
ন োবেলজয়ী অভিভজৎ ভে োয়ক েব্যোপোধ্যোয় ও প্রোসভিক অর্থ ীভি 
 
বিশ্বে মমোট জনসংখ্যোর তুলনোয় প্রবিবিত অর্থনীবতবিশ্বের সংখ্যো নগণ্য। অর্চ, প্রবতবট মোনুষশ্বেই 
এমনেী, হতেবরদ্র হশ্বলও, বনতয বেছু বেছু অর্থননবতে বসদ্ধোন্ত বনশ্বত হয়। ধরো যোে, েবরদ্র 
বিশুশ্বের বিনোমূশ্বলয জরুবর প্রবতশ্বষধে বটেো মেওয়োর এেবট ভ্রোমযমোন গোবি এলোেোয় উপবিত 
হশ্বয়শ্বছ। প্রতযোিো, গবরি মোশ্বয়রো তোাঁশ্বের বিশুশ্বের বনশ্বয় বটেো মেওয়োশ্বত আসশ্বিন। আরও ধরো যোে, 
মেোনও প্রবিবিত অর্থনীবতবিশ্বের পরোমিথক্রশ্বম মসই বিবিশ্বর বিশুশ্বে বটেো মেওয়োর পোিোপোবি 
বিশুর মোশ্বয়র হোশ্বত এে মেবজ ডোল বিনোমূশ্বলয প্রেোন েরো হশ্বি। অর্থনীবতশ্বত বিিোগত মেোনও 
প্রবিিণ্ মনই এমন এেজন মোনুষশ্বে প্রশ্ন েরো হল, “এই মেৌিশ্বলর ফশ্বল বে বিবিশ্বর বিশুশ্বের 
উপবিবত িোিশ্বি?” 
সম্ভোিনো অতযন্ত মিবি ময, জিোি হশ্বি, “হযোাঁ।” 
 
এিোর বিষয়টো আরও খ্বতশ্বয় মিোঝোর মচষ্টো েরো মযশ্বত পোশ্বর। বটেোর সশ্বে ডোল বিবলর িযিিো 
র্োেশ্বল যবে মিবি সংখ্যে মো বিশুশ্বের বটেো মেওয়োশ্বত আশ্বনন তোহশ্বল, বিশুর মোশ্বয়র েোশ্বছ বিশুর 
স্বোশ্বিযর বচন্তো িো সশ্বচতনতোর তুলনোয় পোবরিোবরে অর্থননবতে বচন্তো গুরুতর। এবট প্রবিবিত 
অর্থনীবতবিশ্বের বসদ্ধোন্ত এিং অর্থনীবতর প্রবিিণ্হীন মোনুশ্বষর ধোরণ্োর সশ্বে বসদ্ধোন্তবটর প্রশ্বেে 
মনই। তোহশ্বল, বিশুর মো, অপর এে সোধোরণ্ িযবি এিং এেজন প্রবিবিত অর্থনীবতবিশ্বের বচন্তো 
মেখ্ো যোশ্বে অবেন্ন। মেন? েোরণ্, এই ধোরণ্োবট যতটো অর্থননবতে তত্ত্বপ্রসূত ততটোই েোণ্ডজ্ঞোন-
প্রশ্বণ্োবেত। 
যবে তো-ই হয় তোহশ্বল প্রশ্ন উঠশ্বত পোশ্বর, এই েোণ্ডজ্ঞোশ্বনর িোস্তিতো িো, সতয-বমর্যো প্রমোশ্বণ্র মচষ্টোয় 
বিপুল িযশ্বয় অর্থননবতে সমীিোর আশ্বয়োজশ্বনর প্রশ্বয়োজন েী?  
 
অবেবজত বিনোয়ে িশ্ব্যোপোধযোয়, এিোর েুফ শ্বলো এিং মোইশ্বেল মক্রমোর অর্থনীবতশ্বত মনোশ্বিল 
পুরস্কোর পোওয়োর আশ্বগও তোাঁশ্বের েমথপদ্ধবত মেন্দ্র েশ্বর এই প্রশ্ন এিং আরও বিবিধ প্রশ্ন উশ্বঠশ্বছ 
এিং তোাঁরো পুরসৃ্কত হওয়োর পর এসি বিষশ্বয় চচথো স্বোেোবিে েোরশ্বণ্ই মিশ্বিশ্বছ। 
 



মনোশ্বিলজয়ী ত্রয়ীর মূল গশ্বিষণ্ো এিং তৎসংক্রোন্ত েমথেোণ্ডগুবলর সোরসংশ্বিপ মিোঝোর মচষ্টো েরো 
মযশ্বত পোশ্বর। এাঁশ্বের সমীিো ও গশ্বিষণ্োপদ্ধবতর মশ্বধয সিথোশ্বপিো উশ্বেখ্শ্বযোগয এিং চবচথত 
রোবিনিজ্ঞোবনে বনরীিোপদ্ধবতবট র যোন ডমোইজ ড েন শ্বরোল ড রোয়োল (আর-বস-বট) নোশ্বম পবরবচত। 
িোংলোয়, অক্রম বনয়বিত পরীিো। এই বিজ্ঞোবনে বনরীিোপদ্ধবত িযিহোর েশ্বর মেোনও সমসযোর 
সমোধোন িো মেোনও বিশ্বিষ নীবতর প্রোশ্বয়োবগে সোফলয যোচোই েরো মযশ্বত পোশ্বর। শুরুশ্বতই ময 
উেোহরণ্বট মেওয়ো হশ্বয়শ্বছ তোর মোধযশ্বম বিষয়টো যর্োসম্ভি সহশ্বজ মিোঝোর মচষ্টো েরো যোে। ধরো 
যোে, র যোন ডম সযোম্প বলং অর্থোৎ, অক্রম নমুনো পদ্ধবতশ্বত বিশুশ্বের েুবট নমুনো বনিথোবচত হল। এেবট 
নমুনোর বিশুশ্বের বটেোর পোিোপোবি তোশ্বের মোশ্বয়শ্বের এে মেবজ েশ্বর ডোল মেওয়ো হল। এই 
বিশুশ্বের েলবট হল এক্সশ্বপবরশ্বমন্টোল গ্রুপ অর্থোৎ, পরীিোধীন েল। বিতীয় নমুনোর বিশুশ্বের মিশ্বত্র 
তোশ্বের মোশ্বয়শ্বের ডোল মেওয়োর িযিিো রোখ্ো হল নো। এই েলবটশ্বে িলো হশ্বে েন শ্বরোল গ্রুপ 
অর্থোৎ, বনয়িণ্ েল। এিোর মেখ্ো হশ্বি ময, মেোন  েশ্বলর বিশুরো মিবি সংখ্যোয় প্রবতশ্বষধে বটেো 
গ্রহণ্ েশ্বরশ্বছ। যবে মেখ্ো যোয় ময, যোশ্বের ডোল মেওয়ো হশ্বি মসই বিশুশ্বের েশ্বল বটেোগ্রহণ্েোরী 
বিশুর সংখ্যো যোশ্বের ডোল মেওয়ো হশ্বি নো মসই েশ্বলর বটেোগ্রহণ্েোরী বিশুশ্বের সংখ্যোর তুলনোয় 
পবরসংখ্যোন-মোনয উশ্বেখ্শ্বযোগযতোয় অবধে, তোহশ্বল বটেোেরশ্বণ্র মিশ্বত্র ডোল বিবল েরোর মেৌিলবট 
সোর্থে িশ্বল গ্রোহয হশ্বি। 
 
