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অর্থনৈতিক মাৈুষ 

 

অর্থনৈতিক মাৈুষ কী? 

"অর্থনৈতিক মাৈুষ" (শব্দটি " হ ামমা ইমকাৈতমকাস " ত সামেও পতিতিি ) েলমি একটি আদশথোৈ েযতিমক হোঝায় তিতৈ িুতিিুিভামে 

কাজ কমিৈ, তৈখুুঁি জ্ঞামৈি সামর্ এেং তিতৈ েযতিগি উপমিাতগিা ো িৃতি সেথাতিকিি কিাি হিষ্টা কমিৈ । একটি অর্থনৈতিক মাৈুমষি উপতিতি 

অমৈক অর্থনৈতিক মমেল একটি অৈুমাৈ। হ ামমা ইমকাৈতমকাস ো অর্থনৈতিক মাৈুষ শব্দটি  'ল মাৈুমষি প্রতিতৈতিত্বকািী িািা 

িািাোত কভামে িুতিিুি , সংতিি স্ব-আগ্র ী এেং িািা িামদি সােমজতিভ-সংজ্ঞাতয়ি পতিণতিগুতল সমেথাত্তমভামে অৈুসিণ 

কমিৈ । এটি হ ামমামসতপময়মেি একটি পতিেতিথ ি রূপ িা তকছু অর্থনৈতিক িত্ত্ব এেং তশিাগিতেদযায় েযেহৃি  য় ।  
 অর্থনৈতিক কমমথ তৈিুি মাৈুমষি আিিণ হোঝাি জৈয অর্থৈীতিতেদমদি দ্বািা তিতি একটি িািণা। 
 অর্থনৈতিক মাৈুষ ত সামে পতিতিি তেমূিথ িাটি উতৈশ শিমক জৈ সু্টয়ার্থ  তমমলি মমিা দাশথতৈকিা তেসৃ্তি আমলাকায়ৈ প্রকমেি অংশ 

ত সামে গম়েতছমলৈ, িাি উমেশয তছল প্রাকৃতিক তেজ্ঞাৈমক জ্ঞামৈি সমস্ত হিমে ে ৈ কিা। 
 তেংশ শিাব্দী এেং একতেংশ শিাব্দীি হশমষি গমেষণায়, আিিণীয় অর্থৈীতি ত সামে পতিতিি, অর্থনৈতিক মাৈুমষি তেমূিথ িাি তেিিা 

িযামলঞ্জ কমিমছ। 
 

অর্থনৈতিক মাৈুমষর ব্যাখ্যা: 

তেজ্ঞাৈীিা প্রায়শই মমেল তিতি কমিৈ এেং এই মমেলগুতল তিতি কিমি এমৈ ঘর্ৈাটি েযাখযা কিমি তেজ্ঞাৈীমদি এমৈ অৈুমাৈ কিা 

উতিি িা োস্তেমক স জ কমি হদয় l অর্থৈীতিমি, হসই অৈুমাৈগুতল সিল কিাি মমিয একটি  'ল এমৈ েযতি তিতৈ অর্থনৈতিক পতিতিতিমি 

হমৌতলকভামে িুতিিুি। 
একজৈ সতিযকামিি মাৈুমষি মমিা ৈয়, অর্থনৈতিক মাৈুষ সেথদা সংকীণথ স্ব-আগ্র ী আিিমণ িুতিিুি আিিণ কমি িা িাি সন্তুতষ্ট 

সেথাতিক কমি হিামল। এই িািণাটি অর্থৈীতিতেদমদি এই িাতত্ত্বক েযতিমদি দ্বািা জৈেহুল  মল োজািগুতল কীভামে কাজ কিমে িা অিযয়ৈ কিমি 

সিম কমি। উদা িণস্বরূপ, অর্থৈীতিতেদিা িমি তৈময়মছৈ হি সিেিা  এেং িাত দাি আইৈটি গাতণতিক সমীকিমণি সামর্ েণথৈীয় অর্থাৎ, হকাৈও 

পমণযি িাত দা দামমি তলতৈয়াি ফাংশৈ | 

‘হখলা িহত্ত্ব’ হ ামমা ইমকাৈতমকাস  প্রায়ই এি িৃষ্টিা মািযমম িাতপি  য় তৈখু্ুঁি হ ৌতিকিা । এটি িমি তৈময়মছ হি এমজন্টিা সেথদা 

এমৈ উপাময় কাজ কমি িা উপমভািা ত সামে ইউটিতলটি সেথাতিক কমি হিামল এেং তৈমথািা ত সামে লাভ কমি এেং হসই লমিয তৈতেথিামি 

