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পছন্দের তত্ত্ব (Theory of Choice) 

চন্দ়েস থিওথর থি? 

“ব্যথিন্দের ক্ষমতা়েন এব্ং সম্পন্দিে র উন্নথতর জনয সব্েজনীন ব্যব্স্থা” 
 ‘চয়েস থিওথি’ এমন সাধািণ থিথিি উপি থিথি কযি তৈথি কিা হয়েযে যে প্রযৈেক ব্েথিি যকব্ল থনযেি থন়েন্ত্রণ কিাি ক্ষমৈা 

িাযক এব্ং অনেযক থন়েন্ত্রণ কিাি ক্ষমৈাও িাযক সীথমৈ । চয়েে থিওথি প্রয়োগ কিা একেনযক থনযেি েীব্যনি দাথ়েত্ব থনযৈ এব্ং একই সাযি 

অনে ব্েথিি থসদ্ধান্ত এব্ং েীব্নযক থনযদে শ কিাি প্রযচষ্টা যিযক সযি আসাি অনুমথৈ যদ়ে। ব্েথিযদি ৈাযদি পেন্দগুথলি েনে দাথ়েত্ব গ্রহণ এব্ং 

ৈাযদি পেন্দগুথলি মাথলকানা গ্রহযণ অনেযক সমিেন কিাি ক্ষমৈা যদও়ো হ়ে। যনথৈব্াচক আচিণগুথল ঘ্টনার পপৌনঃপুননকতা এব্ং ৈীব্রৈা হ্রাস 

কযি, সম্পকে গুথল প ারদার কযি যৈাযল এব্ং েীব্যন ৈৃথি বৃ্থদ্ধ পা়ে। 

 ডাাঃ উইথি়োম গ্লাসার দ্বািা থনথমেৈ চয়েস থিওথি হ'ল অিেন্তিীণ যপ্রিণাি উপি থিথি কযি মানুযেি আচিযণি ব্োখ্ো। চয়েে থিওথি 

ধািণাগুথল যব্াঝা এব্ং প্রয়োগ কিা েীব্যনি সাযি সন্তুথষ্ট ব্াডাযৈ পাযি এব্ং মানথসক সুস্থৈাি উন্নথৈ কিযৈ পাযি।  

1. যমৌথলক চাথহদা 

2. সম্পযকে ি অিোস 

3. যকা়োথলটি ও়োর্ল্ে  

4. অনুিূৈ থব্শ্ব 

5. স্থান ৈুলনা 

6. ব্াথহেক ব্নাম অিেন্তিীণ থন়েন্ত্রণ মযনাথব্জ্ঞান 

 

1. মমৌথিি চাথিো/মব্থসি প্রন্দ়োজন: 

  চয়েে থিওথিি ধািণা অনুসাযি, সমস্ত আচিণ উযেশেমূলক। আপথন ো থকেু কযিন ৈা হ'ল সম়েমৈ আপনাি কাযে উপলিে 

 ৈযিেি সাযি আপনাি ো চান ৈা পাও়োি েনে আপনাি সযব্োিম প্রযচষ্টা। আপথন ো চান ৈা যশে পেেন্ত আপনাি পাাঁ চটি যমৌথলক 

 চাথহদাি মযধে এক ব্া একাথধক সন্তুষ্ট হ়ে ো আপনাি সমস্ত কাযেি অনুযপ্রিণা সিব্িাহ কযি। 
   মব্েঁন্দচ িাকাি থব্ে়েটি স্বাস্থে, আশ্র়ে এব্ং পুথষ্টি মযৈা েীব্ন িক্ষাি েনে আপনাি প্রয়োেনী়ে সমস্ত থব্ে়েযক অন্তিুে ি 

  কযি একটি শািীিবৃ্িী়ে প্রয়োেন। প্রেনন যেৌনৈাি মযধে িয়েযে প্রোথৈি যব্াঁযচ িাকা। এই প্রয়োেযনি মনস্তাথিক উপাদানটি 

  থনিাপদ এব্ং সুিথক্ষৈ যব্াধ েথডৈ। 

   মপ্রম ও সম্পকে  সম্পথকে ৈ যপ্রম এব্ং সম্পকে  সম্পথকে ৈ প্রয়োেনী়েৈাি মযধে অযনেি সাযি যেমন ব্নু্ধ, পথিব্াি, 

  অন্তিঙ্গ অংশীদাি, সহকমী, যপাো প্রাণী এব্ং আপথন যে গ্রুপগুথলি সাযি সথিথলৈ হন ৈাযদি সাযি সংেুি হও়োি ড্রাইি 

