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বাজারেে সমাজ, সমারজে বাজাে: গ্রামবাাংলাে সাধােণ মানুরেে ‘বাজাে’ ও ‘অর্থ' 

সাংক্রান্ত অভিমত ও তাে তাভিক ভবরেেণ 

মুহাম্মদ রেহান মাসমু 

সহকােী অধযাপক, ইউনাইরেড ইন্টােনযাশনাল ইউভনিাভসথভে, বাাংলারদশ  

Abstract 
Human beings by nature tend to form social relations and the market as a place and a process of 

exchange is an important aspect of social existence. The social relations are predominantly formed 

among the people who involve in exchange of both nonmaterial and material substances. On the 

other hand, any market is a place, where the rules and regulations of the exchange are formed and 

developed, hence it is often considered an important aspect of social lives that help to form different 

social relations. The market is an economic phenomenon, but unlike other economic institutions, it 

has some established social rules and norms. It helps to develop a customary the process to meet the 

need of the people of a society. Therefore, the nature of the market-dominated society, as the topic 

of discussion, has already been considered an essential concern in recent times. This research tends 

to investigate the opinions of 192 grocers or shopkeepers on some general notions that are 

inseparable from the culture of the rural areas of Bangladesh. The findings of research may help to 

form an insight about the values and attitudes of the people, who are involved in the market.  
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িভূমকা 
 

     মানবর াভি স্বিাবত শৃঙ্খল জীবরনে প্রতযাশী হরে ‘সমাজ’  ঠন করে, এবাং ‘বাজাে’ সমারজে এমন একভে অাংশ রেখারন 

ভবভনমরেে েীভতগুরলা ভনধথাভেত হে। সমাজবদ্ধ মানুরেে পােস্পভেক সম্পকথ প্রকৃত অরর্থ ভবভনমরেে সম্পকথ। তাই সমারজে 

ভবভনমে রেত্র বা বাজাে একভে গুরুত্বপূণথ আরলাচনাে রেত্র ভহরসরব ভবরবচনা কো চরল। অপেপরে, ‘বাজারেে ভবভনমে-েীভত’ 

সমারজ বসবাসকােী মানব-জীবরনে সবথত্র প্রিাব ভবস্তাে করে, তাই ‘বাজাে প্রিাভবত সমাজ’ আরলাচনাে ভবেে ভহরসরব 

আর  রর্রকই ভবরবভচত হরে আসরে। তাহরল, ‘বাজাে’ ও ‘সমাজ’ এবাং তারদে পােস্পভেক সম্পকথ সাধােণ আগ্ররহে ভবেে 

ভহরসরব রদখা রেরত পারে। ‘বাজাে’ এমন একভে সদা-ভবকভশত জভেল  ভতশীল শভি ো রক্রতা ও ভবরক্রতাে কােথক্রম 

একীিূত করে এবাং প্রিাবশালী সবথজনীন েমতা ভহরসরব সমাজ্জীবরনে প্রাে় সব প্রধান ববভশষ্ট্য ও সামাভজক অভস্তত্ব ভনে়ন্ত্রণ 

করে। েভদও এভে একভে অর্থননভতক প্রভতিান এবাং প্রভতভে প্রভতিারনে মত এখারনও ভকেু প্রভতভিত সামাভজক ভনে়ম ও েীভত-

নীভত আরে, তর্াভপ রকান না রকান  সামাভজক রপ্রোপরেই এভে অভস্তত্বশীল হরেভেল। অতঃপে বাজাে একভে প্রভতভিত প্রভক্রে়া 

ভহসারব জনমানুরেে চাভহদা পূেরণে একভে সরন্তােজনক ধাোবাভহক রজা ান-রেত্র ভহসারব পভে ভণত  হরত র্ারক (Polanyi, 

1982: 33)।  রস অরর্থ একভে অর্থননভতক প্রভতিান ভহরসরব বাজাে সামাভজক কমথ সঞ্চালরনে সুরো  করে ভদরে সামাভজক 

জীবন োপন সহজ করে রতারল। তাই, বাজাে একভে অর্থননভতক প্রপঞ্চ হরলও এখারন অরনক সামাভজক ভবেে় জভড়ত। 

আরলাচনাভেে প্রকৃত রূপ তাভিক কােরণ জভেল আকাে ধােণ কেরত পারে; কােণ, ‘বাজাে’ এবাং ‘সমাজ’ দু’রোই অরর্থে ভদক 