গশ্বিষণ্োর মিশ্বত্র আর-বস-বট পদ্ধবতর িযিহোর নতুন বেছু নয়। বচবেৎসোিোস্ত্র এিং ওষুধপশ্বত্রর 
েোযথেবরতো পরীিোর মিশ্বত্র এই পদ্ধবত প্রশ্বয়োশ্বগর উশ্বেখ্ অষ্টোেি এিং উনবিংি িতশ্বেও পোওয়ো 
যোয়। বিংি িতশ্বের মধযেোগ মর্শ্বে বচবেৎসো ও তৎসংক্রোন্ত পশ্বণ্যর উপশ্বযোবগতো পরীিোর মিশ্বত্র 
এই পদ্ধবতর প্রশ্বয়োগ উশ্বেখ্শ্বযোগযেোশ্বি িৃবদ্ধ পোয়। গত িতশ্বের ষোশ্বটর েিে মর্শ্বে আবির 
েিশ্বের মশ্বধয অর্থনীবতর গশ্বিষণ্োর মিশ্বত্র আর-বস-বট প্রশ্বয়োশ্বগর বেছু উশ্বেখ্ পোওয়ো যোয়। 
নব্বইশ্বয়র েিে মর্শ্বে অর্থনীবতর এেোবধে িোখ্োয় এর বনয়বমত িহুল িযিহোর লি েরো যোয়। 
এেবিংি িতশ্বের শুরু মর্শ্বেই মডশ্বেলপশ্বমন্ট ইেনবমক স িো, উন্নয়নমূলে অর্থনীবতর গশ্বিষণ্োর 
মিশ্বত্র আর-বস-বট পদ্ধবতর ক্রমিধথমোন প্রশ্বয়োগ হশ্বত র্োশ্বে। সোম্প্রবতে েোশ্বল উন্নয়নমূলে 
অর্থনীবতর গশ্বিষণ্োর উৎেষথ বিচোশ্বরর মিশ্বত্র আর-বস-বট পদ্ধবতর িযিহোর অশ্বনে গশ্বিষশ্বের েোশ্বছ 
‘শ্বগোল্ড স্ট্যোন্ডোডথ’ অর্থোৎ গশ্বিষণ্োর স্বণ্থমোন বহসোশ্বি মোনযতো পোশ্বে। অর্থোৎ, গশ্বিষণ্োয় আর-বস-বট 
প্রশ্বয়োগ হশ্বয় র্োেশ্বল েোজবটশ্বে উচ্চমোশ্বনর গণ্য েরো হশ্বে। 



 
অবেবজত, এিোর ও মক্রমোশ্বরর পুরস্কোরপ্রোবির প্রসশ্বে মনোশ্বিল েবমবট ম োষণ্ো েরশ্বছন – “এই 
িছশ্বরর মনোশ্বিলপ্রোপেশ্বের গশ্বিষণ্ো েোবরশ্বদ্রর বিরুশ্বদ্ধ আমোশ্বের লিোই েরোর িমতো 
উশ্বেখ্শ্বযোগযেোশ্বি িোবিশ্বয় বেশ্বয়শ্বছ। মেিলমোত্র েুই েিশ্বে তোাঁশ্বের পরীিোবনেথর গশ্বিষণ্োপদ্ধবত 
উন্নয়ন অর্থনীবতর মেোল িেশ্বল বেশ্বয়শ্বছ, উন্নয়ন অর্থনীবত এখ্ন গশ্বিষণ্োর এে সমৃবদ্ধিোলী মিত্র।” 
লিণ্ীয় বিতীয় িোেযবটর মিষোংি। অংিবট ইংশ্বরবজশ্বত উদৃ্ধত েরশ্বল চমে লোশ্বগ – “their new 
experiment-based approach has transformed development economics, which 
is now a flourishing field of research.” – now a flourishing field of research! 
মোশ্বনটো েী? আশ্বগ উন্নয়ন অর্থনীবত সমৃদ্ধ বছল নো? তোহশ্বল, সবমর আবমন, ন োভলস নেব ভি, 
আর্ভিভি ইম্যো ুবয়ল, মোহ িুি উল হে, জন হযোবরস, ইিম্ো অযোমডলমযোন, জ  নেই, গুস্তোি ি্যোভ স, 
অযোলিোটথ হোিথমযোন, উইবলয়োম আর্থোর লুইস, েোটথ মযোশ্বন্ডলিযম, গু োর বমর ডোল, মোইশ্বেল মটোডোশ্বরো, 
ডযোবনশ্বয়ল র্নথোর, অযোবলস র্নথোর, পল বিবটন, হযোন স বসেোর, রোউল মপ্রবিি, অম্িথয নস , নকৌভিক 
েসু, প্রণে েধ্থ , েোিেোিো  যোভিস …্অতীশ্বত এাঁরো েী েশ্বরশ্বছন! 
 
এখোব  সোমোনয ইবতহোস আশ্রয় নো েরশ্বলই নয়। গত িতশ্বের প্রর্মোশ্বধথ বিশ্বের বিস্তীণ্থ অঞ্চশ্বল 
এশ্বে এশ্বে ইওশ্বরোপীয় ঔপবনশ্বিবিে িোসশ্বনর সমোবি  টশ্বত পৃবর্িীর এেটো িি অংি বচবিত হল 
অনুন্নত িশ্বল। সেয স্বোধীন মেিগুবলর তরশ্বফ তোবগে জন্মোল অর্থননবতে উন্নবত  বটশ্বয় বিশ্বের উন্নত 
মেিগুবলর সমেি হওয়োর িো, অন্তত েোছোেোবছ মপৌঁছশ্বনোর। ক্রশ্বম মিোঝো মগল, অর্থননবতে উন্নবত 
এিং উন্নয়ন এে িস্তু নয়। অনুন্নত িব্দবটর জোয়গো বনশ্বত র্োেল স্বশ্বপোন্নত এিং উন্নয়নিীল 
িব্দগুবল। অর্থনীবতর গশ্বিষেশ্বের অশ্বনশ্বেই িুঝশ্বলন এিং মিোঝোশ্বলন ময, উন্নত পুাঁবজিোেী 
মেিগুবলর উন্নবত ও উন্নয়শ্বনর িযোখ্যো ময তত্ত্বসমূশ্বহ পোওয়ো যোয় মসগুবল স্বশ্বপোন্নত িো উন্নয়নিীল 
মেিগুবলর পবরবিবত তর্ো সমসযো িযোখ্যো েরশ্বত অপোরগ। ফশ্বল, মসগুবল এইসি মেশ্বির সমসযোর 
সমোধোনসূত্র বনশ্বেথি েরশ্বতও অিম। তৃতীয় বিশ্বের মেিগুবলর জনয তোাঁরো মূলশ্বরোশ্বতর অর্থনীবত 
মর্শ্বে বেন্ন, নতুন তোবত্ত্বে েোঠোশ্বমো বনমথোশ্বণ্র প্রয়োস মপশ্বলন। জন্মোল উন্নয়ন অর্থনীবত। গি 
িিবকি পঞ্চোি নর্বক আবির েিে অিবধ যুগপৎ বনবিি ও বিসৃ্তত গশ্বিষণ্ো হশ্বয়শ্বছ অর্থনীবতর 
এই িোখ্োয়। অনোয়োশ্বস ‘ফ্লোবরবিং’ িলো চশ্বল। এেসময় েলযোণ্মূলে অর্থনীবতর গশ্বিষণ্ো হশ্বয়শ্বছ 
উন্নয়ন অর্থনীবতর পোিোপোবি, প্রোয় পরস্পশ্বরর সশ্বে বমশ্বলবমশ্বি, পরস্পশ্বরর পবরপূরে বহসোশ্বি। 
পঞ্চোি মর্শ্বে আবির েিশ্বে েোরশ্বতর মশ্বতো অশ্বনে মেশ্বিই েী থশ্বময়োেী অর্থননবতে পবরেপনো, 