  অন্তিুে ি। 
   শথি প্রয়োেযনি সাযি থব্ে়েব্স্তু, একটি পািেকে কিা, অেে ন, সক্ষম, স্বীকৃৈ এব্ং সিাথনৈ হও়োি ইচ্ছা  

  েথডৈ। এি মযধে িয়েযে আত্মসিান এব্ং উিিাথধকাি ৈোযগি ইচ্ছা। 
   স্বাধীনতার প্রয়োেন স্বাধীনৈা এব্ং স্বা়েিশাথসৈ হও়ো পেন্দগুথল সম্পযকে । স্বাধীনৈা সীমাব্দ্ধৈা োডাই অব্াযধ 

  চলাচল কিযৈ সক্ষম সম্পযকে । সৃেনশীলৈাও এই প্রয়োেযনি একটি অংশ। 
   মজার প্রয়োেন আনন্দ, যখ্লা, িসযব্াধ, থশথিলকিণ এব্ং প্রাসথঙ্গক যশখ্াি অন্তিুে ি। 
 

2. সম্পন্দিে র অভ্যাস: 

  ব্াস্তব্ৈা যিিাথপ এব্ং চয়েে থিওথিি আচিণগুথল থন়েন্ত্রযণ িাখ্যৈ এব্ং ৈাযদি আচিযণি েনে দা়েব্দ্ধ হযৈ সহা়েৈা কিাি 

 উপা়ে থহসাযব্ তৈথি কিা হয়েথেল। চয়েে থিওথিি মূল ৈিটি হ'ল আত্ম-থন়েন্ত্রযণি প্রচাি কিা োযৈ ব্েথিিা দা়েব্দ্ধ পেন্দগুথল কিযৈ 

 এব্ং ৈাযদি কাে কিাি ক্ষমৈা ব্াডাযৈ পাযি। চয়েস থিওথি আপনাি সমস্ত সম্পযকে ি যক্ষযে ব্েব্হাি কিা যেযৈ পাযি এমন সাৈটি 

https://www.brucedavenport.com/introduction.html
https://wglasser.com/quickstart-guide-to-choice-theory/#basic-needs
https://wglasser.com/quickstart-guide-to-choice-theory/#relationship-habits
https://wglasser.com/quickstart-guide-to-choice-theory/#quality-world
https://wglasser.com/quickstart-guide-to-choice-theory/#perceived-world
https://wglasser.com/quickstart-guide-to-choice-theory/#comparing-place
https://wglasser.com/quickstart-guide-to-choice-theory/#external-internal
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 সংেুি সম্পকে  অিোস গ্রহযণি পযক্ষ সমিেন কযি। গৃহীৈ হযল, চয়েস থিওথি যিযক ধািণাগুথল অনুশীলন কিা একটি েীব্নোো়ে 

 পথিণৈ হ়ে। 
  সম্পযকে ি সাৈটি সংেুি কিা অিোস- 1. সমিেন 

      2. উত্সাথহৈ কিা 

      3. যশানা  

      4. স্বীকাি কিা  

      5. থব্শ্বাস  

      6. সিান কিা  

      7. পািেকে আযলাচনা 

  কাযনথটং থিযলশনথশপ অিোযসি থব্পিীৈটি হ'ল সাৈটি সংযোগ থব্থচ্ছন্ন অিোস ো ব্াথহেক থন়েন্ত্রযণি উপি থিথি কযি। এই 

 অিোসগুথল সম্পকে যক যিযে যদ়ে। সংযোগ থব্থচ্ছন্ন হও়োি ফযল মানুযেি অযনক সমসোি মুযখ্ামুথখ্ হযৈ পাযি। ব্েথিিা মানুেযক 

 থন়েন্ত্রণ কিযৈ সাৈটি সংযোগ থব্থচ্ছন্ন অিোস ব্েব্হাি কযি। এই অিোসগুথল ব্েব্হাি কিাি ফযল সাধািণৈ িুল যব্াঝাবু্থঝ এব্ং থব্িথি 

 ব্াযড। 
  সাৈটি সংযোগ থব্থচ্ছন্ন অিোস- 1. সমাযলাচনা 

      2. অনুযোগ 

      3. অথিযোগ 

      4. থব্িথি 

      5. হুমথক 

      6. শাথস্ত 

      7. ঘুে যদও়ো, থন়েন্ত্রযণ পুিসৃ্কৈ কিা 

  স্বাস্থেকি সম্পকে  স্থাপযনি েনে এযক অপিযক থন়েন্ত্রণ কিাি যচষ্টা কিা এব্ং পথিব্যৈে  এযক অপযিি সমিেন, উত্সাহ, গ্রহণ, 