রর্রক জভেল শব্দ। শব্দ দু’রোে মরধযে সম্পকথ বযাপােভেরক আরো জভেল করে রতারল। সেল কেবাে ভনেরত শব্দার্থ ভনরে 
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একেু আরলাচনা কো প্ররোজন। ‘মারকথভোং’ এে িাোে ‘বাজাে’ হরলা প্রকৃত ও সম্ভাবনামে রক্রতা-র াভি। সমাজভবজ্ঞারনে 

িাোে ‘সমাজ’ হল মানবর াভিে মরধযকাে পােস্পভেক সম্পকথ। শব্দার্থ ভনরে ভবতরকথ জোরনা রেরত পারে, তরব সেল 

আরলাচনা বজাে োখরত সাধােণ অর্থ রমরন ভনরল রদারেে ভকেু হরব না। শব্দার্থ পভেষ্কাে হরল আমো রদখরবা ‘মানবর াভি’ 

শব্দভে উিে শরব্দে অর্থ ভবরেেরণ প্ররো  কো হরেরে। তাহরল, আমো এখন আরলাচনাে প্রকৃত ভবেেভে বুঝরত পােরবা, 

“রকান একভে ভনভদথষ্ট্ এলাকাে প্রকৃত ও সম্ভাবনামে ভবরক্রতা-র াভিে মরধযকাে সম্পরকথে বাস্তবতা ও ধযানধােণাে সাধােণ 

ভববেণ ও বযাখযা উপস্থাপন কো” আরলাচয প্রবন্ধভেে উরেশয।  
 

     আধুভনক সমারজ মানবজীবরনে ববভশষ্ট্য, সুভবধা, েমতা ও প্রাপযতা এবাং মূল সামাভজক সম্পকথগুরলা মূলত বাজাে-

রকভিক। সমাজ নামক কাঠারমাভে  রে ওরঠ অর্থনীভত নামক অবকাঠারমাে উপে ভিভি করে (Marx, Engels & Arthur, 

1972)। প্ররতযকভে সমারজে স্বরূপ, সমারজ বসবাসকােী মানুরেে মরধযে অর্থননভতক ভবভনমরেে রূপরেখাে উপে ভনিথেশীল। 

অপেপরে, ভবভনমে ভনিথে করে সাধােণ মানবর াভিে ভকেু সাধােণ ধযানধােণাে উপে। সমারজ বসবাসকােী সাধােণ মানুে 

ভকেু ধযানধােণা ভনরে র াভিবদ্ধ হে, অর্বা এও বলা চরল রে, সমাজ সাধােণ মানুরেে মরধয ভকেু ধযানধােণা বতভে করে 

(Marx, Engels & Arthur, 1972)। মানুে সবসমে় অর্থননভতক কােথক্রমগুরলারক রকবলমাত্র আভর্থকিারব লািবান হওোে 

ভনেরত সম্পাদন ও সাং ভঠত করে না, বোং প্রভতভে অর্থ-সাংসৃষ্ট্ কমথকাণ্ড বৃহিে সম্প্রদারে়ে বা সমারজে সরে সাং ভতপূণথ একভে 

প্রতীকী অর্থ বহন করে। রকান ভনভদথষ্ট্ সমারজ বসবাসকােী মানুরেে বযবহাভেক িাোে ভবরেেণ রস সমারজে মানবর াভিে 

মরনািারবে সতযরূপভে প্রকাশ করে (Foucault, 1972)। সাধােণ মানুরেে সমাজ সাংক্রান্ত জ্ঞান  ভঠত হে পােস্পভেক 

অভিজ্ঞতা ভবভনমরেে মাধযরম। আবাে, েভদ এো সতয বরল ধরে রনওো োে, রে আমো আমারদে ‘অভিজ্ঞতাে সমভষ্ট্’, 

তাহরল আমারদে এো রমরন ভনরত হরব রে, আমারদে িাো, জীবরনে অভিজ্ঞতাগুরলারক অর্থবহ করে রতারল (Mead, 

1964)। অভিজ্ঞতাগুরলাে পােস্পভেক ভবভনমরেে রেরত্র অভিজ্ঞতা-অজথনকােী এভেরক প্রতযাভশত অর্বা অপ্রতযাভশত বরল 

আখযাভেত কেরল সামাভজক বাস্তবতাে ভনভেরখও তা ইভতবাচক বা রনভতবাচক িারব প্রভতভিত হরে োে (Berger & 

