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শ্বদগ দেথক: শনাক্বে পুরস্কার প্রাশ্বি সংবাদ আসার পর অর্থনীশ্বিশ্ববদ শ্বরচােথ  শর্োর ছাত্রছাত্রীক্দর সক্ঙ্গ, শ্বেকাক্ া 

শ্ববিশ্ববদযােয়, ৯ অক্টাবর। ছশ্বব: এএফশ্বপ 

সহকমীক্দর জক্নয ননে শ াজক্নর শ্বনমন্ত্রণ, িার আক্  পানীয় সহক্ াক্  কাজুবাদাম খাওয়া চেক্ছ। এক্ি শ্বখক্দ মক্র 

 ায়, শ্বকন্তু শ্বনক্জ শর্ক্ক িাও খাওয়া র্ামাক্না মুেশ্বকে। বাটিটা সশ্বরক্য় রান্নাঘক্র েুশ্বকক্য় শরক্খ শ্বদক্েন  ৃহকিথ া। অশ্বিশ্বর্রা 

িাক্ি খুশ্বেই হক্েন।  ৃহকিথ া শ্বনক্জ অর্থনীশ্বিশ্ববদ,  অশ্বিশ্বর্রাও অক্নক্কই িাই। অর্চ ধ্রুপদী অর্থনীশ্বির  ুশ্বিক্ি িাাঁ ক্দর 

শ্বকন্তু খুশ্বে হবার কর্া নয়, কারণ  ি শবশ্বে শ্ববকল্প িিই শিা  াে, আর এক জক্নর শেোর শিা প্রক্য়াজন হওয়ার কর্া 

নয়।  ক্ল্পর  ৃহকিথ ার নাম শ্বরচােথ  শর্োর। এ রকম অক্নক খটকা আর ধাাঁ ধা শর্ক্ক আচরণবাদী অর্থনীশ্বি নামক শ  

ধারাটির উদ্ভব, িার অনযিম জনক শ্বহক্সক্ব এই বছর অর্থনীশ্বিক্ি শনাক্বে পুরস্কার শপক্েন শ্বেকাক্ া শ্ববিশ্ববদযােক্য়র 

এই অর্থনীশ্বিশ্ববদ। 
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ধ্রুপদী অর্থনীশ্বির মূে স্তম্ভ— মানুষ অর্থননশ্বিক শ্বসদ্ধান্ত  ুশ্বিসম্মি  াক্ব শনয়, এই শ্ববিাস। এর অর্থ, শ্বনক্জর  াে 

বুঝক্ি পারার ও শ্বনক্জর সাধয অনু ায়ী সবক্চক্য়  াে শ্বসদ্ধান্ত শনওয়ার ক্ষমিা। চাশ্বহদা, শজা ান, আয়, বযয়, সঞ্চয়, 

শপো শ্বনবথাচন, শ্বেক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্ববমা, শপনেন সমস্ত শক্ষক্ত্রই এই শ্ববক্েষণী কাোক্মা বযবহার করা হয়। এবং এই কাোক্মার 

অবধাশ্বরি  ুশ্বি হে, অক্নযর ওপর প্রশ্বিশ্বক্রয়া (ক্ মন, পশ্বরক্বে দূষণ), শ্বকছু সমশ্বি ি পশ্বরক্ষবা (ক্ মন আইনেৃঙ্খো, 

পশ্বরকাোক্মা), এবং সামাশ্বজক শ্বকছু েক্ষয (ক্ মন দাশ্বরদ্র দূরীকরণ, সবথজনীন শ্বেক্ষা) বাদ শ্বদক্ে বযশ্বি ি অর্থননশ্বিক 

শ্বসদ্ধাক্ন্ত  ি দূর সম্ভব হস্তক্ক্ষপ না করাই বাঞ্ছনীয়। 

অর্চ, মনস্তক্ের জ ক্ির শ্বকছু নীশ্বি অর্থনীশ্বির শক্ষক্ত্র প্রক্য়া  কক্র, েযাবক্রটশ্বর এবং বাস্তব জ ক্ি শ্ববজ্ঞানসম্মি মক্ি 

