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অর্থনৈতিক ভূগ োল অধ্যয়গৈর পদ্ধতি 

 
অর্থনৈতিক ভূগ োল অধ্যয়গৈর জৈয পন্থোগুতল তিৈটি তিভোগ  তিভক্ত করো যেগি পোগর: 

1. প্রচতলি পদ্ধতি 

২. দোর্থতৈক দৃতিভতি 

৩. আধু্তৈক পদ্ধতি | 

 

1. প্রচতলি পদ্ধতি: 

এগুতল হল ভূগ োগলর মগধ্য সোধ্োরণ এিং অর্থনৈতিক ভূগ োগল প্রোয়র্ই িযিহৃি হয়।  

এইগুগলো: (i) আঞ্চতলক পদ্ধতি, 

(ii) পণযদ্রিয িো সোমতয়ক পদ্ধতি, 

(iii) তিয়োকলোপ পদ্ধতি এিং 

(iv) ৈীতি ি পদ্ধতি । 

 
(i) আঞ্চতলক পদ্ধতি: 

অঞ্চল 'শব্দটি ভ ৌগললক সালিত্যে খুব জনলিয় এবং একটি উপযুক্ত অঞ্চত্লর এককত্ক ভবাঝায়, ভযমন 

একটি জলবায় ুঅঞ্চল, একটি িাকৃলযক অঞ্চল, একটি লশল্প অঞ্চল, একটি কৃলি অঞ্চল, িশাসলনক বা রাজননলযক 

অঞ্চল ইযোলি। একটি অঞ্চত্ল সাধারণ  ূ-অর্থননলযক ববলশষ্ট্ে, একটি উত্ত্সর ল লি, অর্থননলযক লবকাশ এবং 

সংসৃ্কলয এবং জনসংখোর কাঠাত্মার মত্ধে লকছুটা লমল রত্য়ত্ছ। 

যাই ভবশ কত্য়কটি  ূত্গাললবি অর্থননলযক  ূত্গাত্লর ভেত্ে এই অঞ্চল পদ্ধলযর পছন্দ কত্রত্ছন। আঞ্চললক 

পদ্ধলযর একটি সুলবধা ি'ল এটি একটি ইউলনত্টর লবল ন্ন অংত্শর, এত্ক অপত্রর সাত্র্ এবং সামলিক াত্ব যাত্ির 

ইউলনত্টর সম্পকথ  সম্পত্কথ  আরও  াল জ্ঞান ভিয়। 

(ii) পণয িো সোম্প্রতিক পদ্ধতি: 

এই পদ্ধলযর ভকানও পণে (গম), বা একটি লশল্প (সুলয ভটক্সটাইল লশল্প), বা একটি মানব ভপশা (লিলশং) এর 

লবশ্ব লবযরণ পোটাত্নথর একটি লনয়লময বণথনা এবং বোখো সরবরাি কত্র। এটি যাত্ির লবকাত্শর পুত্রা ক্রমটি লবত্েিণ 

কত্র এবং যাত্ির অিগলয বা িযোবযথ ত্নর লিত্ক যাো কত্র। 

এই সামলয়ক বা পণে পদ্ধলযর খুব জনলিয়। পদ্ধলযগয অর্থননলযক  ূত্গাল, যলি আমরা এই আত্বিনটি ভবত্ছ 

লনই যত্ব এটি ি'ল এই ধারণার ববধ সন্তান। 

(iii) তিয়োকলোপ পদ্ধতির: 

এর উত্েশে মানুত্ির িার্লমক অর্থননলযক লক্রয়াকলাপগুললত্ক উপযুক্ত, িার্লমক, মাধেলমক এবং যৃযীয় 

ভেলণত্য  াগ করা।  

িার্লমক লক্রয়াকলাত্প কৃলি, বনজ, লিলশং, লশকার, সংিি এবং খলনর মত্যা লক্রয়াকলাপ অন্ত ুথ ক্ত 

রত্য়ত্ছ। এই িাংশনগুলল িকৃযপত্ে িকৃলযর সাত্র্ সংযুক্ত। মাধেলমক লক্রয়াকলাপগুললর মত্ধে এমন লক্রয়াকলাপগুলল 

অন্ত ুথ ক্ত রত্য়ত্ছ যা িার্লমক পণেগুললত্ক আরও বেবিারত্যাগে লিসাত্ব রূপান্তর করার িলক্রয়ার উপর লন থ র কত্র। 

উত্পািন লশত্ল্পর সমস্ত শাখা মাধেলমক লক্রয়াকলাপ লিসাত্ব লবত্বচনা করা উলচয। িার্লমক ও ভগৌণ লক্রয়াকলাপগুললর 