জটিলিা কার্ামি সিম। িািা সেথদা সম্ভােয সকল ফলাফমলি মিয তদময় তিন্তা কিমি এেং হসই তিয়াটি হেমছ হৈওয়াি পমি সিম  মে িাি 

ফলশ্রুতি হসিা সম্ভােয ফলাফল | 

 

অর্থনৈতিক মাৈুমষর ইতি াস: 

অর্থনৈতিক মাৈুমষি িািণাটি এমৈ িুতিিুি প্রাণী িাুঁ ি আিিণগুতল গতণমিি মািযমম েযাখযামিাগয 18 এেং 19 শিমকি ইউমিাপীয় 

আমলাতকিকিমণি হশক়ে িময়মছ। "অর্থনৈতিক মাৈুষ" এি িািণাি মমিয তৈতমথি অমৈক অৈুমাৈ প্রর্মম হিৈা হেসকার্থ স এেং গর্ফ্রাইে 

উইলম লম লাইেতৈৎজ এেং পমি হজমিতম হেন্থাম এেং জৈ সু্টয়ার্থ  তমমলি মমিা প্রার্তমক তিন্তাতেদমদি দ্বািা উদ্ভাতেি  ময়তছল। 
উতৈশ শিমক, তিন্তাতেদিা িাজৈীতি এেং সিকামিি হিমে গতণমিি তেমেষণাত্মক শতি প্রময়াগ কিমি হিময়তছমলৈ। উতৈশ শিমকি 

আমগ, এই তেষয়গুতল গুণগি দাশথতৈকমদি হোমমৈ তছল। জৈ সু্টয়ার্থ  তমমলি মমিা তিন্তাতেদ এেং পিেিীকামল, কালথ হমৈজামিি মমিা 

অর্থৈীতিতেদিা হজাি তদময়তছমলৈ হি িাজনৈতিক অর্থৈীতি এমৈ একটি শৃঙ্খলা িা এি সেকটিমি গাতণতিক কম ািিাি সামর্ এতগময় হিমি 

 ময়তছল ৈীতিি। পমি "িাজনৈতিক" শব্দটি োদ হদওয়া  ময়তছল এেং তেষয়টিমক হকেল অর্থৈীতি ত সামে তিতিি কিা  ময়তছল | 

‘তমল’ িাুঁ ি মমিয প্রেন্ধ , “On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper To 

It,1830” হর্মক িুতি হদৈ হি িাজনৈতিক অর্থৈীতি তৈময় গমেষণা ফতলি িাজৈীতিি একটি গমেষণা ৈয়। েিং এটি পৃতর্েীমি তেষতয়ক উপাজথ মৈ 

তেমূিথ  সম্পমকথ  মাৈুমষি সীমােদ্ধ অিযয়ৈ। তমল অস্বীকাি কমি ৈা হি মাৈুমষি শািীতিক সুিিাি তপছমৈ অৈুভূতি এেং হপ্রিণা র্াকমি 

https://www.investopedia.com/terms/h/homoeconomicus.asp
https://www.investopedia.com/terms/u/utility.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Rationality
https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_egoism
https://en.wikipedia.org/wiki/Optimal_decision
https://en.wikipedia.org/wiki/Optimal_decision
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_theories
https://en.wikipedia.org/wiki/Pedagogy
https://en.wikipedia.org/wiki/Game_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Consumption_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Utility_maximization_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Production_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_profit
https://www.econlib.org/library/Mill/mlUQP.html?chapter_num=6#book-reader
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পামি। িাইম াক, মাৈুমষি হসই তেতশষ্টযগুতল অর্থৈীতিি অিযয়মৈি োইমি হিমখ হদওয়া উতিি িামি এটি আিও তৈিঙ্কুশ এেং হিৌতিক  মি 

পামি। একটি হকন্দ্রীয় সমিযি কামছ হপৌুঁছামৈাি জৈয একটি মাৈেমক একটি "খাুঁ টি" িািণাটি অর্থনৈতিক মাৈুমষি প্রার্তমক সৃতষ্টি মূল উপাদাৈ। 
এই গ মৈ অর্থনৈতিক মাৈুষমক তৈতিক ো দাতয়ত্বশীলিাি সামর্ আিিণ কিমি  মে ৈা; এমৈতক োইমিি পিথমেিমকি দৃতষ্টমকাণ হর্মক িামক 

হিৌতিকভামে কাজ কিাি দিকাি হৈই। িামক হকেল এমৈভামেই কাজ কিমি  মে িা িামক সেথতৈম্ন েযময় প্রাক-তৈিথাতিি, সংকীণথ লিয অজথ ৈ 

কিমি হদয়। 
উদা িণস্বরূপ, প্রশান্ত ম াসাগমিি হকাৈও হজমলিা িতদ হকাৈও েযয়েহুল প্লাতস্টমকি জাল তদময় একই পতিমামণ মাছ িিমি পামি 

