
সামগ্ৰিক চাগ্ৰিদা গ্ৰক ? সামগ্ৰিক চাগ্ৰিদাৰ উপাদান সমূি গ্ৰক গ্ৰক ?  চমকুক ব্যাখ্যা কৰা । 

 

অৰ্ থনীতি এখনি চুড়ান্ত দ্ৰব্য আৰু সেৱ়াৰ প্ৰতি ৰ্ক়া মুঠ চ়াতিদ়াক ে়ামতিক চ়াতিদ়া সব়্ালে । 

 ে়ামতিক চ়াতিদ়াৰ মূখয উপ়াদ়ান েমূি ি’েঃ 

(১) ব্যক্তিগি উপল ়াগ চ়াতিদ়া । 

(২) ব্যক্তিগি তব্তনল ়াগ চ়াতিদ়া । 

(৩) দ্ৰব্য আৰু সেৱ়াৰ প্ৰতি চৰক়াৰী চ়াতিদ়া । 

(৪) তনগুট ৰপ্ত়াতন চ়াতিদ়া (X-M) 

 

(১) ব্যক্তিগত উপভ াগ চাগ্ৰিদাাঃ ই ঘৰুৱ়া খণ্ডৰ ক্ৰ  কৰ়াৰ ক্ষমি়া ৰ্ক়া আৰু ক্ৰ  কৰ়াৰ 

ইচ্ছ়া প্ৰক়াশ কৰ়া দ্ৰব্য আৰু সেৱ়াৰ ম়ানক ব্ুজ়া  । সেলনঃ খ়াদয, ব়্ােস্থ়ান, তচতকৎে়া, সেৱ়া 

ইিয়াতদৰ প্ৰতি কৰ়া চ়াতিদ়া । 

 

(২) ব্যক্তিগত গ্ৰব্গ্ৰনভ াগ চাগ্ৰিদাাঃ েন্ত্ৰপ়াতি গৃি আতদৰ দলৰ নিুন মূেধনী েম্পতিৰ েৃষ্টি আৰু 

সকেঁ চ়াম়ােৰ ওপৰি ব্যক্তিগি উলদয়াগীেকেৰ পতৰকতিি ব্য লক ব্যক্তিগি তব্তনল ়াগ চ়াতিদ়া 

সব়্ালে । 

 

(৩) দ্ৰব্য আৰু সসৱাৰ প্ৰগ্ৰত চৰকাৰী চাগ্ৰিদাাঃ দ্ৰব্য আৰু সেৱ়াৰ প্ৰতি চৰক়াৰী চ়াতিদ়া ব্ুতেলে 

েম়াজৰ ে়াধ়াৰন অ ়াৱ পূৰণ কতৰব্ৰ ক়াৰলণ উপল ়াগয আৰু মুেধনী দ্ৰব্যি চৰক়াৰৰ 

পতৰকতিি ব্য লক ব্ুলজ়াৱ়া ি  । এই চৰক়ালৰ সু্কে, পতৰব্িন, ি়াস্প়াি়াে, ৰ়াস্ট়াঘ়াট, শক্তি 

ইিয়াতদি কতৰব্লে তব্চৰ়া েৰচলক ব্ুজ়া  । 

 

৪. গ্ৰনগুট ৰপ্তাগ্ৰন চাগ্ৰিদা (X-M): তনগুট ৰপ্ত়াতন চ়াতিদ়া ব্ুতেলে এখন সদলশ তব্লদশী দ্ৰব্য আৰু 

সেৱ়াৰ প্ৰতি কৰ়া চ়াতিদ়াৰ অতিতৰি তখতনলক ব্ুজ়া  । অৰ্ থ়াৎ, 

তনগুট ৰপ্ত়ানী চ়াতিদ়া = ৰপ্ত়ানী(X) – আমদ়ানী(M) 

 

সামগ্ৰিক স াগান গ্ৰক ? ই াৰ উপাদান সমুি গ্ৰক গ্ৰক ? 