মত্ধে পলরবিন, বালণজে ইযোলির মত্ধে একটি ললঙ্ক স্থাপত্নর িত্য়াজনীয়যার বাইত্র যৃযীয় লক্রয়াকলাপ উত্পন্ন িয় | 
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(iv) ৈীতিমোলো পদ্ধতি: 

মানলবক লক্রয়াকলাত্পর িলযটি ভেত্েই লকছু ভমৌললক সযে বা নীলযগুলল  াল র্াত্ক: িকৃযপত্ে, যারা 

বশল-ল লি সরবরাি কত্র যার উপর লবল ন্ন এবং লবল ন্ন ধরত্ণর সুপারস্ট্রাকচাত্রর লবোম রত্য়ত্ছ। আমরা আঞ্চললক 

অর্থননলযক  ূত্গাল বা লসত্েত্মটিক অর্থননলযক  ূত্গাত্লর কর্া বলল না ভকন অর্থননলযক  ূত্গাত্লর ধারণাগুলল একই 

আত্মার মধে লিত্য় এবং এর মধে লিত্য় যায়। অর্থননলযক অঞ্চলগুলল কত্য়কটি ভমৌললক নীলযর উপর ল লি কত্র; খলনজ 

(কয়লা, ভলৌি আকলরক বা িীরা), বা লশত্ল্পর স্থানীয়করণ (ধাযব বুনন বা ভটক্সটাইল লশল্প) বা পণে লবলনমত্য়র ভেত্ে 

একইরকম ঘটনা ঘত্ট। 

কমপত্ে চারটি মূলনীলয, ভযমন, লজত্নালমক্স সম্পত্কথ র মূলনীলয, সত্বথািম অবস্থাত্নর নীলয, আঞ্চললক 

লবত্শিত্ের নীলয এবং  ূযালিক উিরালধকাত্রর নীলয সমস্ত অবস্থাত্য ববধ সাধারণীকরণ লিসাত্ব উপলস্থয বত্ল মত্ন 

িয়। 

এই কারত্ণই আমরা  ূযালিক সমসোগুললর আত্লাচনায় লকছু ভমৌললক নীলযমালা উত্সালিয কলর যত্ব এটি 

একটি যর্াযর্ িস্তাব বত্ল মত্ন িত্ে। এই পদ্ধলযর দুটি স্বযন্ত্র সুলবধা রত্য়ত্ছ: ির্ময, এটি একটি লবত্েিণাত্মক পদ্ধলয 

সরবরাি কত্র যা সমাত্লাচনামূলক িেযা িচার কত্র; এবং লিযীয়য, এটি সযেবািী উপািাত্নর ভযাযা ভশখার সাত্র্ 

দূত্র র্াত্ক। 

২. দোর্থতৈক পদ্ধতি : 

1990 এর দর্গকর অর্থনৈতিক ভূগ োগলর  গিষণোটি তিৈটি প্রধ্োৈ দোর্থতৈক পদ্ধতির দ্বোরো তচতিি করো যেগি 

পোগর। এইগুগলো: (i) ইতিিোচকিো, 

(ii) কোঠোগমোিোদ এিং 

(iii) মোৈিিোিোদ। 

 
(i) ইতিিোচকিো: 

এটি অর্থননলযক  ূত্গাত্লর লবিয়গুলল বোখো এবং ভবাঝার জনে ববজ্ঞালনক পদ্ধলয লনত্য়াগ কত্র। ববজ্ঞালনক 

দৃলষ্ট্ লি পরীোমূলক াত্ব যাচাইত্যাগে এবং সাধারণয লবত্েিণী িলািলগুললর িলযরূত্পর মাধেত্ম িমাণগুললর উপর 

একময িত্য় র্াত্ক। 

এটি জ্ঞায িাইত্পালর্লসস পরীোর সাত্র্ জল়িয যা অল জ্ঞযাগয সাধারণীকরণ এবং আইন-ময লববৃলয 

বাত়্ি। লজআইএস (গ্রুপ ইনিরত্মশন লসত্েম) সাধারণ াত্ব  ূত্গাল সম্পলকথ য লবত্েিণাত্মক এবং পলজটিল ে 

পদ্ধলযর ভকন্দ্রস্থল এবং অর্থননলযক  ূত্গাত্লর লবত্শিয অসংখে িত্য়াগ সি। 

(ii) কোঠোগমোিোদ: 

অর্থননলযক  ূত্গাত্ল, কাঠাত্মাগয াত্ব, ভপাে কত্র ভয আমরা লবত্শ্বর যা ভিলখ যা আমরা যা ভিলখ যার 

কারণগুলল িকাশ কত্র না। অর্থনীলযর কাঠাত্মা সরাসলর পযথত্বেণ করা যায় না এবং যাই আমাত্ির এমন ধারণা এবং 