উৎপোেশ্বনর উপোেোশ্বনর িি অংশ্বির সরেোবর মোবলেোনো, দ্রিয ও মসিো উৎপোেশ্বনর িহু মিশ্বত্র 
সরেোশ্বরর সবক্রয় েূবমেো এিং মিসরেোবর মিশ্বত্রর উপর সরেোশ্বরর বনয়িণ্ ইতযোবে লি েরো 
মগশ্বছ। প্রসেত, অর্থনীবত বিষয়বটর প্রোয় জন্মলগ্ন মর্শ্বেই চশ্বল আসশ্বছ পবজবটে ইেনবমক স অর্থোৎ 
সের্থে অর্থনীবত িনোম নশ্বমথবটে ইেনবমক স অর্থোৎ, নীবতিোেী অর্থনীবতর িন্দ্ব। েলযোণ্মূলে 
অর্থনীবতনক নীবতিোেী অর্থনীবতর িোখো েবলই ম্ব  কিো  য়। আবির েিশ্বের শুরুশ্বতই 
েলযোণ্মূলে অর্থনীবতর ধোরোয় গশ্বিষণ্ো েমশ্বত র্োশ্বে। ইবতমশ্বধয, মসোবেশ্বয়ত রোবিয়ো এিং পূিথ 
ইওশ্বরোশ্বপর মেিগুবলশ্বত সমোজতোবিে িোসশ্বনর বিরুশ্বদ্ধ বিতৃষ্ণো প্রেোি মপশ্বত শুরু েশ্বরশ্বছ। শুরু 
হশ্বয়শ্বছ েমুযবনস্ট্ সরেোশ্বরর বিরুশ্বদ্ধ বিশ্বিোে। সোরো বিশ্বেই গবরষ্ঠসংখ্যে সংিোেপত্র, গশ্বিষণ্োপত্র, 
বিবেন্ন সবমবত ও সংগঠশ্বনর মুখ্পত্র ইতযোবে অর্থনীবতশ্বত সরেোবর বনয়িশ্বণ্র বিরুশ্বদ্ধ এিং 
মিসরেোবর উশ্বেযোশ্বগর পশ্বি সরি। বিেোয়ন, উেোরীেরণ্, মিসরেোবরেরণ্ ইতযোবে আগোমীর মি 
বহসোশ্বি সিথত্র উচ্চোবরত। েোশ্বজেোশ্বজই, উন্নয়ন অর্থনীবতর মখ্োল-নলশ্বচ এিং রং-রূপও িেলোশ্বত 
শুরু েরল। এমনেী, আবি-নব্বইশ্বয়র েিশ্বে এমনটোও েোিো বগশ্বয়বছল ময, আলোেো েশ্বর উন্নয়ন 
অর্থনীবত বিষয়টোর আশ্বেৌ মেোনও প্রশ্বয়োজন আশ্বছ বে নো। েোিো বগশ্বয়বছল ময, মূলশ্বরোশ্বতর 
অর্থনীবতর মশ্বধযই স্বশ্বপোন্নত িো, উন্নয়নিীল মেশ্বির সমসযোর সমোধোন খু্াঁশ্বজ পোওয়ো সম্ভি। 
 
িোে সোধল আবির েিে মর্শ্বে তৃতীয় বিশ্বের মেিগুবলশ্বত দ্রুত হোশ্বর েোবরদ্র, মিেোরত্ব, অপুবষ্ট, 
অনোহোর ইতযোবে মিশ্বি চলো এিং  জরুবর মসিো মযমন, স্বোিয, বিিো ইতযোবের প্রশ্বয়োজনোনুগ 
েোঠোশ্বমো ও বিসৃ্তত িযিিো গশ্বি নো ওঠো। উন্নয়ন অর্থনীবতর গশ্বিষণ্ো এেবিংি িতশ্বেও জরুবর 
সোিযস্ত হল। 
 
অভিভজি িশ্ব্যোপোধযোয় ও এস র্োর েুফ শ্বলো গি প্রোয় মেি দিক ধ্বি েোবরশ্বদ্রর বিষশ্বয় গশ্বিষণ্ো 
েরশ্বছন। ওবেশ্বে, মোইশ্বেল মক্রমোর নব্বইশ্বয়র েিশ্বের মধযেোশ্বগ আর-বস-বট পদ্ধবত প্রশ্বয়োগ েশ্বর 
েোবরশ্বদ্রর বিষশ্বয় গশ্বিষণ্ো শুরু েশ্বরশ্বছন অর্থোৎ, অবেবজশ্বতর আশ্বগই বতবন গশ্বিষণ্োয় আর-বস-বট 
িযিহোর েশ্বরশ্বছন। তোরপর মর্শ্বে অবেবজত ও এস র্োর মযমন বনশ্বজরো আলোেো গশ্বিষণ্ো েশ্বরশ্বছন 
মতমনই মোশ্বঝমশ্বধযই মক্রমোরশ্বে সশ্বে বনশ্বয় বতন জশ্বন মযৌর্ উশ্বেযোশ্বগ েোজও েশ্বরশ্বছন। অবেবজত 
ও এস র্োর েোরশ্বত মতো িশ্বটই, বিশ্বের বিবেন্ন মেশ্বি েোজ েশ্বরশ্বছন এিং েশ্বর চশ্বলশ্বছন। 
অবেবজত িহু প্রশ্ন তুশ্বল ধশ্বরশ্বছন মযমন, মশ্বরোশ্বকোশ্বত ময মলোেটো মখ্শ্বত পোয় নো মস মটবলবেিন 
মেশ্বন মেন? েবরদ্র এলোেোয় বিশুরো সু্কশ্বল বগশ্বয়ও বেছু মিশ্বখ্ নো মেন? মহোরোশ্বের েবরদ্রতম িযবি 



তোর আশ্বয়র সোত িতোংি মেন বচবন বেনশ্বত িযয় েশ্বর? পবরিোশ্বর মিবি সন্তোশ্বনর আগমন হশ্বল বে 
সবতযই েোবরদ্র িোশ্বি? 
অবেবজত িলশ্বছন, আপোতেৃবষ্টশ্বত এইসি বিভ্রোবন্তজনে প্রশ্বশ্নর উত্তর এিং পরস্পরবিশ্বরোধী 
বিবিশ্বষ্টযর িযোখ্যো মপশ্বত মগশ্বল েবরদ্র মোনুষশ্বে এিং েোবরদ্র বিষয়টো িুঝশ্বত হশ্বি। েলবে , গভিে 
ম্ো ুষবক গবরবির চলবত ধোরণ্ো বেংিো, মেোনও পূিথোনুমোশ্বনর বেবত্তশ্বত মেখ্শ্বল চলশ্বি নো। গবরি 
িলশ্বত বিশ্বিষ েতেগুবল চোবরবত্রে বিবিষ্টযসম্ন্ন এে মোনুশ্বষর েপনো েরশ্বত মগশ্বল েুল হশ্বি। 
বিশ্বিষত, গবরিশ্বে েোল ও ম্ বেংিো, সের্থে ও নঞর্থে মোনেশ্বণ্ডর মেোনও-নো-শ্বেোনও প্রোশ্বন্ত 
চরম মোশ্বন মূলযোয়ন েরশ্বত চোওয়ো ভ্রোন্ত েৃবষ্টেবে। গবরি মোশ্বনই তোরো হয় হদ্দ েুাঁশ্বি বেংিো প্রিল 
পবরশ্রমী েোিোটো েুল। মতমনই েোিো েুল ময, হয় তোরো েীষণ্ উৎসোহী উচ্চোেোঙ্ক্ষী আর নয় মতো, 
বনষৃ্পহ আেোঙ্ক্ষোহীন। বিনোয়ে ও তোাঁর সহশ্বযোগী গশ্বিষশ্বেরো িলশ্বছন, আর পোাঁচটো মোনুশ্বষরই মশ্বতো 
গবরশ্বিরও আেোঙ্ক্ষো, সোধ, মশ্বনোিোঞ্ছো, বহংসো, মলোে সিই আশ্বছ। বেন্তু, মস গবরি। সোধ র্োেশ্বলও, 
ইেোপূরশ্বণ্র সোমর্থয মনই। বিষয়টো আমরো এেোশ্বি িুঝশ্বত মচষ্টো েরশ্বত পোবর – এমন হশ্বতই পোশ্বর, 
হোশ্বত বেছু টোেো এশ্বল িো, আয় সোমোনয িোিশ্বল, মস পবরিোশ্বরর জনয আরও সিবজ িো, মছশ্বলর জনয 
পিোর িই-খ্োতো নো বেশ্বন অপ মোংস বেংিো, এেটো সস্তোর মমোিোইল মফোন বেশ্বন মফলল (শ্বসই 
প্রোচীন বগশ্বফন গুড তশ্বত্ত্বর ের্ো মশ্বন পশ্বি যোয়)। এই মোনুষশ্বে মরিশ্বন চোল বেশ্বয় বেংিো, তোর 
সন্তোনশ্বে সু্কশ্বল বমড-শ্বড বমল বেশ্বয় েী উপেোর হশ্বি! েু’টোেোর চোল িোজোশ্বর সোমোনয মিবি েোশ্বম 
মিশ্বচ, বনশ্বজ আধশ্বপটো মখ্শ্বয়ও, মস চোল মিচো টোেোয় মগোটো েয় বসেোরো বেংিো, এে মেট চোউবমন 
বেশ্বন মফলশ্বত পোশ্বর। মপট েরল নো বঠেই, বেন্তু বজে বসেোরোর বেংিো, চোউবমশ্বনর স্বোেটুেু মতো 
মপল। মেশ্বি মেখ্ো মযশ্বত পোশ্বর আমরো মধযবিত্তরো বঠে েতটো ‘র যোিনোল’ িো, বিচিণ্। সোধযোবতবরি 
িযয় বে আমরো প্রোয়ি েবর নো? অপিযয়ও মতো েশ্বর র্োবে। অবমতিযয়ী মধয বেংিো উচ্চবিশ্বত্তর 
পশ্বর্র বেবখ্বর হশ্বয় যোওয়োর উেোহরণ্ বে েম আশ্বছ! তোহশ্বল, গবরশ্বির বমতিযবয়তো ও শুদ্ধ বসদ্ধোন্ত 
মেন আমোশ্বের প্রতযোবিত? েোবরদ্রশ্বরখ্োর অশ্বনেটো উপশ্বর িশ্বস পো-শ্বেোলোশ্বনো মলোশ্বেশ্বের এ এে 
েণ্ডোবম বেংিো, মিোশ্বধর বেংিো, মচতনোর সমসযো। এই পো-শ্বেোলোশ্বনো মলোেগুশ্বলোই মতো েোবরদ্র 
েূরীেরশ্বণ্র নীবত প্রণ্য়ন েশ্বর র্োশ্বে। তোহশ্বল, সজ্ঞোশ্বন নো হশ্বলও অজ্ঞোশ্বন, তোশ্বের প্রণ্ীত চলবত 
নীবতগুবল মিোধ বেংিো, মচতনোর সমসযোয় জজথবরত েণ্ডনীবত িো, বনশ্বেন িযর্থনীবত হশ্বি তোশ্বত সশ্ব্হ 
েী! 
আরও িুঝশ্বত হশ্বি ময, েোবরশ্বদ্রর সমসযোবট িহু বিবিষ্টযসম্ন্ন। এই সমসযোশ্বে এেবটই বিপুল 
সমসযো ধশ্বর বনশ্বয় েশ্বয়েবট অবেন্ন নীবতর বেবত্তশ্বত সোরো পৃবর্িীশ্বত বেংিো, সোরো মেশ্বি তোর 
সমোধোন েরশ্বত চোইশ্বল সোফলয বমলশ্বি নো। অবেবজত এিং তোাঁর সহশ্বযোগীরো অতীত ও িতথমোশ্বন 