Luckmann, 1980)। এই জভেল প্রভক্রোে প্রকাভশত সেল রূপভেই হল, বিরবযে রপ্রভেরত মানুরেে অভিমত অর্বা ধযান-

ধােণা। সেল ভনেম অনুসেণ করে এ কর্া বলা চরল রে, সমাজ মানুরেে মারঝ ‘বাজাে’ ও ‘বযবসা’ সম্পভকথত ধােণাে জন্ম 

রদে। মানুরেে প্ররো কৃত িাো মানুরেে ধযান-ধােণাে প্রকাভশত রূপ।  
 

তাভিক আরলাচনা 
 

     প্রবন্ধভেে  তাভিক আরলাচনা  ‘বাজাে’ ও ‘সমাজ’ এে মরধযকাে সম্পকথ ভনধথােণ কোে প্রোস পাে। একভে বাজাে ভনেক 

একভে জাে় া নে,় এভে এমন একভে প্রভক্রে়া ো সম্পরদে অর্থ-পূণথিারব বোে ও বণ্টন করে রেরকারনা ধেরণে বাভণজযরক 

সার্থক করে এবাং রসই সারর্ পণয ও রসবাে ভবভনমে় মূলয স্থাপন করে সমারজে মানুরেে অর্থননভতক কােথকলাপরক  ভতশীল 

োরখ। এভে বদবক্ররম, ঘেনাক্ররম বা বনভমভিক-িারব  ভঠত এমন একভে রেত্র ো পণয বা রসবাে ভবভনমে় বা মাভলকানা 

স্থানান্তে সহজতে করে রতারল। এো প্রাে়ই মরন কো হে রে, রেখারন প্রভতরোভ তা ও ভবভনমে় সুরো  বতভে হে, রসখারনই 

বাজাে অভস্তত্বশীল হে, এমনভক প্রভতরোভ তাে ধেণ একতেফাও হরত পারে (Weber, 1978:27)। বাজাে েভদও রকবলমাত্র 

একভে অর্থননভতক প্রভতিান ভহসারব পভেজ্ঞাত, তর্াভপ নানাভবধ সামাভজক সম্পকথ এবাং ভবভিন্ন সামাভজক প্রভতিারন বাজারেে 

বযাপক প্রিাব র্াকরত রদখা োে;  অপেপরে, এ সমস্ত সম্পকথ ও প্রভতিানও বাজােরক েরর্ষ্ট্ প্রিাভবত করে 

(Granovetter, 1985)। 
 

     কালথ পলাভনে (Karl Polanyi) মরত,  'বাজােরক' মুিবাজাে অর্থনীভতরত একভে অতযন্ত শভিশালী রেত্র ভহরসরব 

ভবরবচনা কেরত হরব, রকননা এভে এমন একভে অর্থননভতক বযবস্থাপনা রেখারন রেরকারনা পণযে উৎপাদন ও বণ্টন রর্রক শুরু 

করে সমস্ত প্রভক্রোে ভনে়ন্ত্রণ ও ভনরদথশনা একমাত্র বাজাে কতৃথক সম্পাভদত হে। ভতভন বরলন, "A market economy is an 

economic system controlled, regulated, and directed by markets alone; order in the production and 

distribution of goods is entrusted to this self-regulating mechanism. An economy of this kind derives 

from the expectation that human beings behave in such a way as to achieve maximum money gains. 

It assumes markets in which the supply of goods (including services) available at a definite price 

will equal the demand at that price. It assumes the presence of money, which functions as 

purchasing power in the hands of its owners” (Polanyi,  1944: 68-69)। োে অর্থ দাোে,  মুিবাজাে 
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অর্থননভতক বযবস্থাপনা প্রতযাশা করে রে, (ক) অর্থনীভতে সারর্ জভেত সকল কােথকলাপ রকবলমাত্র আভর্থকিারব উপকৃত 

হওোে উরেশয দ্বাো বযাখযা কো সম্ভব, (খ) বাজারে একভে ভনভদথষ্ট্ মূরলযে পণযে চাভহদা ও সেবোহ সমান হরব এবাং ( ) 

অরর্থে উপভস্থভত বাজারে উপভস্থত বযভিরদে ক্রে়েমতারক ভনরদথশ করে। 
 

     রকরনর্ অযারো (Kenneth Arrow) অর্থনীভতভবদ ভহসারব বাজারেে একভে সাধােণ ভচত্র উপলব্ধ কোে প্রোস 