 থব্শ্বাস, শ্রদ্ধা এব্ং শ্রব্ণ ব্ন্ধ কিা খু্ব্ েরুথি। সুখ্ যেমন একটি পেন্দ, যৈমথন একটি সুখ্ী সম্পকে ও একটি পেন্দ। আপথন সংেুথি ব্া 

 সংযোগ থব্থচ্ছন্নকিণ অিোসটি ব্েব্হাি কিযব্ন থকনা ৈা চ়েন কিযৈ পাযিন। 
 

3. মিা়োথিটি ও়োর্ল্ে : 

  আপনাি যকা়োথলটি ও়োর্ল্ে  আপনাি মযনি একটি থব্যশে ো়েগা, যেখ্াযন আপথন মানথসক েথব্ ব্া থনযেি পেন্দসই সমস্ত 

 থকেু উপস্থাপন কযিন। আপনাি েনে গুরুত্বপূণে ব্েথি, স্থান, থেথনস, মূলেযব্াধ এব্ং থব্শ্বাস যসখ্াযন ব্াস কযিন। যকা়োথলটি ও়োযর্ল্ে  

 িথৈে ি েনে প্রয়োেনী়ে থেথনস হ'ল এটি আপনাযক খু্ব্ িাল লাগযব্ এব্ং কমপযক্ষ আপনাি এক ব্া একাথধক যমৌথলক চাথহদা পূিণ 

 কিযৈ হযব্। যকান মাযনি কী ৈা সমাযেি মানদণ্ডগুথল পূিণ কিাি প্রয়োেন হ়ে না। যকা়োথলটি ও়োর্ল্ে  েথব্ প্রথৈটি ব্েথিি েনে অননে 

 এব্ং থনথদে ষ্ট। থব্যিাধী যকা়োথলটি ও়োযর্ল্ে ি থচেগুথল পাও়ো সম্ভব্, ো থব্শৃঙ্খলা তৈথি কিযৈ পাযি। আপথন েথদ আপনাি যকা়োথলটি 

 ও়োযর্ল্ে  িাকযৈ পাযিন, েীব্ন থনখু্াঁৈ হযব্, ৈযব্ দুিে াগেক্রযম আপথন যসখ্াযন ব্াস কিযৈ পািযব্ন না। 
 

4. অনুভূ্ত থব্শ্ব: 

  চয়েস থিওথি ব্োখ্ো কযি যে আপথন আসল থব্যশ্বি অথিজ্ঞৈা অেে যনি একমাে উপা়ে হ'ল আপনাি উপলথি ব্েব্স্থাটি। ব্াস্তব্ 

 েগযৈি ৈিে আপনাি পাাঁ চটি ইথিয়েি মাধেযম প্রিযম আপনাি কাযে আযস: দশেন, শ্রব্ণ, স্বাদ, গন্ধ এব্ং স্পশে। এি পযি, এই 

 সংযব্দনগুথল আপনাি যমাট জ্ঞান থফল্টাি থদয়ে শুরু কযি আপনাি উপলথিযোগে থসযেযমি মধে থদয়ে ো়ে ো আপথন োযনন ব্া 

 েীব্যন ো থকেু অথিজ্ঞৈা অেে ন কযিযেন ৈা উপস্থাপন কযি। 
  ৈিে েখ্ন আপনাি যমাট জ্ঞান থফল্টাযিি মধে থদয়ে ো়ে, ৈখ্ন থৈনটি থেথনযসি একটি ঘযট: 

  1. আপথন থসদ্ধান্ত থনয়েযেন যে ৈিেটি আপনাি কাযে অিেব্হ ন়ে এব্ং উপলথিটি যসখ্াযন যিযম যগযে, 

  2. আপথন ৈাত্ক্ষথণকিাযব্ ৈিেটি সনাি কিযৈ পািযব্ন না, ৈযব্ থব্শ্বাস করুন এটি অিেব্হ হযৈ পাযি, ৈাই 

     আপনাি আিও ৈদন্ত কিাি থকেু উত্সাহ আযে, 
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   3. ৈিেটি আপনাি কাযে অিেপূণে এব্ং ৈাই পিব্ৈী থফল্টািটি মূলেব্ান থফল্টািটি যপথিয়ে ো়ে। 
  েখ্ন ৈিেটি মূলে পথিযশাধক থফল্টািটিি মধে থদয়ে ো়ে, আপথন ৈাি উপি থৈনটি মাযনি একটি যিযখ্ থদন। 