গৃহীত অজর নীবত এিং  েোবরদ্র েূরীেরশ্বণ্ মসগুবলর িযর্থতো উশ্বেখ্ েশ্বরশ্বছন। এরই পবরশ্বপ্রবিশ্বত, 
অবেবজত িলশ্বছন, েোবরশ্বদ্রর িৃহৎ সমসযোবটর মশ্বধয েোবরদ্র-প্রেোিে বিবেন্ন বিবিশ্বষ্টযর বেবত্তশ্বত 
িুদ্রতর এেোবধে সমসযোশ্বে বচবিত েরশ্বত হশ্বি। এই সমসযোর প্রবতবটশ্বে আলোেো েশ্বর মিোঝো 
এিং প্রবতবটর আলোেো সমোধোন বনণ্থয় েরো এেোন্ত প্রশ্বয়োজন। প্রবতবট সমসযোর মিশ্বত্র প্রমোণ্ 
প্রশ্বয়োজন ময, বঠে মেোন নীবত সমসযোবট সমোধোশ্বন সিম। তোাঁশ্বের েোিী, আর-বস-বট অর্থোৎ, অক্রম 
বনয়বিত পরীিো পদ্ধবত এশ্বিশ্বত্র বিশ্বিষ সহোয়ে হশ্বত পোশ্বর। নীবত প্রণ্য়ন এিং মসগুবলর 
প্রশ্বয়োগও মিত্রবেবত্তে সমীিো ও তোর ফলোফশ্বলর বেবত্তশ্বতই হওয়ো প্রশ্বয়োজন। 
 
অবেবজত প্রমুশ্বখ্র অক্রম বনয়বিত পরীিো-সম্ববলত গশ্বিষণ্োর এেং মসগুবলর বেবত্তশ্বত নীবতগ্রহশ্বণ্র 
মিশ্বত্র েশ্বয়েবট বিবিষ্টয যো বিবেন্ন সমশ্বয় বিবেন্ন অর্থিোস্ত্রী উশ্বেখ্ েশ্বরশ্বছন –  
ে) আর-বস-বট বেবত্তে প্রবতবট পরীিো সময়সোশ্বপি। ফশ্বল, বধশ্বযথর প্রশ্বয়োজন; 
খ্) প্রবতবট পরীিোই িযয়িহুল। ফশ্বল, সরেোবর বেংিো মিসরেোবর অর্থোনুেূশ্বলযর প্রশ্বয়োজন; 
গ) এই ধরশ্বণ্র গশ্বিষণ্োর েৃবষ্টেবে বেংিো, আধোরবট মোইশ্বক্রো-ইেনবমে অর্থোৎ, িযবষ্টগত অর্থননবতে 
তত্ত্ব-বনেথর; 
 ) অক্রম বনয়বিত পরীিো মূলত রোবিবিজ্ঞোন-বনেথর এেবট পদ্ধবত; 
ঙ) পদ্ধবতবট িযিহোবরে অর্থননবতে তত্ত্ব-বনেথর; 
ে) পদ্ধভিভিি ভেভেধ্ অ ুম্োব ি একভি  ল আভর্থক উন্নয়ব ি এক পর্থোয় নর্বক উচ্চিি পর্থোবয় 
র্োওয়োি নেবে ভকংেো, জীেনর্োপব ি  িু  নকো ও পন্থো অেলম্বব ি নেবে গভিে ম্ো ুষবদি ম্বধ্য 
একধ্িবণি জোড্য কোজ কবি। তোরো বনশ্বজশ্বের জীিনযোপশ্বনর ধরণ্ সহসো িেলোশ্বত চোয় নো। 
সম্ভিত, তোশ্বের বিেোস হয় নো ময, তোশ্বের জীিশ্বন বেছু িেলোশ্বি; 
ে) আরও এেবট অনুমোন হল, গবরি মোনুষ েোবরশ্বদ্রর েোরশ্বণ্ই অশ্বনে সময় েুল বসদ্ধোন্ত গ্রহণ্ 
েশ্বর র্োশ্বে; 
জ) েবরদ্রশ্বে েোবরদ্র মর্শ্বে মুি েরশ্বত, জীিনযোপশ্বনর পদ্ধবত িেলোশ্বত, প্রশ্বয়োজশ্বন incentive 
অর্থোৎ, উৎসোহিধথে প্রশ্বয়োজে (শ্বযমন, আমোশ্বের উেোহরশ্বণ্ বটেোর সশ্বে ডোল বিবল) িযিহোশ্বরর 
বনেোন আশ্বছ যোশ্বে মেউ মেউ িলশ্বছন উৎশ্বেোচ; 
ঝ) উপশ্বরোি েোরশ্বণ্ই, প্রশ্বয়োজশ্বন nudge অর্থোৎ, মৃেু সশ্বচতে িযিহোর েরো মযশ্বত পোশ্বর। এই 
মৃেু সশ্বচতে হশ্বত পোশ্বর মেোনও প্রচোশ্বরর রূশ্বপ মযমন, সম্বত্তর মিশ্বত্র নোরীশ্বের অবধেোর-বিষয়ে 
প্রচোর। হশ্বত পোশ্বর মেোনও সরেোবর ম োষণ্োর রূশ্বপ মযমন, নোরী উশ্বেযোগীরো সিকোভি েযোংক নর্বক 
ঋণ্গ্রহণ্ েরশ্বল তোশ্বের মিশ্বত্র সুশ্বের হোর তুলনোয় েম ধোযথ েরো হশ্বি। হশ্বত পোশ্বর েৃবষশ্বিশ্বত্র 



সোর ইতযোবের মিশ্বত্র িোয়ী িো, েী থশ্বময়োেী েতুথবের িেশ্বল সোমবয়ে েতুথবে যোশ্বত েৃষশ্বেরো সোর 
িযিহোশ্বরর বসদ্ধোন্ত বনশ্বত গবিমবস নো েশ্বরন, সীবমত সমশ্বয়র সুশ্বযোগ গ্রহণ্ েরশ্বত দ্রুত এবগশ্বয় 
আশ্বসন। 
 