করা নানা পরীক্ষা-শ্বনরীক্ষার মাধযক্ম শ  প্রমাণ জমক্ি র্াক্ক, িাক্ি এই ‘ ুশ্বি-শ্বন থ র শ্বসদ্ধান্তর’ কাোক্মা শ্বনক্য় প্রশ্ন 

উেক্ি র্াক্ক আশ্বের দেক শর্ক্ক। শদখা  ায়, মানুক্ষর শ্ববশ্ব ন্ন শ্বসদ্ধাক্ন্তর মক্ধয অক্নক অক্ ৌশ্বিক পক্ষপাি র্াক্ক। িার 

মাক্ন শ্বকন্তু এই নয় শ  এ সব শ্বসদ্ধান্ত সমূ্পণথ  খামক্খয়াশ্বে  াক্ব শনওয়া হয়। বরং, অক্নক শক্ষক্ত্রই এই পক্ষপািগুক্ো 

শ্বনশ্বদথ ি একটা রূপ শনয়,  া শ্ববক্েষণ করা, এবং শসই অনু ায়ী মানুক্ষর আচরণ সম্পক্কথ  পূবথা াস করা সম্ভব।  

মনস্তে আর সাক্বশ্বক অর্থনীশ্বির শ্বমক্েক্েই নিশ্বর হক্য়ক্ছ আচরণবাদী অর্থনীশ্বির ধারা,  ার পশ্বর্কৃৎ হক্েন, মনস্তেশ্ববদ 

েযাশ্বনক্য়ে কাক্নমান আর আক্মাস টক্ রশ্বস্ক। মনস্তেশ্ববদ হওয়া সক্েও ২০০২ সাক্ে অর্থনীশ্বির শনাক্বে পুরস্কার পান 

কাক্নমান ( াক্ি টক্ রশ্বস্কর  াশ্ব দার হওয়া অশ্বনবা থ শ্বছে, শ্বকন্তু শ্বিশ্বন িার ছয় বছর আক্  মারা  ান)। শ্বরচােথ  শর্োর 

এাঁক্দরই উত্তরসূশ্বর। শ্বিশ্বন এাঁক্দর দ্বারা অনুপ্রাশ্বণি (িাাঁ র শ্বকছু শ্বকছু  ক্বষণা এাঁক্দর সক্ঙ্গ শ ৌর্) হক্েও, শ্বব ি কক্য়ক 

দেক্ক আচরণবাদী অর্থনীশ্বিক্ক হােকা শকৌিূহে উক্দ্রককারী নিুন শঝাাঁ ক (ক্ মন জীবনমুখী অর্থনীশ্বি) শর্ক্ক 

মূেধারার অর্থনীশ্বির আবেযক অংে হক্য় ওোক্ি শর্োক্রর  ূশ্বমকা অশ্ববসংবাশ্বদি।  

নব্বইক্য়র দেক্কর মাঝামাশ্বঝ আমার অর্থনীশ্বির অধযাপনা শুরু শ্বেকাক্ া শ্ববিশ্ববদযােক্য়,  াক্ক ধ্রুপদী ও রক্ষণেীে 

অর্থনীশ্বির পীেস্থ্ান  ণয করা হি। শর্োর সক্ব কক্নথে শছক্ে শ া  শ্বদক্য়ক্ছন, শ্বকন্তু িা অর্থনীশ্বি শ্বব াক্  না, শ্ববজক্নস 

সু্কক্ে। শসটা কাকিােীয় শ্বছে না, কারণ আচরণবাদী অর্থনীশ্বি শ্বনক্য় িখনও অক্নক্কই  ক্র্ি সংেয়বাদী। শ্ববজ্ঞাক্ন 

শ মন অণু-পরমাণু বা শকাষ হে শ্ববক্েষক্ণর এক শমৌশ্বেক উপাদান, অর্থনীশ্বির িক্ের শক্ষক্ত্র িা হে মানুক্ষর  ুশ্বিবাদী 

আচরণ। স্নািক স্তক্র মাইক্ক্রা-ইকনশ্বমকক্সর শ  পােযবই শ্বছে, িাক্ি ধ্রুপদী অর্থনীশ্বির উৎপাদন, শ া , চাশ্বহদা-