  1. েথদ ৈিেটি আনন্দদা়েক হ়ে ৈযব্ আপথন এটিযৈ একটি ইথৈব্াচক মান িাখ্যব্ন। 
  2. েথদ এটি যব্দনাদা়েক হ়ে ৈযব্ আপথন এটিযৈ একটি যনথৈব্াচক মান িাখ্যব্ন। 

   3. েথদ এটি ইথৈব্াচক ব্া যনথৈব্াচক না হ়ে ৈযব্ ৈিেটি থনিযপক্ষ িাকযব্। 
  আপনাি থব্থিন্ন ৈিে, অথিজ্ঞৈা এব্ং মূলেযব্াধ িয়েযে ব্যল থব্শ্ব সম্পযকে  আপনাি উপলথি অনে কািও যিযক পৃিক হযৈ 

 পাযি। এটি েখ্ন ঘযট ৈখ্ন এটি আকেেণী়ে এব্ং যকৌৈূহলেনক। আপথন থব্শ্বাস কিযৈ চান যেযহৈু আপথন আপনাি জ্ঞান সহ ৈিে ব্া 

 ব্াস্তব্ েগযৈি অথিজ্ঞৈা যপয়েযেন ৈাই আপথন ো বু্ঝযৈ যপযিযেন ৈা অব্শেই সঠিক এব্ং সৈে হযৈ পাযি। এটি বু্ঝযৈ অসুথব্ধা 

 হ়ে যে অনে যকউ এটি যদখ্যৈ, শুনযৈ, স্বাদ, গন্ধ এব্ং অনুিব্ কিযৈ পাযি। আপনাি অনুিূৈ থব্শ্ব আপনাি ব্াস্তব্ৈা। এটা: 

 আপনাি সংসৃ্কথৈ, ব্ংযশাদ্ভূৈ পথিব্াি, থশক্ষা, অথিজ্ঞৈা, থলঙ্গ, ব়্েস, ইৈোথদি উপি থিথি কযি যব্শ থকেু থব্ে়ে 

 অননে 

 অথব্থচ্ছন্ন পথিব্ৈে ন সাযপযক্ষ (নৈুন ৈিে, নৈুন অথিজ্ঞৈা = নৈুন উপলথি) 

 প্রা়েশই িুল, ৈযব্ এটি আপনাি কাযে সমূ্পণে থনিুে ল ব্যল মযন হ়ে 

 

5. স্থান তুিনা: 

  ৈুলনা কিাি ো়েগাটি যেখ্াযন আপথন ক্রমাগৈ আপথন ো চান (আপনাি মাযনি থব্শ্ব েথব্গুথল) আপনাি সাযি (আপনাি 

 অনুিূৈ থব্শ্ব্) ৈুলনা কিযেন। েখ্ন দুটি মোচ যমাটামুটি িাল হ়ে, আপথন িাল যব্াধ কযিন। যকািাও যকানও থমল যনই, েখ্ন আপনাি 

 কাযে যকা়োথলটি ও়োযর্ল্ে ি থচেটি কৈটা গুরুত্বপূণে ৈাি উপি থনিে ি কযি আপথন থকেুটা হৈাশাগ্রস্ত হন। এই হৈাশাি সংযকৈটি 

 এমনিাযব্ আচিযণি ৈাথগদ থহসাযব্ অনুিূৈ হয়েযে ো আপনাযক ো চা়ে ৈা আিও যপযৈ সহা়েৈা কিযব্। 
 চয়েে থিওথি যস্কলগুথলি একটি যসট সহ এই ৈুলনা কিাি স্থানটি উপস্থাপন কযি। েখ্ন আপনাি আাঁশগুথলযৈ িািসামে িাযক কািণ 

 আপনাি ো চান ৈা িাযক, আপথন এটি িাখ্াি েনে ো কিযেন ৈা চাথলয়ে োও়োি যঝাাঁ ক। েখ্ন আপনাি যস্কলগুথল িািসাযমেি ব্াইযি 

 চযল ো়ে কািণ আপনাি ো চান ৈা না িাকা়ে আদশেিাযব্ আপথন এমন আচিযণি সন্ধান কযিন ো আিও কােেকিিাযব্ কাে কিযব্। 
 

6. অভ্যন্তরীণ ব্নাম ব্াথিযি থন়েন্ত্রণ মন্দনাথব্জ্ঞান: 