 অবেবজত িশ্ব্যোপোধযোয় এিং তোাঁর সহশ্বযোগীরো অক্রম বনয়বিত পরীিোপদ্ধবত িযিহোর েশ্বর 
এেোবধে আর্থ-সোমোবজে মিশ্বত্র গশ্বিষণ্ো েশ্বরশ্বছন। বিিো ও স্বোিয মসগুবলর অনযতম। বিিোশ্বিশ্বত্র 
তোাঁশ্বের পযথশ্বিিণ্গুবলর মশ্বধয েশ্বয়েবট হল – ে) বিিোর্থীরো বনয়বমত বিিোপ্রবতষ্ঠোশ্বন উপবিত 
র্োেশ্বলও তোশ্বের বিিোর উন্নবত হয় নো; খ্) বিিে-বিিোর্থী অনুপোত িোিোশ্বনো প্রশ্বয়োজন; গ) উি 
অনুপোত িোিশ্বলও অশ্বনে সময় তো ফলপ্রে হয় নো;  ) বিিোপ্রবতষ্ঠোশ্বন িোয়ী সরেোবর বিিেশ্বের 
হোবজরো বনয়বমত নয়, তোাঁরো েোমোই েশ্বরন িড্ড মিবি অর্থোৎ, ফোাঁবেিোজ; ঙ) চুবির বেবত্তশ্বত বনযুি 
অিোয়ী বিিেশ্বের হোবজরো তুলনোয় বনয়বমত; চ) মযসি প্রবতষ্ঠোশ্বন চুবি-বেবত্তে অিোয়ী বিিশ্বের 
সংখ্যো মিবি মসসি প্রবতষ্ঠোশ্বন বিিোর্থীশ্বের ফলোফল তুলনোয় েোল; ছ) মযসি প্রবতষ্ঠোশ্বন িোয়ী 
সরেোবর বিিশ্বের সংখ্যো মিবি মসখ্োশ্বন বিিোর্থীশ্বের ফলোফল মিি খ্োরোপ; জ) 
বিিোপ্রবতষ্ঠোনগুবলশ্বত িোয়ী সরেোবর বিিশ্বের সংখ্যো েবমশ্বয় চুবি-বেবত্তে অিোয়ী বিিশ্বের সংখ্যো 
িোিোশ্বনো প্রশ্বয়োজন; ঝ) বিিোর্থীশ্বের ফলোফশ্বলর বেবত্তশ্বত বিিেশ্বে পুরসৃ্কত েরো উবচত। 
 
স্বোিযশ্বিশ্বত্রও অনুরূপ পযথশ্বিিণ্ পোওয়ো যোয়। অর্থোৎ, ডোিোর, নোসথ, আয়ো িো, অনযোনয পবরচোরশ্বেরো 
িোয়ী সরেোবর েমথী হশ্বল েশ্বমথ তোাঁশ্বের িোবঞ্ছত মশ্বনোশ্বযোগ মেখ্ো যোয় নো। অনযবেশ্বে, অন্তত নোসথ, 
আয়ো িো, পবরচোরশ্বেরো চুবিবেবত্তে অিোয়ী েমথী হশ্বল স্বোিযশ্বেন্দ্রগুবলর মসিো ও পবরশ্বষিোয় প্রেূত 
উন্নবত  শ্বট। স্বোিয-বিষয়ে েমথসূচীগুবল অশ্বনে মিবি সফল হয়। হোতুশ্বি ডোিোররো প্রবিিণ্প্রোি 
হশ্বল বেছু বচবেৎসোশ্বিশ্বত্র তোাঁশ্বের উশ্বেখ্শ্বযোগয সফলতো লি েরো যোয়। গ্রোমীণ্ স্বোিযশ্বেন্দ্রগুবলশ্বত 
বডবগ্রপ্রোি ডোিোর অলেয হশ্বল প্রবিিণ্প্রোি হোতুশ্বিশ্বের চুবি-বেবত্তে অিোয়ী পদ্ধবতশ্বত বনশ্বয়োগ 
েরো মযশ্বত পোশ্বর এিং অন্তত সীবমত বেছু মিশ্বত্র তোাঁশ্বের িযিহোর েরো মযশ্বত পোশ্বর। সুতরোং, 
হোতুশ্বি ডোিোর এিং বিবিত আগ্রহী যুিেশ্বের বচবেৎসোর প্রবিিণ্ মেওয়ো সুলে ও েোযথেরী 
প্রমোণ্ হশ্বত পোশ্বর। 
 
ম্যোসোেুবসট্স ই ভিভিউি অে নিক্ব োলভজ-নি অভিভজি ও এস্র্োবিি গবেষণোগোিভিি  োম্ 
‘আেদুল লভিে জোভম্ল পিোভিথ অযোকি  লযোেবিিভি’ িো, সংশ্বিশ্বপ J-PAL। বিশ্বের বিবেন্ন মেশ্বি 
এর িোখ্ো আশ্বছ।  োিথোড্থ ভেশ্বভেদযোলবয়ি অধ্যোপক ম্োইবকল নেম্োিও এই গশ্বিষণ্ো সংিোর সশ্বে 



যুি। অবেবজত ও তোাঁর সহশ্বযোগীরো বিবেন্ন মেশ্বি অজর অক্রম বনয়বিত পরীিো (র যোন ডমোইজ ড 
েন শ্বরোল ড রোয়োল) েশ্বরশ্বছন। েোবরদ্রসংক্রোন্ত নীবতগ্রহশ্বণ্র মিশ্বত্র বিবেন্ন মেশ্বির সরেোর এিং 
বিবেন্ন সংিো এই পদ্ধবত িযিহোর েরশ্বছন এিং পদ্ধবতবটর প্রিংসো েরশ্বছন। তোাঁরো িলশ্বছন ময, 
উন্নয়ন অর্থনীবতর মিশ্বত্র অতীশ্বতর সমস্ত গশ্বিষণ্োর তুলনোয় এবট বেন্ন এিং েোবরশ্বদ্রর সমসযোগুবলর 
বচবিতেরশ্বণ্ ও সমোধোন সন্ধোশ্বন অবধেতর উপশ্বযোগী। 
প্রসেত, অবেবজত িশ্ব্যোপোধযোয় এিং এস র্োর েুফ শ্বলো েী থবেন ধশ্বরই উচ্চপ্রিংবসত েুই গশ্বিষে। 
এাঁরো েুজশ্বনই িহু পুরস্কোশ্বর েূবষত। মনোশ্বিল প্রোইজ পোওয়োর আশ্বগই, ২০১০ সোবল এস্র্োি পো  
জ  নেট্স ক্লোকথ পদক। ইবতহোস এিং সংখ্যোতত্ত্ব িলশ্বছ, জ  নেট্স ক্লোকথ পদক-প্রোি প্রবত েুজন 
অর্থনীবতবিশ্বের মশ্বধয এেজন মনোশ্বিল পুরস্কোর মপশ্বয় র্োশ্বেন। 
 
অবেবজত, এস র্োর, মক্রমোর প্রমুশ্বখ্র গশ্বিষণ্োপদ্ধবতর সমোশ্বলোচনোও বিস্তর হশ্বয়শ্বছ এিং হশ্বয় 
চশ্বলশ্বছ। এাঁরো মনোশ্বিল পোওয়োর িছর খ্োশ্বনে আশ্বগই, ২০১৮ সোশ্বল, উন্নয়ন অর্থনীবতর পশ্বনশ্বরো জন 
গশ্বিষে ‘েয গোবডথয়োন’ পবত্রেোয় ‘Buzzwords and tortuous impact studies won't fix a 
broken aid system’ বিশ্বরোনোশ্বম এেবট মখ্োলো বচবঠশ্বত এাঁশ্বের পদ্ধবতর তীব্র সমোশ্বলোচনো েশ্বরন। 
এই পশ্বনশ্বরোজন গশ্বিষশ্বের মশ্বধয বতন জন বনশ্বজরোও অতীশ্বত মনোশ্বিল পুরস্কোরপ্রোি। নজম্স 
ন কম্যো  এই পুরস্কোর মপশ্বয়শ্বছন ২০০০ সোবল, নজোবসে ভিগ্ভলৎজ ২০০১ সোবল এেং অযোেোস 
বডটন ন োবেল নপবয়বে  ২০১৫ সোশ্বল। এঁিো এেং অবেবজত প্রমুশ্বখ্র অনযোনয সমোশ্বলোচশ্বেরো যো 
িলশ্বছন তোর মশ্বধয উশ্বেখ্শ্বযোগয েশ্বয়েবট হল – 
ে) অবেবজতশ্বের পদ্ধবতবট মূলত মোইশ্বক্রো অর্থোৎ, িযবষ্টগত বিশ্বেষণ্রীবত অনুসোরী। এই পদ্ধবত 
মযোশ্বক্রো অর্থোৎ, সমবষ্টগত ও সোবিথে েোঠোশ্বমোগত বিশ্বেষণ্ী বেেবটশ্বে অিশ্বহলো েশ্বর। 
সম্োবলোেকবদি েক্তেয, েোবরদ্র এিং তোর প্রেৃবত মূলত অনুন্নত মেিগুবলর আর্থ-সোমোবজে 
েোঠোশ্বমোগত বিবিশ্বষ্টযর সশ্বে সম্বেথত। এই বিবিষ্টযগুবলর অনযতম হল আয়, সম্ে, বলে এিং 
জোতপোত-বেবত্তে বিষময। মূল েোঠোশ্বমোগত পবরিতথন নো হশ্বল এই বিষময এিং েোবরদ্র েূরীেরণ্ 
সম্ভি নয়। এই পবরিতথশ্বনর প্রশ্বয়োজনীয়তোর উশ্বেখ্ আর-বস-বট পদ্ধবত-অনুসোরী গশ্বিষণ্োগুবলশ্বত 
পোওয়ো যোয় নো। অর্থোৎ, েোবরদ্র-সমসযোর আশ্বলোচনোর মিশ্বত্র অবেবজত প্রমুশ্বখ্রো আর্থ-সোমোবজে 
েোঠোশ্বমো ও সম্েথগুবলর পবরিতথশ্বনর িৃহত্তর প্রশ্নবটশ্বে এবিশ্বয় যোন; 
 
