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ইউর োপীয় সোমন্ততোন্ত্রিক অর্থনীন্ত্রত ইন্ত্রতহোস দর্থন:

সোমন্ততি ইউর োরপ ইন্ত্রতহোরস একটি গুরুত্বপূর্থ উৎপোদন ব্যব্স্থো ন্ত্রহরসরব্ গর়ে উরেন্ত্রিল।

সোমন্ততোন্ত্রিক অর্থননন্ত্রতক ব্যব্স্থো একটি ভূন্ত্রম ন্ত্রনভথ  উৎপোদন ব্যব্স্থো যো মধ্যযুরগ ইউর োরপ ন্ত্রব্স্তীর্থ সময় অর্থোৎ নব্ম থর্রক
র্তক থর্রক অষ্টোদর্ র্তক পযথন্ত প্রোয় এক হোজো ব্ি সমগ্র  োজননন্ত্রতক, সোমোন্ত্রজক এব্ং অর্থননন্ত্রতক জীব্রন প্রভোব্ ন্ত্রব্স্তো 
কর ন্ত্রিল।

উৎপোদন ব্যব্স্থোয় এই সোমন্ততোন্ত্রিক উৎপোদন ব্যব্স্থোয় ভূন্ত্রম একমোত্র সম্পদ এব্ং ক্ষমতো উৎস ন্ত্রিল।

ইউর োরপ ব্ব্থ আক্রমরর্ ন্ত্রর্ল্প এব্ং ব্োন্ত্রর্জয ক্ষন্ত্রতগ্রস্ত হরল ভূন্ত্রম দোস ন্ত্রনভথ  এই উৎপোদন ব্যব্স্থো গর়ে ওরে ।থযখোরন উৎপোন্ত্রদত
র্রসয ন্ত্রসংহভোগ সোমন্ত প্রভু গন থভোগদখল ক রতন।

ন্ত্রব্ন্ত্রর্ষ্ট জোমথোন ঐন্ত্রতহোন্ত্রসক গযোনর্ফ, সোমন্ততরি সংজ্ঞো ন্ত্রদরত ন্ত্রগরয় ব্রলরিন লগ এব্ং থভজোরল মরধ্য থয সম্পকথ এব্ং তো 
ফরল থয ব্যব্স্থো উদ্ভব্ হরয়ন্ত্রিল তোরক এই সোমন্ততোন্ত্রিক ব্যব্স্থো ব্রল।
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পন্ত্রব্ত্র থ োমোন সোম্রোরজয পতরন প সোমন্ততরি উদ্ভব্ ঘরে।precarium এব্ং patricinium প্রর্ো এ প্রসরে
ন্ত্রব্রর্ষ উরেখরযোগয। থপট্রি ন্ত্রসন্ত্রনয়োম প্রর্ো হল থগোস্বোমী জন্ত্রমরত থব্গো খোেো। এব্ং Precarium ব্যোব্স্হো ন্ত্রিল ভূস্বোমী
চোইরল থযরকোরনো জন্ত্রম থর্রক কৃষকরক উৎখোত ক রত পোর ।

Marc Bloch 1961: ঐন্ত্রতহোন্ত্রসক মোকথ ব্লক ব্রলরিন সোমন্ততোন্ত্রিক ব্যব্স্থোয় কৃষক এ থকোন থব্তন
থনই।Supremacy of classes, obedience and protection binds man to man.

Marx and Marxist: ন্ত্রব্খযোত সমোজতোন্ত্রিক কোলথ মোকথ স এব্ং তো ভোব্োদরর্থ ঐন্ত্রতহোন্ত্রসরক ো মরন কর ন ইউর োপীয়
সোমন্ততি হরলো একটি  োজননন্ত্রতক এব্ং সোমোন্ত্রজক ব্যব্স্থো ,যো মোধ্যরম সমস্ত সম্পদ পুন্ত্রিভূত ক ো হরতো এব্ং থসই অরর্থ 
ব্রল ব্ন্ত্রলয়োন  োজতি ন্ত্রকংব্ো অন্ত্রভজোততি সমোরজ উপ থর্োষন চোলোত।

Maurice Dobb 1963: ন্ত্রব্ন্ত্রর্ষ্ট ঐন্ত্রতহোন্ত্রসক মোন্ত্র স ডব্ ইউর োপীয় সোমন্ততি থক একটি অর্থননন্ত্রতক স্ট্যোেোস ন্ত্রহরসরব্
থদরখন। থযখোরন ন্ত্রনন্ত্রদথ ষ্ট আইন, ন্ত্রনন্ত্রদথ ষ্ট সময় এব্ং দোস ব্যব্স্থো থক আদর্থ ন্ত্রহরসরব্ প্রন্ত্রতপন্ন কর ন্ত্রিল।
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Rodney Hilton 1978: ঐন্ত্রতহোন্ত্রসক  ডন্ত্রন ন্ত্রহলেন সোমন্ততরি অর্থ ন্ত্রহরসরব্ কৃন্ত্রষ ন্ত্রক কৃন্ত্রষ জন্ত্রম উপ ন্ত্রনভথ  র্ীল ব্যব্স্থো
ব্রল অন্ত্রভন্ত্রহত কর রিন ।থযখোরন কৃষক পন্ত্র ব্োর  উপ ন্ত্রনভথ  র্ীল একটি সোদোমোেো( Petty)উৎপোদন ব্যব্স্থো র্োকরব্! উদৃ্বত্ত
খোদযর্সয মধ্যস্বত্বরভোগী থের্ী ন্ত্রহরসরব্ জন্ত্রমদো ব্ো সোমন্ত প্রভু থভোগ দখল ক রব্ন ।তো মরত এই ব্যব্স্থোয় কৃষক ো  োজননন্ত্রতক
এব্ং প্রর্োসন্ত্রনক কো রর্ সোমন্ত প্রভু ওপ ন্ত্রনভথ  র্ীল র্োকরব্ন।

Perry Anderson 1974: ঐন্ত্রতহোন্ত্রসক থতন্ত্র অযোন্ডো সন থপন্ত্র মরন কর ন সোমন্ততোন্ত্রিক উৎপোদন ব্যব্স্থো একটি প্রোকৃন্ত্রতক
উপোয় সৃষ্ট একটি উৎপোদন ব্যব্স্থো থযখোরন উৎপোন্ত্রদত সোমগ্রী এব্ং েন্ত্রমক থকউ commodity নয়। এই ব্যব্স্থো  োজননন্ত্রতক
থর্োষন র্োরক ব্রল ন্ত্রতন্ত্রন মরন ক রতন।

M.M.Postan 1972: এনো মরত ইউর োরপ ন্ত্রনম্ন অঞ্চরল থদর্ গুন্ত্রলরত Manorial serfdom ন্ত্রিল অনুপন্ত্রস্থত ন্ত্রিল।
ইন্ত্রন পঞ্চদর্ র্তরক ইউর োপীয় অর্থনীন্ত্রতরত অর্থননন্ত্রতক মন্দো প্রন্ত্রত অেুন্ত্রল ন্ত্রনরদথ র্ কর রিন ।তো মরত সোমন্ততরি অব্সোন
হরে ব্োন্ত্রর্ন্ত্রজযক কো রর্ ।যো ফরল ইউর োরপ অর্থনীন্ত্রতরত ব্যোপক রূপোন্ত ঘরে।