  চয়েে থিওথিি অনেৈম প্রধান যক্ষে হ'ল "সমস্ত আচিণ উযেশেমূলক” "এটি হ'ল আপথন ো চান ৈাি আিও কােেকিিাযব্ 

 আপনাি চাথহদা যমটাযৈ চান ৈা পাও়োি েনে আপনাি সমস্ত আচিণ যসই সময়ে আপনাি যসিা যচষ্টা। আপনাি আচিযণি এটিি অনে 

 একটি উপা়ে হ'ল আসল থব্শ্বযক আপনাি মাযনি েগযৈি েথব্গুথলি মযৈা যদখ্াযনাি যচষ্টা। 
  চয়েে থিওথিি অনুশীলযনি মযধে আপনাি প্রয়োেনী়েৈাগুথল পূিণ কিাি েনে আপথন যে পেন্দগুথল কযিযেন ৈা যব্াঝা 

 এব্ং স্ব- মূলো়েযনি সাযি েথডৈ আচিণগুথল সৈেই ো চান আপনাযক ৈা অেে যন সহা়েৈা কিযে ো অনেযদিযক এমনিাযব্ ব্াধা 

 যদ়ে না। 
  আপনাি েীব্যন চয়েে থিওথিি অনুশীলন আপনাি ব্াথিযি থন়েন্ত্রণ মন্দনাথব্জ্ঞান যিযক আপনাি মানথসকৈা এব্ং আচিযণি 

 একটি রূপান্তি েথডৈ, আপনাি অথিজ্ঞৈা এব্ং আচিণ ব্াইযিি শথি দ্বািা থনধোথিৈ হ়ে এই থব্শ্বাস: িাগে, পথিথস্থথৈ, অনোনে ব্েথি 

 এব্ং ব্াথহেক কািণগুথল, অভ্যন্তরীণ থন়েন্ত্রণ মন্দনাথব্জ্ঞান্দনর একটিযৈ: এই থব্শ্বাস যে আপথন থনযেি পেন্দ এব্ং এি ফলাফযলি 

 েনে দা়েী। 
  আপনাি গুণমান থব্যশ্ব আপথন ো চান ৈাি মযধে পািেকে মূলো়েন এব্ং আপনাি অনুিূথৈ থব্যশ্ব ো আযে ৈা আপনাযক 

 পদযক্ষপ থনযৈ অনুপ্রাথণৈ কযি। সংযোযগি অিোসগুথল প্রয়োগ কিাি সম়ে অিেন্তিীণ থন়েন্ত্রযণি পথিব্যৈে  অিেন্তিীণ থন়েন্ত্রণগুথল 

 যব্াঝাি এব্ং গ্রহণ কিাি েনে চয়েে থিওথি অনুশীলন আপনাযক ব্াথহেক থন়েন্ত্রযণি যপৌিাথণক কাথহনীটি যেযড যদও়ো এব্ং সংযোগ 

 থব্থচ্ছন্ন অিোসগুথলি ব্েব্হাি হ্রাস কিাি েনে জ্ঞান এব্ং দক্ষৈা সিব্িাহ কযি। এটি আপনাযক আপনাি গুণমাযনি থব্যশ্ব ো চান ৈাি 

 থনকযট থনয়ে ো়ে আিও িাল সম্পকে  এব্ং আিও সযন্তােেনক েীব্ন। 
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চন্দ়েস থিওথরর অক্ষশথি: 
চয়েস থিওথিি দশটি অক্ষ- 

1. একমাে ব্েথি োি আচিণ আপথন থন়েন্ত্রণ কিযৈ পাযিন এটি আমাযদি থনেস্ব। 
2. আমিা অনে যলাযকি কাে যিযক ো থকেু যপযৈ পাথি ৈা হ'ল ৈিে। 
3. সমস্ত দীঘেস্থা়েী মানথসক সমসো হ'ল সম্পযকে ি সমসো। 
4. সমসোি সম্পকে টি সব্েদা আমাযদি ব্ৈে মান েীব্যনি অংশ। 
5. অৈীযৈ যেটি যব্দনাদা়েক থেল ৈা আমাযদি আেযকি কােগুথলি সাযি দুদে ান্ত সম্পকে েুি, ৈযব্ এই যব্দনাদা়েক অৈীৈটিি পুনব্োি 

পেোযলাচনা কিা আমাযদি এখ্ন ো কিা দিকাি ৈা থকেুটা ব্া থকেুই অব্দান িাখ্যৈ পাযি: একটি গুরুত্বপূণে, ব্ৈে মাযনি সম্পকে  উন্নৈ 