রপরেরেন: “At a given price (or, more precisely, given all prices), individual agents choose how much 

to supply and how much to demand. These supplies and demands are simply added up; when the 

prices are such that total supply equals total demand in each market, equilibrium prevails. There is 

no particular relation between a supplier and a demander; that is, a supplier is indifferent about 

supplying one demander or another, and vice versa” (Arrow , 1998:94)। োে অর্থ দাোে, একভে ভনভদথষ্ট্ 

মূরলয (বা আরো স্পষ্ট্ করে, সকল মূরলয), পৃর্ক প্রভতভনভধ কতখাভন চাভহদাে দাভবরত কতখাভন সেবোহ কো হরব তা ভনধথােণ 

করেন। এই চাভহদা এবাং সেবোহে রপ্রভেরত পণযে মূলয ভনধথােণ হে এবাং েখন রমাে সেবোহ রমাে চাভহদাে সমান হে়,  

তখন বাজারে ভস্থভতশীলতা ভবোজ করে। এরেরত্র সেবোহকােী এবাং চাভহদা পূণথকােীে মরধয রকান েকম ভবরশে সম্পকথ বতভে 

হেনা বা তাো পােস্পভেক রেরকারনা সম্পরকথে বযাপারে তাো উদাসীন র্ারকন।  
 

     এডওে়াডথ পামাে র্ম্পসন (Edward Palmer Thompson) মরন করেন রে, ‘বাজাে’ অনয রেরকারনা অর্থননভতক 

প্রভতিান রর্রক আলাদা, কােণ বাজাে মূলত একভে অবকাঠারমা, ো সামাভজক সম্পকথ ও োজননভতক বাস্তবতাে ভিভি বতভে 

করে। ভতভন বরলভেরলন: “The market remained a social as well as an economic nexus. It was the place 

where one-hundred-and-one social and personal transactions went on; where news was passed, 

rumor and gossip flew around, politics were (if at all) discussed in the inns and wine-shops round 

the market square. The market was the place where the people, because they were numerous, felt for 

a moment that they were strong” (Thompson 1971: 134-35)। োে অর্থ দাোে, বাজারে শতাভধক বযভি ত ও 

সামাভজক রলনরদন সম্পন্ন হে, রসইসারর্ রদাকারন রদাকারন বা জাে় াে জাে় াে খবে, োজননভতক আরলাচনা, গুজব ও 

পেচচথাে আখো বরস এবাং সামাভজক এবাং অর্থননভতক রো সূত্র স্থাভপত হে। বাজাে এমন একভে জাে় া রেখারন অরনক 

অরনক মানুে একসারর্ সমরবত হে, আে রসকােরণ এক মুহূতথে জনয হরলও ভনরজরদে তাো শভিশালী অনুিব করে। 
 

     বাজারে পণযে মূলয ভনধথাভেত হে। রকান বাজারে েভদ রকান দ্রবয বা রসবাে ভবভনমে-মূলয ভনধথােণ না হে, তাহরল তা পণয 

ভহরসরব পভে ভণত হেনা, আবাে বাজারে েভদ রকান ভকেুে মূলয উপলব্ধ কো হে়, তরব তা পণয ভহরসরব  ণয হরত শুরু করে। 

অরনক ভকেু ো আজ পণয ভহরসরব ভবরবচনা কো হরে, তা এক সমে পণয ভেলনা, কােণ  বাজারে তাে রকান ভবভনমে় মূলয 

ভেলনা। কারজই এো বলা োে় রে, বাজারেে সভক্রে় শভিগুরলাই ভস্থে করে, রকানো পণয আে রকানো তা নে। পণয 

ভনধথােরণে সমস্ত প্রভক্রে়া পণয উৎপাদক, রক্রতা ও ভবরক্রতাে রলনরদরনে অভিপ্রারেে উপে ভনিথেশীল (Appadurai, 

1986)। তরব, রলনরদন শুধুমাত্র তখনই  সঞ্চাভলত হে়, েখন দুভে ভিন্ন বযভিে বা ভিন্ন ভিন্ন পরেে মরধয একপে 

অনযপেরক তারদে মতানুোে়ী পণয (বা রসবা) প্রদান কেরত সেম হে। রকান একভে ভবরশে সমারজে মানুে রকানভকেুরক 