 

 এক তব্লশষ েম  ক়ােি অৰ্ থনীতি এখনি ক্ৰ ৰ ব়্ালব্ উপেব্ধ দ্ৰব্য আৰু সেৱ়াৰ মঠু সে়াগ়ানৰ 

সমৌতদ্ৰক মূেয ব়্া ম়ালনই ি’ে ে়ামতিক সে়াগ়ান । ই ়াক অৰ্ থনীতি এখনৰ মুঠ উপ়াদ়ানি সি়াৱ়া 

মুঠ ব্য  ব্ুতেও ক’ব্ প়ালৰ়া । ই ি’ে দৰ়া চেলি জ়ািী  আ  ব়্া উপ়াদ়ান মূেলি তনগুট জ়ািী  

উপ়াদ়ান । 

ে়ামতিক সে়াগ়ানৰ দুট়া ঘ়াই উপ়াদ়ান ি’েঃ 

(১) উপল ়াগ ব্য  (C) 

(২) েঞ্চ  (S) 

 আ ৰ এক ব্ৃিৎ অংশ দ্ৰব্য আৰু সেৱ়াৰ উপল ়াগি ব্য  কৰ়া ি  আৰু ব়্াকী ৰ্ক়া 

অংশ েঞ্চ  কৰ়া ি  । ে়ামতিক সে়াগ়ানক িেি তদ ়াৰ দলৰ প্ৰক়াশ কৰ়া ি’ ঃ 

AS=C+S 

অৰ্ থ়াৎ, 

 ে়ামতিক সে়াগ়ান = উপল ়াগ + েঞ্চ  । 

 
 
 



 উপভ াগ ব্য  গ্ৰক ? 

 

অৰ্ থনীতি এখনৰ েকলে়া ব্যক্তিল  স ়াগক়াে থি কৰ়া ব্য ক স ়াগ ব্য  সব়্ালে । এলন ব্য  

সিওেঁলে়াকৰ আ ৰ ওপৰৰ তন থৰ কলৰ । তনতদি আ ি স ়াগ ব্য  ব়্াত়িলে েঞ্চ  কতমব্ । 

 

সম্ভাব্য (প্ৰতযাগ্ৰিত) আৰু প্ৰকৃত (সিিান্ত) গ্ৰক ?  

      

 উপল ়াগ, তব্তনল ়াগ, মঠু উৎপ়াদন ইিয়াতদ চেকলব়্াৰৰ পতৰকতিি ম়ানলব়্াৰক েম্ভ়াব্য ম়ান ব়্া 

প্ৰিয়াতশি ম়ান ব্ুতে সক়াৱ়া ি  ।আনি়ালি মুঠ ঘৰুৱ়া উৎপ়াদন, মুঠ জ়ািী  উৎপ়াদন তনন থ  

কতৰব্ৰ ব়্ালব্ উপল ়াগ, তব্তনল ়াগ ইিয়াতদ তে ম়ান ব্যৱি়াৰ কৰ়া ি  সে ়া অৰ্ থনীতিখনি সক়ালন়া 

ব্ছৰৰ উপল ়াগ, তব্তনল ়াগ ইিয়াতদলব়্াৰৰ প্ৰকৃি ম়ান । 

তকন্তু প্ৰকৃি উপল ়াগ উপল ়াি়াজলন সেই েম ক়ােি কতৰব্ তব্চৰ়া উপল ়াগিলক পৃৰ্ক িব্ 

প়ালৰ । এলনদলৰ উৎপ়াদনক়াৰী এজলন সিওেঁৰ দ্ৰব্যৰ মজিু তে পতৰম়ালন ব্ৃক্তি কতৰব্লে 

পতৰকিন়া কতৰতছে ষ্টঠক সেইমলি প্ৰকৃিলি ব্ৃক্তি ন়াপ়াব্ও প়ালৰ । অৰ্ থ়াৎ প্ৰকৃি তব্তনল ়াগ আৰু 

পতৰকতিি তব্তনল ়াগ এলক নিব্ও প়ালৰ ।  

 উদয়ািৰণস্বৰূলপ এজন উৎপ়াদনক়াৰীল  ব্ছৰৰ সশষি 1000 টক়া মুেযৰ দ্ৰব্য মজিু 

ৰ়াতখব্ তব্চ়াতৰলছ । তকন্তু অপ্ৰিয়াতশি  ়ালৱ সিওেঁৰ দব্যলট়াৰ চ়াতিদ়া ইম়ান ব্ৃক্তি িে সে সিওেঁ 

মজিুৰ পৰ়াত্ত 300 টক়া মূেযৰ দ্ৰব্য তব্ক্ৰী কতৰলি চ়াতিদ়া পূৰ়াব্লে েক্ষম ি’ে । গতিলক ব্ছৰৰ 

সশিি সিওেঁৰ মজিু ব্ৃক্তি প়ালে 1000 - 300 = 700  টক়া । ই ়াি 1000 টক়া ি’ে েম্ভ়াব্য 

তব্তনল ়াগ আৰু 700 টক়া ি’ে প্ৰকৃি তব্তনল ়াগ । 

 

 
 
 
 