করুন। 
6. আমিা পাাঁ চটি থেনগৈ প্রয়োেন দ্বািা চাথলৈ: যব্াঁযচ িাকা, যপ্রম এব্ং থনেস্ব, শথি, স্বাধীনৈা এব্ং মোদাি। 
7. আমিা যকব্ল আমাযদি মাযনি ও়োযর্ল্ে ি যকানও েথব্ ব্া েথব্ সন্তুষ্ট কযি এই চাথহদাগুথল পূিণ কিযৈ পাথি। 
8. েন্ম যিযক মৃৈুে পেেন্ত আমিা ো কিযৈ পাথি ৈা হ'ল আচিণ। সমস্ত আচিণ যমাট আচিণ এব্ং চািটি অথব্যচ্ছদে উপাদান থনয়ে 

গঠিৈ: অথিন়ে, থচন্তািাব্না, অনুিূথৈ এব্ং শািীিবৃ্থি। 
9. সমস্ত যমাট আচিণ থক্র়োগুথল দ্বািা থনধোথিৈ হ়ে, সাধািণৈ ইনথফথনটিি এব্ং যগরুআন্ডস এব্ং সব্যচয়ে স্বীকৃৈ উপাদানটিি দ্বািা 

নামকিণ কিা হ়ে | 

10. সমস্ত যমাট আচিণ চ়েন কিা হয়েযে, ৈযব্ যকব্ল অথিন়ে এব্ং থচন্তািাব্নাি উপাদানগুথলি উপি আমাযদি সিাসথি থন়েন্ত্রণ 

িয়েযে। 
 
 
 

যুথিযুি চন্দ়েস তত্ত্বটি িী? 
 যেৌথিক পেন্দ ৈিটি ব্যল যে ব্েথিিা েুথিেুি পেন্দ কিযৈ এব্ং ফলাফলগুথল অর্েন কিযৈ পাযি ো ৈাযদি থনেস্ব উযেশেগুথলি 

সাযি একথেৈ হ়ে | এই ফলাফলগুথল যকানও ব্েথিি যসিা স্বাযিেি সাযি েুি । যেৌথিক পেন্দ ৈি ব্েব্হাি কযি এমন ফলাফযলি ফলস্বরূপ 

প্রৈোশা কিা হ়ে ো যলাযকিা ৈাযদি পেন্দমযৈা পেন্দ অনুো়েী সব্োথধক সুথব্ধা এব্ং সন্তুথষ্ট সিব্িাহ কযি।  

 মযৌথিি চন্দ়েস তত্ত্বর ব্যাখ্যা: 

  অযনক মূলধািাি অিেননথৈক অনুমান এব্ং ৈিগুথল েুথিব্াদী পেন্দ ৈযিি উপি থিথি কযি। যেৌথিক পেযন্দি ৈিটি 

 প্রা়েশই আযলাচনা কিা হ়ে এব্ং েুথিব্াদী অথিযনৈাযদি ধািণা, েুথিব্াদী ধািণা, স্বািে এব্ং অদৃশে হাযৈি সাযি সম্পথকে ৈ হ়ে। 
 যেৌথিক পেযন্দি ৈিটি যেৌথিকৈাি সাযি েথডৈ িাকা অনুমাযনি উপি থিথি কযি ো অিেনীথৈি ব্েথি োিা েুথিেুি গণনা এব্ং 

 যেৌথিকিাযব্ উপলি ৈযিেি থিথিযৈ পেন্দ কযি | যেৌথিক অথিযনৈািা যেৌথিক পেন্দ ৈযিি থিথি গঠন কযিন এব্ং এটিই 

 েুথিেুি পেন্দ ৈিযক কােেকি কযি যৈাযল। যেৌথিক পেন্দ ৈিটি ধযি যন়ে যে ব্েথিিা যে যকানও পথিথস্থথৈযৈ সথক্র়েিাযব্ 

 ৈাযদি সুথব্ধা সব্োথধকৈি কিাি যচষ্টা কিাি েনে েুথিেুি ৈিে ব্েব্হাি কযি েুথিেুি অথিযনৈা এব্ং যসইেনে ক্রমাগৈ ৈাযদি 

 ক্ষথৈ হ্রাস কিাি যচষ্টা কযি। 
  যেৌথিক পেন্দ ৈযিি থিথি থহসাযব্ েুথিব্াদী অথিযনৈাযদি ব্েব্হাি কযি, এই ৈিটি যেৌথিক ধািণা অনুধাব্ন 