তখনই পণয মরন করে েখন তাে একভে ভবভনমে-মূলয বতভে হে। অনয কর্াে়, রকানভেরক পণয মরন কো হরব তাে সারর্ 

মানুরেে চাভহদাে একভে ঘভনি সম্পকথ আরে। একভে দ্রবয বা রসবাে ভবভনমে-মূলযে সম্ভাবনাই রকানভকেুরক পণয িাবরত বাধয 

করে এবাং মানুে তারক পৃর্কিারব মূলযাে়ন কেরত শুরু করে (Marx, 1844)। রলনরদন (বা পণযে বাভণজয) একভে 

বস্তুতাভন্ত্রক অবস্থা ো পণয বা রসবাে উপরো  মান বা নান্দভনক তাৎপেথ দ্বাো ভনধথাভেত। অবশয, একভে সমারজে োজননভতক, 

সামাভজক ও অর্থননভতক অবস্থা রকান পণয বা রসবাে উপরো  মান বা নান্দভনক তাৎপেথ উিে়ই ভনে়ন্ত্রণ করে। 
 

     প্রবরন্ধে এই পেথারে় ‘সমাজ’ ও ‘সামাভজক সম্পকথ’রক সাংজ্ঞাভেত কোে প্ররোজন বতভে হে। একভে সমাজ হল সামাভজক 

সম্পরকথ জভড়ত এক দল মানুে বা একভে বৃহৎ জনর াভি োো  একই রিৌ ভলক বা সামাভজক এলাকারত বসবাসেত, একই 

োজননভতক কতৃথরত্বে অাংশীদাে এবাং একই সাাংস্কৃভতক  ববভশরষ্ট্য অেীিূত।  সামাভজক সম্পকথ হল সমারজে মূলভিভি। 

‘সামাভজক সম্পকথ’রক রস সমস্ত বহুভবধ বন্ধন রূরপ সাংজ্ঞাভে়ত কো রেরত পারে ো  ভবভিন্ন সামাভজক র াভি, রেণী ও জাভতে 

মরধযকাে সাাংস্কৃভতক, সামাভজক, োজননভতক, এবাং অর্থননভতক কােথক্ররমে রপ্রোপরে  রে ওরঠ। এই জভেল সম্পকথগুরলা 

এতোই বযাপক রে, এভে একভে সমাজিূি মানুরেে সারর্ ভিন্ন সমাজিূি মানুরেে মরধযও পভেবযাপ্ত হরত পারে  (Fiske, 
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1991)। রকান সামাভজক সম্পকথ মানুরেে মরধযকাে সমন্বরেে একভে ধেণ ো অরনক রেরত্র সমারজে সদসযরদে উপলভব্ধ 

এবাং ভসদ্ধারন্তে উপে ভনিথে করেনা। আবাে, রকান কােথকলাপরক 'সামাভজক' বলরত হরল তারক অবশযই একভে সাম্প্রদাভেক 

অরর্থ ভবরবচনা কেরত হরব, রেখারন এরক অরনযে ইো, অভনো, বনভতকতা, ভচন্তা, বযবহাে এবাং মত প্রকারশে প্রতযাশারক 

ের্াের্ মেথাদা রদরব, রসইসারর্ পােস্পভেক অনুেভি, নভত, ভচিবৃভি, অভিজ্ঞতা, উরেশয  এবাং কমথ সম্পরকথ একভে সাধােণ 

ধােণা  ভঠত র্াকরব (Rummel, 1976: 61)। 
 

     মানবর াভিে অর্থপূণথ কমথ-পভেকল্পনাে সম্ভাবনা সামাভজক সম্পরকথে অভস্তত্বে একভে অপভেহােথ উপাদান ভহরসরব রদখরত 

হরব (Weber, 1978: 26)। সামাভজক সম্পকথ কতক উরেখরো য প্রতীকী গুরুত্ব সম্পন্ন সামাভজক কমথ দ্বাো ভনভমথত হে়। 

একভে ভনভদথষ্ট্ সমরে এবাং সুভনভদথষ্ট্ স্থারন রকারনা কারজে প্রতীকী মূলযে  ঠন, অভিবযি,  প্রসােণ বা স্থানান্তে ভনিথে করে 

মানুরেে ভমর্ভিে়াে রূপরেখাে উপরে (Blumer, 1969)। আবাে, বযভি বা র াভিে মরধযে ভবভবধ সামাভজক সম্পকথ 