খ্) এই গশ্বিষণ্োগুবল মূলত স্বপেোলীন লিযপূরশ্বণ্র উশ্বদ্দশ্বিয পবরেবপত। অর্চ, েোবরশ্বদ্রর সমসযোর 
বিেি মপ্রোবর্ত েী থেোলীন অর্থননবতে, সোমোবজে ও সোংসৃ্কবতে ইবতহোশ্বস। সমশ্বয়র পশ্বর্ েোবরশ্বদ্রর 



ময সমসযো গেীর মর্শ্বে গেীরতর এিং জবটল মর্শ্বে জবটলতর হশ্বয়শ্বছ তোশ্বে স্বপেোলীন 
intervention িো, হস্তশ্বিশ্বপর িোরো সমোধোন েরো সম্ভি নয়। েোরণ্, নীবত প্রণ্য়ন এিং তোশ্বে 
েোযথের েরোর েোবয়ত্বপ্রোিশ্বের চবরত্র এিং সমোশ্বজর িোবে অংি বিশ্বিষত, েবরদ্রশ্বের সশ্বে তোশ্বের 
আশ্বপবিে সম্শ্বেথ মেোনও পবরিতথন হয়বন। স্বপেোলীন লশ্বিয গৃহীত নীবতগুবল আপোতেৃবষ্টশ্বত 
এিং বিবেন্নেোশ্বি সফল মশ্বন হশ্বত পোশ্বর, বেন্তু েী থেোশ্বল এই সমস্ত নীবত ও প্রয়োস েোবরদ্র 
েূরীেরশ্বণ্র লশ্বিয েতটো সফল হশ্বি মস-বিষশ্বয় সশ্ব্হ মর্শ্বে যোয়। মসশ্বিশ্বত্র, েবিষযশ্বত েোবরশ্বদ্রর 
সমসযো আরও প্রেট ও েয়োিহ হশ্বয় উঠশ্বত পোশ্বর; 
 
গ) সমোশ্বলোচশ্বেরো িলশ্বছন ময, আর-বস-বট পদ্ধবত অিলম্বশ্বন পরীিোগুবল অতযন্ত িযয়িহুল। তোাঁরো 
যুবি েিথোশ্বেন ময, (১) এই পদ্ধবত যবে েোবরশ্বদ্রর েী থেোলীন সমসযো সমোধোশ্বন িযর্থ হয় তশ্বি 
সমস্তটোই অপ্রশ্বয়োজনীয় অপিযশ্বয় পযথিবসত হয়; (২) অনুন্নত েবরদ্র মেিগুবলর সরেোর এই 
িযয়িহশ্বন অিম। মসশ্বিশ্বত্র, এই িযয় মে িহন েরশ্বছ িো, েরশ্বি? মিসরেোবর িি িোবণ্বজযে 
সংিোগুবল বে? সমোশ্বলোচশ্বেরো িলশ্বছন, তোরো মেোন  স্বোশ্বর্থ এই েোশ্বজ এবগশ্বয় আসশ্বছ িো, আসশ্বি তো 
অনুসন্ধোন েরো উবচত; 
 
 ) অবেবজত প্রমুশ্বখ্রো তোাঁশ্বের গশ্বিষণ্োগোরশ্বে লযোিশ্বরটবর িলশ্বছন েোল ের্ো, বেন্তু পেোর্থ, রসোয়ন 
ও জীিবিজ্ঞোশ্বনর অনুেরশ্বণ্ মোনুষশ্বে বে জি পেোর্থ বেংিো, মনুশ্বষযতর বগবনবপশ্বগর সমতুল 
বিশ্বিচনো েরো যোয়? তো েরশ্বত চোইশ্বল, মসই উশ্বেযোগ বে বনবতে িতথোিলী ও সীমোশ্বরখ্ো লঙ্ঘ  
কবি  ো? অভিভজিবদি অেম্ ভ য়বিত পরীিোয় সোবমল মোনুশ্বষরো ময মস্বেোয় এই পরীিোয় সোবমল 
হশ্বেন তোর প্রমোণ্ েী? শুধুমোত্র তোাঁশ্বের েস্তখ্ত সম্ববলত নবর্ প্রেিথশ্বন বেছু প্রমোণ্ হয় নো। 
incentive অর্থোৎ, উৎসোহিধথে প্রশ্বয়োজে যবে  ুষ িো উৎশ্বেোশ্বচর েোজ েশ্বর তশ্বি মোনুষগুবলর 
প্রেৃত সমসযো ও তোাঁশ্বের মশ্বনোগত ইেো গশ্বিষণ্োশ্বিশ্বত্র তোাঁশ্বের আচরশ্বণ্ প্রেোবিত হয় নো; 
 
ঙ) আর-বস-বট এেবট রোবিনিজ্ঞোবনে তর্ো গোবণ্বতে পদ্ধবত। গশ্বিষশ্বের পূিথোনুমোন এই ধরশ্বণ্র 
ময-শ্বেোনও পদ্ধবতর পবরেপনো ও প্রশ্বয়োগশ্বে অবনিোযথেোশ্বি প্রেোবিত েশ্বর। মযশ্বহতু অর্থনীবতর 
গশ্বিষণ্োয় সোবমল পর্থবেেণোধ্ী িো জি পেোর্থ িো, মনুশ্বষযতর নন, তোাঁরো গশ্বিষশ্বের পবরেপনোয় 
প্রেোবিত হশ্বত পোশ্বরন, গশ্বিষেশ্বে প্রেোবিত েরশ্বত পোশ্বরন এিং পবরেপনোর স্বপশ্বময়োেী সুশ্বযোগ 
সন্ধোন েরশ্বত পোশ্বরন। এই েোরশ্বণ্ তোাঁশ্বের িযি প্রবতবক্রয়ো এিং অিযি মশ্বনোেোি পরস্পরবিশ্বরোধী 



হওয়োর মষোল আনো সম্ভোিনো। সুতরোং, পরীিোশ্বন্ত গশ্বিষশ্বের উবদ্দষ্ট ফলোফল প্রেবিথত হওয়ো অতযন্ত 
স্বোেোবিে ও প্রতযোবিত, যবেও মস ফলোফশ্বল িোস্তি প্রবতফবলত হয় নো; 
 
চ) পদ্ধবত যবে পূিথোনুমোন-বনেথরই হয়, মসশ্বিশ্বত্র অবেবজতশ্বের সমবর্থত পদ্ধবতশ্বত েোবরশ্বদ্রর েোরণ্ 
অনুসন্ধোন এিং অনুসন্ধোশ্বন প্রোি তশ্বর্যর বেবত্তশ্বত নীবত প্রণ্য়ন েরশ্বিন সরেোর, বিবেন্ন 
আন্তজথোবতে সংিো, অ-সরেোবর সংিোসমূহ, ম োবষত নলোকভ তিষী িযবিিগথ ও তোাঁশ্বের সংগঠন 
অর্থোৎ, বিশ্বের মধয ও উচ্চবিত্ত সম্প্রেোয় অর্থোৎ, েোবরদ্রশ্বরখ্োর অশ্বনে উপশ্বর িশ্বস পো মেোলোশ্বনো 
মোনুশ্বষরো। মসশ্বিশ্বত্র, েবরদ্রশ্বে মিোঝো এিং েোবরশ্বদ্রর সমসযোশ্বে মিোঝোর বিষশ্বয় অবেবজতশ্বের িিিয 
খু্ি বিেোসশ্বযোগয নো-ও হশ্বত পোশ্বর এিং িিশ্বিযর যুবিও হশ্বত পোশ্বর অসোর; 
 