হিটি তিতৈ আিও েযয়েহুল  ামি হোৈা প্রাকৃতিক ফাইোি হৈর্ তদময় িিমি পামিৈ িমে তিতৈ প্লাতস্টমকি জালটি হেমছ হৈমেৈ | এি অর্থ  'ল 

তিতৈ হশষ পিথন্ত আসমেৈ এেং অতৈচ্ছাকৃিভামে হসই মাছমক তেতষময় হদয় িা হস িাি জীতেকাি জৈয কমি। 
 

মমেল: 

 হ োম ো ইমকোনম কোস এ ন একটি শব্দ যো হ োম ো হসমিম়েমের একটি অনু োন বো  মেমের জনয বযবহৃত  ়ে | প্রোকৃমতক এবং 

প্রোমতষ্ঠোমনক উভ়ে হিমে তোর িূববমনর্বোমরত েক্ষ্যগুমে অজব মনর দক্ষ্তোর উির তোর মনমজর িমক্ষ্ সমববোচ্চ সম্ভোবয  ঙ্গে অজব মনর জনয কোজ কমর 

এবং অনযোনয সী োবদ্ধতো সম্পমকব  উিেভয তথ্য হদ়ে । এই পদ্ধতিি তৈতদথ ষ্ট সামাতজক তেজ্ঞামৈি মমেলগুতলমি, 

তেমশষি অর্থৈীতিমি আৈুষ্ঠাতৈকভামে প্রর্াগি কিা  ময়মছ । 
হ ামমা ইমকাৈতমকাসমক "হিৌতিক" ত সামে হদখা  য় এই অমর্থ হি ইউটিতলটি ফাংশৈ দ্বািা সংজ্ঞাতয়ি কলযাণটি ির্াির্ সুমিাগগুতল 

তেমেিৈা কমি অৈুকূতলি কিা  ময়মছ। এটি  'ল, েযতি স্বেিম সম্ভােয েযময়ি সামর্ অিযন্ত সীমােদ্ধিাি জৈয অিযন্ত সুতৈতদথ ষ্ট এেং পূেথতৈিথাতিি 

লিযগুতল অজথ ৈ কিমি িায়। হৈার্ করুৈ হি এই িিমণি "হিৌতিকিা" েলমি পামি ৈা হি েযতিি আসল লিযগুতল তকছু ে়ে তৈতিক, সামাতজক 

ো মাৈতেক অমর্থ "িুতিিুি", হকেলমাে হস ৈূযৈিম েযময় হসগুতল অজথ ৈ কিাি হিষ্টা কমি। হ ামমা ইমকাৈতমকাস মমেমলি হকেল তৈলথজ্জ 

প্রময়াগগুতলই িমি তৈময়মছ হি এই কােতৈক েযতি িাি দীঘথমময়াদী শািীতিক ও মাৈতসক স্বামিযি জৈয সেমিময় ভাল কী জামৈৈ এেং সেথদা 

তৈমজি জৈয সঠিক তসদ্ধান্ত হৈওয়াি জৈয তৈভথ ি কিা হিমি পামি।  

 সামাতজক তেজ্ঞামৈি মমিাই, এই অৈুমাৈগুতলও সেথাতিক অৈুকূমল িময়মছ। শব্দটি প্রায়শই একামেতমক সাত মিয অেজ্ঞাপূণথভামে েযেহৃি 

 য়, সম্ভেি সমাজতেজ্ঞাৈীিা সািািণি েযে াি কমিৈ, িাি মমিয অমৈমক েযতিমদি হিৌতিক পদমিমপি তভতত্তমি কা ামমাগি েযাখযা পছন্দ 

কমিৈ। 
 অমিথ য হসৈ িুতি হদতখময়মছৈ হি হিৌতিকিা স্বার্থপি হেৌতদ্ধকিাি মমিযই সীমােদ্ধ েমল িমি হৈওয়াি হিমে গুরুিি সমসযা 

িময়মছ। অর্থৈীতিমি িািণাটি তিতি কিা উতিি হি হলামকিা আিিমণি হিমে তেশ্বাসমিাগয প্রতিশ্রুতি তদমি পামি। তিতৈ িাস্তায় দু'জৈ অপতিতিি 

েযতিি ৈীমিি উদা িণ স  তকছু অর্থৈীতিতেদমদি অৈুমামৈি সংকীণথিাি সামর্ অমিৌতিকিা প্রদশথৈ কমিৈ- 

 "হিল হস্টশৈ হকার্ায়?" তিতৈ আমামক তজজ্ঞাসা। "হসখামৈ," আতম হপাস্ট অতফমসি তদমক ইতিি কমি েতল, "এেং আপতৈ তক দয়া 