যিগুলল লবকাশ করা উলচয যা আমরা কী ভিলখ এবং অল জ্ঞযা বুঝত্য আমাত্ির সিায়যা কত্র। এই ধরত্ণর যিগুলল 

সরাসলর পরীো করার ভকানও উপায় ভনই, যত্ব আমরা আরও  াল ভবাঝার জনে এগুলল লনত্য় লবযকথ  করত্য পালর। 

(iii) মোৈিিোিোদ: 

এটি পলজটিল জম সমাত্লাচনার একটি অংশ। মানবযাবািী অর্থননলযক  ূত্গাললবিরা এই ল লিত্য মানুিত্ক 

ইলযবাচকযাবাি এবং কাঠাত্মাগযবাি উ ত্য়রই লবরুত্দ্ধ আপলি জানায় ভয এই পন্থাগুলল স্থালনক এবং কাঠাত্মাগয 

শলক্তর িলয যালন্ত্রক াত্ব িলযলক্রয়া ভিখায় | 
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৩. আধু্তৈক পদ্ধতি: 

অর্থনৈতিক ভূগ োগল,  ি তিৈ দর্গক তিৈটি পদ্ধতির তিকোর্ ঘগেগে েো আধু্তৈক পদ্ধতি তহসোগি তিগিচৈো করো 

যেগি পোগর। এইগুগলো:  (i) তসগেম তিগেষণ, 

(ii) আচরণ ি পদ্ধতির, এিং 

(iii) প্রোতিষ্ঠোতৈক পদ্ধতি। 

 
(i) তসগেম তিগেষণ: 

একটি লসত্েম ি'ল লচলিয উপািানগুললর একটি ভসট যা সম্পলকথ য যা একসাত্র্ যারা একটি জটিল পুত্রা 

গঠন কত্র। লসত্েম লবত্েিণ একটি ির্শন বা ববজ্ঞালনক দৃষ্ট্াত্ন্তর ভচত্য় একটি পদ্ধলযর বা পদ্ধলয। 

অর্থননলযক  ূত্গাললবিরা বাস্তত্বর লকছু অংত্শর উপািান এবং যাত্ির মত্ধে সম্পত্কথ র উপািানগুলল আরও 

 াল কত্র বুঝত্য লসত্েম ধারণাটি বেবিার কত্রন ize এই জাযীয় ধারণার বেবিার পুত্রা পাশাপালশ অংশগুললর 

অধেয়ত্নর উপর ভজার ভিয়। সুযরাং, লবশ্ব অর্থনীলয আন্তঃসংত্যাগ অংশ এবং উপ-লসত্েত্মর একটি ভসট লিসাত্ব 

লবত্বলচয িত্য পাত্র। 

(ii) আচরণ ি পদ্ধতি: 

 ূত্গাত্লর মত্ধে আচরণগয লবজ্ঞাত্নর দৃলষ্ট্ লির অন্ত ুথ লক্ত আচরণমূলক আচরণ লিসাত্ব পলরলচয। অর্থননলযক 

 ূত্গাত্লর মত্ধে আচরণগয পদ্ধলয এখন খুব সাধারণ িত্য় উত্ঠত্ছ। অর্থননলযক  ূত্গাললবিরা িাকৃলযক দৃত্শে িিলশথয 

িওয়ায় অর্থননলযক ল লিক আচরত্ণর সামলিক িলািলগুলল অধেয়ন কত্রন। অর্থননলযক  ূত্গাত্লর ভেত্ে, লসদ্ধান্ত 

িিত্ণর িলক্রয়া অধেয়ন একটি গুরুেপূণথ লিক। 

অর্থননলযক  ূত্গাত্লর উত্িত্গর লবিয় লসদ্ধান্ত িিত্ণর ধরণটিত্ক সমসো সমাধান বা আচরণগয লসদ্ধান্ত 

িিত্ণর লিসাত্ব ভেলণ ুক্ত করা ভযত্য পাত্র ভযমন িলািল, ভিাকান, খামার বা কারখানার জনে নযুন অবস্থাত্নর 

মত্যা িলািল লিসাত্ব। 

একই াত্ব, ভ াক্তা আচরণ, চলন বা ট্রিপ আচরণ ইযোলির অধেয়নত্ক গুরুেপূণথ বত্ল মত্ন করা িয়। লসদ্ধান্ত 

িিত্ণর িলক্রয়া এবং আচরণগয লবত্েিত্ণর অনোনে লিক। 

(iii) প্রোতিষ্ঠোতৈক পদ্ধতি: 

রন মাটিথ ন (২০০৩) অর্থননলযক  ূত্গাত্ল িালযষ্ঠালনক পদ্ধলযর িত্য়াজনীয়যার উপর ভজার 