ছ) যবেও অবেবজতশ্বের গশ্বিষণ্ো িযবষ্টগত েৃবষ্টেবেপ্রসূত, যবেও তোাঁরো িোন ও েোলবেবত্তে পরীিোয় 
বিেোসী, তিুও তোাঁশ্বের িিশ্বিয এই েোিী প্রেোি পোয় ময, তোাঁশ্বের পরীিোর ফলোফল িোন ও েোল 
বনবিথশ্বিশ্বষ প্রশ্বযোজয। এর েোরণ্ হৃেয়েম েরো েুুঃসোধয নয়। মোইশ্বক্রো মর্শ্বে মোইশ্বক্রোতর বিেোজশ্বনর 
সীমোনো অনন্ত। এই অনশ্বন্তর পশ্বর্ অবেযোন মেোনও মেশ্বির পশ্বিই অন্তত স্বপেোশ্বল সম্ভি নয়। 
েী থেোশ্বলও সমবষ্টর তরশ্বফ এই বধশ্বযথর প্রতযোিো অিোন্তর। পিোন্তশ্বর, স্বপেোলীন ও বিবেন্ন 
পরীিোতশ্বত্ত্বর গুণ্গত িোবয়ত্ব ও মযথোেো রিোশ্বর্থ তোর এে েোশ্বল প্রোয় সিথত্র এিং েী থেোশ্বলও 
সোফশ্বলযর নবজর হোবজর েরো প্রশ্বয়োজন। গশ্বিষণ্োর ভর্ওবিভিকযোল এভলগযোন্স অর্থোৎ, িোভিক নসৌষ্ঠে 
ও জম্মের প্রেোি প্রশ্বয়োজন এিং এই প্রেোি বচরোয়ত গণ্য হওয়ো জরুবর। সুতরোং, অবেবজত 
প্রমুশ্বখ্র গশ্বিষণ্োপ্রসূত ফলোফশ্বলর তোবত্ত্বে উত্তরণ্ এিং প্রোশ্বয়োবগে মিশ্বত্রর সোধোরণ্ীেরণ্ 
আিবিযে। সুতরোং, িযবষ্টগত মিত্র-বনেথর সীমোবয়ত লশ্বিযর গশ্বিষণ্োর ফলোফলও তোাঁরো 
সোধোরণ্ীেরণ্ েরশ্বত চোইশ্বছন। অর্থোৎ, তোাঁরো েোিী েরশ্বছন ময, িযবষ্টগত চবরত্র সমবষ্টগত চবরশ্বত্রর 
প্রেোিোধীন নয়। মসশ্বিশ্বত্র, িযবষ্টর মযোগফলই সমবষ্ট। এই উপসং োি ঐভি োভসক েোস্তে ও িোভিক 
ভেেোবি ভ্রোন্ত; 
 
জ) অভিভজি প্রমু্বখিো ধ্বি ভ বয়বে  নর্, েবরশ্বদ্রর জীিশ্বন intervention িো, নোে-গলোশ্বনোর 
বিষয়বট সরল ও সমসযোরবহত। অর্থোৎ, এশ্বিশ্বত্র সোমোবজে, অর্থননবতে, রোজননবতে, সোধোরণ্েোশ্বি 
বনবতে ও আইবন মেোনও প্রবতিন্ধেতো বেংিো, প্রবতিোে মনই। এেনোয়েতি বেংিো, মস্বেোচোরী 
প্রিোসন বিনো এই পবরসর মেোর্োয় মমশ্বল? অবেবজত এে সোিোৎেোশ্বর িশ্বলওশ্বছন, েোবরদ্র 
েূরীেরশ্বণ্ গণ্তি সিসময় বনেথরশ্বযোগয নয়। সমোশ্বলোচেশ্বের প্রশ্ন, অবেবজত বঠে মেোন ধরশ্বণ্র 



িোসনতোবিে েোঠোশ্বমোর পিপোতী? তোাঁরো অশ্বনশ্বেই অবেবজত প্রমুশ্বখ্র প্রিণ্তোশ্বে ‘অর্থননবতে 
সোম্রোজযিোে’ নোশ্বম অবেবহত েরশ্বছন। অর্থত ভিক সোম্রোজযেোদ এক কর্োয় েুবে ওঠো সম্ভে  য়। 
িেু, সংবেবপ এিুকু েলো নর্বি পোবি নর্, আজ অর্থনীবত আরও িহু সমোজবিজ্ঞোশ্বনর এলোেোেুি 
বিষশ্বয় গশ্বিষণ্োলব্ধ িিিয রোখ্শ্বছ এিং অশ্বনে মিশ্বত্রই অর্থননবতে েৃবষ্টেবের পোশ্বি ধ্রুপেী 
সমোজবিজ্ঞোশ্বনর মতিোেগুবলশ্বে ম্লোন মেখ্োশ্বে। অর্থনীবত আজ রোেবিজ্ঞোন, েিথন, ইবতহোস ইতযোবের 
এলোেোেুি বিষশ্বয় প্রশ্বিি েশ্বর রোেবিজ্ঞোনী, েোিথবনে ও ইবতহোসবিশ্বের েোিনোশ্বে প্রেোবিত েরশ্বছ 
মতো িশ্বটই, উপরন্তু রোেবিজ্ঞোন, েিথন, ইবতহোস প্রেৃবত বিষয়শ্বে অর্থনীবত-চোবলত প্রমোণ্ েরশ্বছ। 
অর্থোৎ, িৃহত্তর সমোজবিজ্ঞোশ্বনর গশ্বিষণ্ো ও পঠনপোঠশ্বনর মিশ্বত্র অর্থনীবত মনতো তর্ো প্রিোসশ্বের 
েূবমেো বনশ্বত উেযত। এই অর্থননবতে সোম্রোজযিোেী েৃবষ্টেবে েোযথশ্বিশ্বত্র েিথন, রোেবিজ্ঞোন, ইবতহোস 
প্রেৃবতর িিিযশ্বে পবরহোস বেংিো, উশ্বপিোও েরশ্বত পোশ্বর।  অবেবজত প্রমুশ্বখ্র গশ্বিষণ্োয় নো বে 
এই উশ্বপিো লিণ্ীয়; 
 
ঝ) আর-বস-বট বেবত্তে গবেষণোগুভলি েলোেল পশ্বরোশ্বি নেসিকোভিকিণ, েোজোি অর্থ ীভি এেং 
কবপথোবিি সংস্থোগুভলি প্রসোিবণি পবেই যোয়। এি েবল দোভিবেি সম্সযো সমোধোন ও মিসরেোবর 
েশ্বপথোশ্বরশ্বটর অগ্রগবত হশ্বয় েোাঁিোয় সের্থে সম্বেথত। এই েুইশ্বয়র মশ্বধয এযোিৎ পবরলবিত 
িোবন্দ্বে সম্শ্বেথর মেোনও উশ্বেখ্ই অবেবজত বিনোয়ে িশ্ব্যোপোধযোশ্বয়র গশ্বিষণ্োয় মমশ্বল নো; 
 
ঞ) অবেবজত প্রমুশ্বখ্রো চলবত িোজোর অর্থনীবতর বিরুশ্বদ্ধ প্রশ্ন নো তুশ্বল, িরং এই অর্থনীবতর সশ্বে 
সোমঞ্জসয মরশ্বখ্ েোবরদ্র-সমসযোর সমোধোন খু্াঁজশ্বত মচশ্বয়শ্বছন। অর্চ, িোজোর অর্থনীবত েোবরদ্র-সমসযোর 
সমোধোন বেশ্বত অিম। িোজোর অর্থনীবত েোরসোশ্বমযর ের্ো িশ্বল। মসই েোরসোশ্বময েোম ও েশ্বরর 
ওঠোপিোর অশ্বমো  বনয়শ্বম েোবরশ্বদ্রর সংজ্ঞো পোওয়ো যোয় নো। মসশ্বিশ্বত্র, েোবরদ্র বিষশ্বয় অবেবজত 
প্রমুশ্বখ্র অজর িিশ্বিযর মিশ্বষ প্রশ্ন মর্শ্বেই যোয় ময, তোাঁরো েোশ্বের মেোন  সংজ্ঞোয় েবরদ্র মশ্বন 
েশ্বরন; 
 