শজা ান, শ্রম, পুাঁশ্বজ, বাজাক্র প্রশ্বিক্ াশ্ব িা এবং একক্চটিয়া েশ্বির প্র াব এই ধরক্নর ধ্রুপদী শ্ববষয়,  া প্রায় একক্ো 

বছর ধক্র পোক্না হক্ে ( শ্বদও িাক্ি  শ্বণক্ির প্রক্য়া  আরও সাম্প্রশ্বিক প্রবণিা, কক্য়ক দেক হে শুরু হক্য়ক্ছ), িা 

বাদ শ্বদক্য় সক্ব স্থ্ান শপক্য়ক্ছ শ ম শ্বর্ক্য়াশ্বর, শ্বনোক্মর িে, বাজাক্র িক্র্যর অপ্রিুেিা এবং অসামযজশ্বনি সমসযার 

শ্ববক্েষণ শ্বনক্য় গুটিকয় অধযায়। শসামবার শর্োক্রর শনাক্বে জক্য়র খবর পাবার পর শসই পােযবইক্য়র আধুশ্বনকিম 

(২০১০) সংস্করণ খুক্ে শদশ্বখ, ঢুক্ক পক্েক্ছ আচরণবাদী অর্থনীশ্বি শ্বনক্য় এক অধযায়। এককােীন শ্ববপ্লবীরা এখন 

ক্ষমিাসীন শ াষ্ঠীর অঙ্গ! 

শ  শকানও পশ্বরবিথ ক্নরই প্রর্ম প্রশ্বিশ্বক্রয়া শনশ্বিবাচক।  া আক্ছ শ্বদশ্ববয শিা আক্ছ, এই ধরক্নর রক্ষণেীে মানশ্বসকিা 

আমাক্দর সবার মক্ধযই শ্ববরাজমান।  ুশ্বিসম্মি চয়ক্নর িক্ের ওপর অর্থনীশ্বিশ্ববদক্দর শ্বন থ রিার কারণ এই নয় শ  িাাঁ রা 



মক্ন কক্রন, সবাই সব সময় সমস্ত ির্য শ্ববক্েষণ কক্র, এবং িাাঁ র সম্ভাবয সব প্রশ্বিশ্বক্রয়া শ ক্ব শ্বনক্য় অর্থননশ্বিক শ্বসদ্ধান্ত 

শনন। শ্ববক্েষণী শ্বদক শর্ক্ক শদখক্ে এর মূে আকষথণ হে, এক্ি মানুক্ষর বযশ্বি ি এবং সামশ্বিক আচরণশ্ববশ্বধ শ্বনক্য় 

শ্বনশ্বদথ ি একটা ধারণা পাওয়া  ায়। শ মন, দাম বােক্ে চাশ্বহদা কমক্ব এবং শজা ান বােক্ব, একই শ্বজশ্বনক্সর দু’জায় ায় 

দুই দাম হক্ে, কম দাক্মর বাজার শর্ক্ক শবশ্বে দাক্মর বাজাক্র শ্বজশ্বনস চক্ে  াক্ব। শর্োর ও িাাঁ র সহ- ক্বষকরা শবে 

কক্য়ক দেক ধক্র নানা ধরক্নর পরীক্ষার মাধযক্ম শদখাক্েন, শ্বকছু খুব শ্বনশ্বদথ ি রূক্প মানুষ শ   ুশ্বির পর্ শর্ক্ক শ্ববচুযি 

হয়, িার সমর্থক্ন প্রমাক্ণর  ার অনস্বীকা থ। পাোপাশ্বে শ্বিশ্বন এবং অনযানয  ক্বষকরা শদখাক্েন, অর্থনীশ্বির মূেধারার 

িক্ের কাোক্মাক্ক খাশ্বনকটা অদেবদে কক্র শ্বনক্ে, এই ধরক্ণর আচরণক্ক বযাখযা করা শমাক্টই কঠিন নয়। 