লিত্য়লছত্লন। লযলন বত্ললছত্লন ভয লবল ন্ন সামালজক িলযষ্ঠাত্নর উপর লন থ র কভর ভযগুললর উপর অর্থননলযক 

কাযথকলাপ লন থ র কত্র এবং যার মাধেত্ম এটি আকার লনত্য়ত্ছ ভসলিত্ক মত্নাত্যাগ না লিত্য় অর্থননলযক  ূদৃশেটির রূপ 

ও লববযথ ন সমূ্পণথরূত্প ভবাঝা যায় না। 

অনে কর্ায়, অর্থননলযক লক্রয়াকলাপ সামালজক ও িালযষ্ঠালনক াত্ব অবলস্থয এবং এটি ভকবলমাে পরমাণুবািী 

স্বযন্ত্র উত্েশেগুললর িসত্ি বোখো করা যায় না, যত্ব এটি সামালজক, অর্থননলযক এবং রাজননলযক লবলধ, পদ্ধলয এবং 

সত্েলত্নর লবসৃ্তয কাঠাত্মাত্য মগ্ন লিসাত্ব বুঝত্য িত্ব। এটি ির্াগয এবং অনানুষ্ঠালনক উ য়ই এই বেবস্থার  ূলমকা 

যা অর্থননলযক  ূত্গাত্লর একটি িালযষ্ঠালনক পদ্ধলযর ভকন্দ্রলবনু্দ। 

 

 



4 
 

অর্থনৈতিক ভূগ োল অধ্যয়গৈর জৈয অতভ মৈ 

অর্থননলযক  ূত্গাল একটি অযেন্ত লবসৃ্তয লবিয় লিসাত্ব, অর্থননলযক  ূত্গাললবিরা লবত্শ্বর অর্থননলযক িসাত্রর গত্বিণায় লবল ন্ন 

পদ্ধলয বেবিার কত্র অধেয়ত্নর জনে লকছু সুলবনেস্ত উপাত্য় সমত্য়র সাত্র্ সাত্র্ পলরবলযথ য িত্য়ত্ছ: 

 যিীয় অর্থননলযক  ূত্গাল 

 আঞ্চললক অর্থননলযক  ূত্গাল 

 ঐলযিালসক অর্থননলযক  ূত্গাল 

 অল বেলক্তমূলক অর্থননলযক  ূত্গাল 

 জটিল অর্থননলযক  ূত্গাল 

 আচরণগয অর্থননলযক  ূত্গাল 

র্োখোসমূহ 

 কৃলি  ূত্গাল 

 লশল্প  ূত্গাল 

 আন্তজথ ালযক বালণজে  ূত্গাল 

 সম্পিসমূত্ির  ূত্গাল 

 পলরবিন এবং ভযাগাত্যাত্গর  ূত্গাল 

 অর্থ  ূত্গাল 

গত্বিণার এই ভেেগুলল অনোনে ভ ৌত্গাললক লবজ্ঞানগুললর সাত্র্ জল়িয র্াকত্য পাত্র। 
অর্থৈীতিতিদ এিং অর্থনৈতিক ভূগ োলতিদ 

সাধারণ াত্ব, অর্থনীলযলবিরা অর্থনীলযর স্থানগুললর ি াব সম্পত্কথ  গত্বিণা কত্রন। অনেলিত্ক  ূযালিকরা, অ েন্তরীণ কাঠাত্মার ওপর 

অর্থননলযক িলক্রয়াগুললর ি াত্বর বোপাত্র আিিী র্াত্কন। 

ৈিুৈ অর্থনৈতিক ভূগ োল 

নযুন অর্থনীলযর উত্থাত্নর সত্ি সত্ি অর্থননলযক ববিমে ক্রমশ বৃলদ্ধ পাত্ে। নযুন অর্থনীলয, সাধারণয লবশ্বায়ত্নর িারা লচলিয। যার 

িত্ল ঘটত্ছ যর্ে ও ভযাগাত্যাগ িযুলক্ত বেবিার বৃলদ্ধ, জ্ঞান সামিী বৃলদ্ধর এবং নারীবািীযা। অর্থননলযক  ূত্গাললবিরা ক্রমবধথমান 

লিলজটাল লবত্ ি সি নযুন অর্থনীলযর কারত্ণ সামালজক ও স্থালনক লব াগগুলল অধেয়ন করত্য সেম। নযুন অর্থননলযক  ূত্গাল 

িার্লমক াত্ব অর্থনীলযর ভসবা-ল লিক ভসক্টরগুললর অন্তগথয, যা উদ্ভাবনী িযুলক্ত বেবিার কত্র সম্পািনা করা িয়। ভযমন ভসসব লশল্প 

ভযখাত্ন ভলাত্করা কলম্পউটার এবং ইন্টারত্নত্টর উপর লন থ র কত্র। 
 
 
 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
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