ট) সমোশ্বলোচেশ্বের মশ্বত, অবেবজশ্বতর আর-বস-বট পরীিোয় সিটোই উপর মর্শ্বে চোবপশ্বয় মেওয়ো। 
পরীিোর পবরেপনো মর্শ্বে তোর ফলোফল গ্রহণ্ ও নীবত প্রণ্য়ন অিবধ। এেেো পবিমিশ্বের উচ্চ-
প্রিংবসত পঞ্চোশ্বয়বতরোজ তর্ো িোনীয় স্বোয়ত্তিোসন িযিিোর অভস্তত্ব অভিভজি প্রমু্বখি সোম্প্রবতে 
পিীেোয় অপ্রবয়োজ ীয় প্রম্োভণি  য়। কোিণ, অভিভজি প্রমু্বখি ধ্োিণোয় ও পিীেোয় স্থো ীয় 
জ প্রভিভ ভধ্  য় পবরিতথন-বিমুখ্ বেংিো, িবির বপতৃতোবিে ধোরণ্োর িিীেূত। মসশ্বিশ্বত্র, গ্রোমীণ্ 



আর্থ-সোমোবজে েোঠোশ্বমোয় িোইশ্বর মর্শ্বে ধোকো মেওয়ো জরুবর। স্পষ্টতই, এই ধোরণ্ো ও ধোরণ্ো-
বেবত্তে নীবত েবরদ্র মোনুশ্বষর মচতনো ও বিশ্বিচনোর িমতোর বিষশ্বয় গুরুতর প্রশ্ন মতোশ্বল। অবেবজত 
যবেও িলশ্বছন আচরণ্ এিং িযিহোবরে বিবেন্ন বিবিশ্বষ্টযর বিচোশ্বর এেজন গবরি মোনুষ এিং আর 
পোাঁচজন মধযবিত্ত ও উচ্চবিশ্বত্তর মোনুষ বহসোশ্বি েোবরদ্র িযতীত চোবরবত্রে বিবিশ্বষ্টয আর মেোনও প্রশ্বেে 
মনই, তিুও মিষপযথন্ত তোাঁর গশ্বিষণ্োপদ্ধবতর মশ্বধয মসই সশ্ব্হ িোরংিোর প্রেোি পোয়; 
 
ঠ) অবেবজতশ্বের আর-বস-বট বেবত্তে গশ্বিষণ্োর ফল মমশ্বন বনশ্বল িলশ্বত হয় ময, চলবত অর্থননবতে 
ও আর্থ-সোমোবজে েোঠোশ্বমোয় মেোনও পবরিতথন নো  বটশ্বয়ই েোবরদ্র েূরীেরণ্ সম্ভি। এই অবেমত ও 
উপসংহোর ময জনবপ্রয় হশ্বি এিং সরেোবর প্রিোসন এিং মিসরেোবর িোবণ্জযমহল উেশ্বয়র েোশ্বছই 
অতযন্ত স্বোেু ও স্বোগত বিশ্বিবচত হশ্বি তোশ্বত আিযথ েী! 
 
যো মেখ্ো যোশ্বে, অবেবজত বিনোয়ে িশ্ব্যোপোধযোয় এিং তোাঁর সহশ্বযোগী গশ্বিষেশ্বের েোবরদ্র-বিষয়ে 
গশ্বিষণ্োলব্ধ মতোমশ্বতর পশ্বি যত, বিপশ্বিও ততই িিিয রশ্বয়শ্বছ। গুরুত্বপূণ্থ িৃহৎ উচ্চপ্রিংবসত 
পুরসৃ্কত জনবপ্রয় প্রেোিিোলী ময-শ্বেোনও েশ্বমথর মিশ্বত্র এমনটোই স্বোেোবিে। বিশ্বিষত, সমোজবিজ্ঞোন 
ও সমোজবিজ্ঞোন-সম্বেথত মিশ্বত্র, ময-শ্বিশ্বত্র মেোনও বিষশ্বয় মিষ ের্োবট িশ্বল মেওয়ো হশ্বয়শ্বছ এমন 
েোিী মেউই েরশ্বত পোশ্বরন নো। 
 
িোিবি গি িিবকি ষোবিি দিবকি ম্ধ্যিোবগ শুরু  বয়ভেল ‘সিুজ বিেি’, তৎেোলীন অশ্বনশ্বেই 
যোশ্বে যুগোন্তেোরী আখ্যো বেশ্বয়বছশ্বলন। েোরশ্বত এই সিুজ বিেশ্বির জনে িলো হয় এম এস 
স্বোমীনোর্নশ্বে। মিোঝোই যোশ্বে েতটো প্রিংবসত এিং পুরসৃ্কত এই েৃবষবিজ্ঞোনী। যোর গশ্বিষণ্ো 
স্বোমীনোর্নশ্বে অনুপ্রোবণ্ত েশ্বরবছল বতবন হশ্বলন আর এে েৃবষবিজ্ঞোনী নরমযোন মিোর লযগ । বতবনও 
উচ্চপ্রিংবসত এিং িহু পুরস্কোশ্বর েূবষত এমনেী, মনোশ্বিল পুরস্কোরও বতবন মপশ্বয়শ্বছন। ১৯৭০ সোশ্বল 
বতবন মনোশ্বিল িোবন্ত পুরস্কোর মপশ্বলও, মসই পুরস্কোর বছল েৃবষ উৎপোেন ও খ্োশ্বেযর মজোগোন বিষশ্বয় 
তোাঁর গশ্বিষণ্োর প্রবত স্বীেৃবত। সিুজ বিেি মেন্দ্র েশ্বর প্রিংসো ও সমোশ্বলোচনোর ঝি িশ্বয় মগশ্বছ, 
আজও চলশ্বছ। আজ অশ্বনশ্বেই ‘সিুজ বিেি’ িযোপোরবটশ্বে ততটো মহোন বেংিো, বিেবিে মশ্বন 
েশ্বরন নো। িরং, এই েৃবষনীবতর েোরশ্বণ্ এেোবধে অপূরণ্ীয় িবত হশ্বয় মগশ্বছ িশ্বল েোশ্বিন। 
উেোহরণ্স্বরূপ েূগেথি জলেোণ্ডোর ও িবধথত আঞ্চবলে আয়নিষশ্বমযর উশ্বেখ্ েরো মযশ্বত পোশ্বর। 
অশ্বনশ্বেই িলশ্বছন, েোরশ্বত েূগশ্বেথর জলস্তর েশ্বম যোওয়োর অনযতম েোরণ্ সিুজ বিেশ্বির েোন 
জনবপ্রয় উচ্চফলনিীল িীশ্বজর িহুল িযিহোর েোরণ্ এই িীশ্বজর িযিহোশ্বর অবধে পবরমোশ্বণ্ জশ্বলর 



প্রশ্বয়োজন হয়। অশ্বনশ্বে এ-ও িলশ্বছন ময, সিুজ বিেশ্বির েমথসূচী চোবরবত্রে বিবিশ্বষ্টযর েোরশ্বণ্ই 
সিথত্র প্রশ্বযোজয বছল নো িশ্বল আঞ্চবলে আয় বিষময িোবিশ্বয় তুশ্বলশ্বছ। আরও িহু সমোশ্বলোচনোই আজ 
উশ্বঠ আসশ্বছ সিুজ বিেশ্বির বিরুশ্বদ্ধ।      
 
অবেবজত বিনোয়ে িশ্ব্যোপোধযোয়, এস র্োর েুফ শ্বলো এিং মোইশ্বেল মক্রমোর, অর্থনীবতশ্বত এ-িছশ্বরর 
মনোশ্বিলজয়ী এই ত্রয়ীর েোজ প্রেৃতপশ্বি েত মহোন এিং েোবরশ্বদ্রর বিষশ্বয় তোাঁশ্বের মতোমত েতটো 
গ্রহণ্শ্বযোগয তো সময়ই িলশ্বি। আপোতত, িোঙোবল বহসোশ্বি িোঙোবল অবেবজশ্বতর মনোশ্বিল জশ্বয় আমরো 
গবিথত। 


