপোর আর “ৈি ” অর্থ ভৈেি। পভলভিকোল ইয়কোৈভি ৈোিিো র্োলয হে সকিল 
 প্তদশ শতয়কর শুরুয়ত।।   

 