কমি আমাি জৈয এই তিঠিটি হপাস্ট কিমেৈ?" " যাুঁ ," তিতৈ েমলৈ, খামটি হখালাি জৈয দৃঢ় সংকেেদ্ধ এেং এটিমি মূলযোৈ তকছু িময়মছ 

তকৈা িা পিীিা কিমি  মে। 
 

 “অর্থনৈতিক মাৈুষ” ধারণার সমামলাচৈা: 

অর্থৈীতিতেদিা অর্থনৈতিক িমত্ত্বি তভতত্ত ত সামে অর্থনৈতিক মাৈুমষি মমেলটি েযে াি কিাি ঘার্তি সম্পমকথ  অেগি আমছৈ। িমে 

হকউ হকউ অমৈযি হিময় িািণাটি িযাগ কিমি হেতশ আগ্র ী। একটি সুস্পষ্ট সমসযা  'ল মাৈুষ সেথদা "িুতিোদী" আিিণ কমি ৈা।  
িািণাটি িমি তৈময়মছ হি অর্থনৈতিক হলামকি দ্বািা হদখা তেকেগুতল সন্তুতষ্টমি সুস্পষ্ট পার্থমকযি প্রস্তাে হদয়। িমে এটি সেথদা পতিষ্কাি 

 য় ৈা হি একটি তেকে অৈযটিি হিময় উচ্চিি। দুটি তেকে দুটি পৃর্ক উপাময় েযতিি ইউটিতলটি ো সন্তুতষ্ট োত়েময় িুলমি পামি এেং এটি পতিষ্কাি 

ৈয় হি একটি অপিটিি হিময় ভাল | 

অর্থৈীতিমি কামজি একটি অি িা “আিিণগি অর্থৈীতি” েলা  ময় র্ামক অর্থনৈতিক মাৈুমষি তেমেষণাত্মক গ মৈি পমি সেমিময় 

ে়ে হর্কসই িযামলঞ্জ উপিাপৈ কমি। আিিণগি অর্থৈীতিমি হি উপাদাৈগুতল তিতি  য় িািা তেতিেময়, সীতমি িুতি এেং সম্ভােৈা িত্ত্ব হর্মক 

আন্তঃকাতন্তক পছন্দ িত্ত্ব পিথন্ত। 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Utility_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Sociology
https://en.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
https://www.investopedia.com/terms/b/behavioraleconomics.asp
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 িাইম াক, িািা সকমলই অর্থনৈতিক হলামকি সমামলািকমদি প্রস্তাে হদয়, প্রর্ম ৈীতিগুতল অর্থনৈতিক তিয়াকলাপ ো োজামিি পুমিা 

েযাখযা হদওয়াি পমি িমর্ষ্ট শতিশালী ৈয়। 
হ ামমাইমকাৈতমমকি মমিয তৈত ি হিৌতিকিা হকাৈ িিমণি পছন্দৈীয়িা গ্র ণমিাগ্ি িা সীমােদ্ধ কমি ৈা। 

হ ামমাইমকাৈতমকাস মমেমলি অযাতপ্লমকশৈগুতল িমি হৈয় হি এমজন্টিা িামদি দীঘথমময়াদী শািীতিক এেং মাৈতসক স্বামিযি জৈয সেমিময় ভাল 

তক জামৈৈ। উদা িণস্বরূপ, িতদ একটি এমজমন্টি ইউটিতলটি ফাংশৈ অৈযাৈয এমজন্ট অৈুভূি ইউটিতলটি (হিমৈ একজমৈি স্ত্রী ো তশশু) ফাংশামৈি 

সামর্ তলঙ্ক কিা হিমি পামি, হ ামমা ইমকাৈতমকাস  অৈযাৈয মমেমলি সমি সামঞ্জসযপূণথ, হিমৈ হ োম ো-রিরিমরোকোনি িা মাৈুমষি 

স মিাতগিাি উপি হজাি হদয়  । 
মাৈে আিিমণি একটি িত্ত্ব ত সামে, এটি আিিণগি অর্থৈীতিি িািণাগুতলি সামর্ তেপিীি , িা জ্ঞাৈীয় পিপাি এেং 

অৈযাৈয অমিৌতিকিা  এেং সীমােদ্ধ হিৌতিকিাি সামর্ পিীিা কমি, িা িািণা কমি হি জ্ঞাৈীয় সীমােদ্ধিা এেং সময় সীমােদ্ধিাি মমিা 

েযে াতিক উপাদাৈ এমজন্টমদি হিৌতিকিামক সীমােদ্ধ কমি | 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperation#In_humans
https://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_biases
https://en.wikipedia.org/wiki/Irrationalities
https://en.wikipedia.org/wiki/Bounded_rationality