সামশ্বয়ক প্রক্ো ক্নর ফাাঁ ক্দ পা শদওয়ার প্রবণিা,  া মানুষক্ক িার দীঘথক্ময়াশ্বদ স্বাক্র্থর পক্ক্ষ অনুকূে শ্বসদ্ধান্ত শনওয়ার 

পক্র্ বাধাসৃশ্বি কক্র, িার উদাহরণ শ্বদক্য় শুরু কক্রশ্বছোম। এই প্রবণিার প্রক্য়াক্ র বযাশ্বি শ্বকন্তু শ্ববোে। সঞ্চয় করা, 

স্বাস্থ্য শ্বনক্য়  ত্নেীে হওয়া, শনো মুি হওয়া, অঘটন, বযাশ্বধ এবং বাধথক্কযর কর্া শ ক্ব  র্া র্ বযবস্থ্া শনওয়া, সমস্ত 

শক্ষক্ত্রই আমাক্দর মক্ধয টিনটিন কশ্বমক্ের শসই দুিু শস্নাশ্বয়র সত্তা আমাক্দর প্রক্ো ন শদখায়, আর েক্ষ্মী শস্নাশ্বয়র সত্তা 

আমাক্দর দীঘথক্ময়াশ্বদ স্বাক্র্থর জক্নয অনুকূে শ্বসদ্ধাক্ন্তর পর্ শ্বনক্ি পরামেথ শদয়। শর্োক্রর কাজ শুধু িে এবং প্রমাক্ণর 

মক্ধয সীমাবদ্ধ র্াক্কশ্বন, শ্বিশ্বন শদশ্বখক্য়ক্ছন কী  াক্ব আমাক্দর আরও  াে শ্বসদ্ধান্ত শ্বনক্ি সাহা য করা  ায়, আক্ষশ্বরক 

অক্র্থ শেো (Nudge) শদওয়া  ায়। শ মন, এক জন কমীর আক্য়র একটা অংে আপনা শর্ক্কই জমক্ি র্াকক্ব  শ্বদ না 

শ্বিশ্বন সঞ্চয় না করবার শ্বসদ্ধান্ত না শনন। শস শক্ষক্ত্র শ্বকছু অর্থদণ্ড র্াকক্ব, এ হে আমাক্দর প্রেুব্ধ সত্তার হাি শর্ক্ক 

আমাক্দর বাাঁ চাক্নার এক উপায় মাত্র, ঠিক শ মন অশ্বেশ্বসয়ুস প্রক্ো ন শর্ক্ক বাাঁ চার জক্নয শ্বনক্জক্ক মাস্তুক্ের সক্ঙ্গ 

শবাঁক্ধ রাখার বযবস্থ্া কক্রশ্বছক্েন। বাজাক্রর শকানও দায় শনই এই কাজ করার, বরং আমাক্দর প্রেুব্ধ সত্তাক্ক বযবহার 

কক্র বযবসায়ীরা ো  করক্ি পাক্র। এর শর্ক্কই এক্সক্ছ শর্োক্রর সরকাশ্বর নীশ্বির শক্ষক্ত্র উদারপন্থী শ্বনয়ন্ত্রণবাক্দর 

িে,  া এখন একাশ্বধক শদক্ে সরকাশ্বর নীশ্বি প্রণয়ন প্রশ্বক্রয়ার এক আবেযক অঙ্গ। 

রক্ষণেীেিা র্াকক্েও অর্থনীশ্বি শ্ববষয়টির একটি স্বাস্থ্যকর প্রবণিা ির্যপ্রমাক্ণর দায়বদ্ধিা ও শ্ববক্েষণী কাোক্মার প্রশ্বি 

আকষথণ। িাই আজ অর্থনীশ্বির মূেধারার আবেযক অঙ্গ হক্য় উক্েক্ছ আচরণবাদী অর্থনীশ্বি। শর্োক্রর শনাক্বে-প্রাশ্বি 

িারই স্বীকৃশ্বি। এক্কই বক্ে শেোর নাম বাবাশ্বজ! 

 েন্ডন সু্কে অব ইকনশ্বমে-এ অর্থনীশ্বির শ্বেক্ষক 

 