 কযি। অিেনীথৈথব্দিা সামথগ্রকিাযব্ সমাযেি থকেু আচিণ যব্াঝাি েনে থব্সৃ্তৈ অধে়েযনি অংশ থহসাযব্ েুথিব্াদী ধািণাটি ব্েব্হাি কিযৈ 

 পাযিন। যেৌথিকৈা অনুমানটি ধযি থনয়েযে যে থব্যব্চনাধীন সমস্ত ব্েথিিা থনযেি এব্ং ৈাযদি থনেস্ব স্বাযিেি েনে খু্ব্ িাল ফলাফল 

 অেে যনি েনে যেৌথিক পেন্দ ৈযিি থিথিযৈ যেৌথিক পেন্দ কযি এমন যেৌথিক অথিযনৈা থহসাযব্ প্রৈোথশৈ। 
 যেৌথিক পেন্দ ৈিটি ব্যল যে ব্েথিিা েুথিসঙ্গৈ পেন্দগুথল কিযৈ যেৌথিক গণনাি উপি থনিে ি কযি োি ফলস্বরূপ ৈাযদি 

থনেস্ব স্বাযিেি সাযি একথেৈ হ়ে। 
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 যেৌথিক পেযন্দি ৈিটি প্রা়েশই েুথিব্াদী অথিযনৈাযদি ধািণাগুথলি সাযি েুথিেুি, েুথিেুি ধািণা, স্বািে এব্ং অদৃশে 

হাৈ। 
 অযনক অিেনীথৈথব্দ থব্শ্বাস কযিন যে েুথিেুি পেন্দ ৈযিি সাযি েুি কািণগুথল সামথগ্রকিাযব্ অিেনীথৈি পযক্ষ উপকািী। 
 েুথিেুি পেন্দ ৈি প্রা়েশই আচিণগৈ অিেনীথৈযৈ আথধপৈে ব্ো়ে িাযখ্ ৈযব্ এমন অযনক অিেনীথৈথব্দ আযেন োিা 

অযেৌথিক পেন্দগুথলও অধে়েন কযিন। 
 স্বািে এব্ং অদৃশয িাত: 

  অোডাম থিি ৈাি প্রিম স্বািোযেেী থেথন থনযেি স্বািে এব্ং অদৃশে হাৈ ৈযিি অধে়েযনি মাধেযম েুথিেুি পেন্দ ৈযিি 

 ধািণাগুথল থব্কাশ কযিথেযলন। Smith 76-সাযল প্রকাথশৈ থিি ৈাাঁ ি অদৃশে হাৈ ৈি থনয়ে আযলাচনা কযিযেন "এনথকউথি ইন দে 

 যনচাি অোন্ড কেস অফ দে ওয়েলি অফ যনশনস," ব্ইটিযৈ। 
  অদৃশে হাৈ ৈিটি প্রিযম স্বাযিেি থক্র়ো়ে থনথমেৈ। অদৃশে হাৈ ৈি এব্ং পযি েুথিেুি পেন্দ ৈযিি থব্কাশ উি়েই স্বাযিেি 

 সাযি েুি হযৈ পাযি এমন যনথৈব্াচক িুল ধািণাযক খ্ণ্ডন কযি। পথিব্যৈে , এই ধািণাগুথল যিযক যব্াঝা ো়ে যে েুথিব্াদী অথিযনৈািা 

 ৈাযদি থনেস্ব স্বািে থব্যব্চনা়ে থনয়ে কাে কযি আসযল অিেনীথৈি েন্ে বৃ্হিি সুথব্ধা অেে ন কিযৈ পাযি। 
 অদৃশে হাৈ ৈি স্ব-স্বািে, যেৌথিকৈা এব্ং েুথিেুি পেন্দ ৈযিি উপি থিথি কযি। অদৃশে হাৈ ৈিটি ব্যল যে স্বািে ও যেৌথিকৈা 

 দ্বািা পথিচাথলৈ ব্েথিিা এমন থসদ্ধান্ত যনযব্ন ো পুযিা অিেনীথৈি েনে ইথৈব্াচক সুথব্ধাি থদযক পথিচাথলৈ কযি। অৈএব্, অিেনীথৈথব্দিা 

 োিা অদৃশে হাৈ ৈি লথব্যৈ থব্শ্বাস কযিন কম সিকািী হস্তযক্ষপ এব্ং আিও মুি-ব্াোি থব্থনম়ে সুযোযগি েনে। 
 যুথিযুি চন্দ়েস তন্দত্ত্বর থব্রুন্দে যুথি: 

  এমন অযনক অিেনীথৈথব্দ আযেন োিা েুথিেুি পেযন্দি ৈিযক থব্শ্বাস কযিন না এব্ং অদৃশে হাৈ ৈযিি সমিেক 

 নন। থব্ৈকে কািীিা উযেখ্ কযিযে যে ব্েথিিা সব্েদা েুথিেুি উপযোগ-সব্োথধক থসদ্ধান্ত যন়ে না। সুৈিাং, আচিণগৈ 

 অিেনীথৈ যক্ষযে   অিেনীথৈথব্দিা যেৌথিক এব্ং অযেৌথিক থসদ্ধান্ত গ্রহযণি প্রথক্র়ো এব্ং ফলাফল উি়েই অধে়েন কিযৈ পািযব্ন। 
 যনাযব্ল থব্ে়েী হািব্াটে  সাইমন সীমাব্দ্ধ যেৌথিকৈাি ৈযিি প্রস্তাব্ কযিথেযলন, ো ব্যল যে যলাযকিা সব্েদা সযব্োিম সম্ভাব্ে থসদ্ধান্ত 

 যনও়োি েনে প্রয়োেনী়ে সমস্ত ৈিে অর্েন কিযৈ সক্ষম হ়ে না। ৈদুপথি, অিেনীথৈথব্দ থিচাডে  িোলাযিি মানথসক থহসাব্ সম্পথকে ৈ 

 ধািণাটি যদখ্া়ে যে সমস্ত ডলাযিি সমান মূলে িাকা সযিও যলাযকিা কীিাযব্ অযনেি ৈুলনা়ে থকেু ডলাযিি যব্থশ মূলে িাখ্াি দ্বািা 

 েুথিেুি আচিণ কযি। ৈািা 20 ডলাি ক্রয়ে 10 ডলাি ব্াাঁ চাযৈ অনে যোযি গাথড চালাযৈ পাযি ৈযব্ ৈািা store 1000 ক্রয়ে 

 10 ডলাি সঞ্চ়ে কিযৈ অনে যদাকাযন চাথলৈ কিযব্ না। 
 মরশনাি চন্দ়েস থিওথরর থব্রুন্দে এিটি উোিরণ: 

  েথদও েুথিেুি পেন্দ ৈিটি যেৌথিক এব্ং যব্াঝা সহে, এটি প্রা়েশই ব্াস্তব্ থব্যশ্ব থব্পিীৈ হ়ে। উদাহিণস্বরূপ, িােননথৈক 

 দলগুথল ো 24 েুন, 2016-এ অনুথিৈ যব্রথিট যিাযটি পযক্ষ থেল, যেৌথিক থব্যেেযণি পথিব্যৈে  আযব্যগি থিথিযৈ প্রচািমূলক 

 প্রচািণা ব্েব্হাি কযিথেল। ইউনাইযটড থকংডম আনুিাথনকিাযব্ ইউযিাপী়ে ইউথন়েন ৈোগ কিাি থসদ্ধান্ত যনও়োি সম়ে এই প্রচািগুথল 

 যিাযটি আধা চমকপ্রদ এব্ং অপ্রৈোথশৈ ফলাফযলি থদযক পথিচাথলৈ কযি। আথিেক ব্াোিগুথল ৈখ্ন  ধাক্কা়ে ডাযক প্রথৈথক্র়ো োনা়ে, 

 থসথব্ওই অথস্থিৈা সূচক দ্বািা পথিমাপ কিা থহসাযব্ স্বল্পযম়োদী অথস্থিৈা ব্নে আকাযি বৃ্থদ্ধ  যপয়েথেল। 
  আিও, কানাডাি হোথলফোযিি ডালযহৌথস থব্শ্বথব্দোলয়েি থক্রযোফাি থসমস দ্বািা পথিচাথলৈ গযব্েণা়ে যদখ্া যগযে যে মানুে 

 েখ্ন উযদ্বথগৈ হ়ে ৈখ্ন ৈািা েুথিব্াদী থসদ্ধান্ত থনযৈ ব্েিে হ়ে। উযদ্বগ তৈথি কযি এমন যেসািযদি আসযল মথস্তযেি এমন অংশগুথল 

 দমন কিযৈ যদখ্াযনা হয়েথেল ো যেৌথিক থসদ্ধান্ত গ্রহযণ সহা়েৈা কযি। 
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