রকবলমাত্র বাস্তব ভমর্ভিে়াে ভিভিরতই  ভঠত হেনা, পরোেিারব হরলও অন্তত পােস্পভেক মধযস্থতা, সমরঝাতা ও এক েকম 

বাধযবাধকতােও প্ররে়াজন পরে। সামাভজক করমথে রলাকাে়ত অরর্থে স্থাভেত্ব বা পভেবতথনশীলতা সামাভজক রপ্রোপরেে উপে 

ভনিথে করে। রকবল সামাভজক রো ারো ই সামাভজক ভমর্ভিে়া  ঠরনে অপভেহােথ উপাদান ভহসারব সামাভজকিারব সম্পভকথত 

মানুরেে মরধয স্থাে়ী সামাভজক ঐকয সৃভষ্ট্ কেরত পারে (Znaniecki, 1988: 297)। েখন মানুে এরক অরনযে সাংস্পরশথ 

আরস, তখন একভে একীিূত আচেণভবভধ এবাং আকাঙ্ক্ষাে  মানদণ্ড অভধিান-কেরণে আসভি রদখাে, ো মূলত তারদে 

সামাভজক কমথগুরলাে ভনরদথশক ভহসারব পভে ভণত হরত পারে।  তরব, রো ারো  প্রেুভিে উন্নে়ন এবাং আন্তজথাভতক বযবসা-

বাভণজযে প্রসারেে ফরল সহ-উপভস্থভত এবাং স্থাভনক-সমে় ত রপ্রোপরেে গুরুত্ব অরনকাাংরশ হ্রাস রপরেরে। সবথবযাপী 

 ণমাধযরমে উপভস্থভত এবাং রো ারো  মাধযমগুরলাে উন্নে়ন শুধুমাত্র তর্য প্রবারহে আমূল পভেবতথনই আরননই, বোং 

সামাভজক সম্পরকথে রূপরেখাে বযাপক পভেবতথন সাধন করেরে। বতথমারন তাই এেকম অরনক সামাভজক সম্পকথ রদখা োে, 

ো অতীরতে ভেলনা। ঐভতহয, েীভতনীভত, ভবশ্বাস, চচথা, এবাং সামাভজক প্রভতিানগুরলা েভদও সামাভজক সম্পরকথে রূপরেখা 

ভনধথােণকােী ভহরসরব সবসমে মূল িূভমকা রেরখ আসরে, তর্াভপ বতথমান সমরে এগুরলাে পাশাপাভশ  ণমাধযমরক একভে 

অপভেহােথ উপাদান ভহরসরব রমরন ভনরত হরব। 
 

     রেরকারনা সামাভজক সম্পকথ ভবভিন্ন অর্থননভতক, সামাভজক ও সাাংস্কৃভতক উপকেরণে একভে জভেল ও রেৌভ ক প্রভতফলন, 

আে তাই সামাভজক ভমর্ভিে়াে জভেল ভচত্ররক বযাখযা কেরত ভকেু সহজ সেল সাধােণ ধােণাে সাহােয ভনরল তা জভেলতাে 

রূপরেখা উদ্ভাসরন স্বেতা ভদরত সাহােয কেরব (Geertz, 1973)। 'সামাভজক সম্পকথ' সাংভেষ্ট্ রেরকারনা আরলাচনারত 

ভনতযননভমভিক িারবে আদান-প্রদান এবাং প্রভতভনে়ত চলমান সাম্প্রদাভে়ক কােথক্রম সাং ভঠত হরে বরল রমরন ভনরত হরব। এ 

সমস্ত িাব-ভবভনমে ও রেৌর্-কােথক্রম অন্তত সাাংরকভতক িারব ঐ সামাভজক রপ্রোপরে গুরুত্বপূণথ অর্থ বহন করে। রেরকারনা 

সামাভজক কােথক্রম সামাভজক রো ারোর ে মাধযম এবাং সামাভজক ভমর্ভিে়াে ধেরণে উপে ভনিথেশীল। রুডলফ োরম্মল 

(Rudolph Rummel) সামাভজক ভমর্ভিে়ারক সাংজ্ঞাভে়ত কেরত ভ রে বরলরেন:  “the acts, actions, or practices of 

two or more people mutually oriented towards each other's selves, that is, any behavior that tries to 

affect or take account of each other's subjective experiences or intentions” (Rummel, 1976), অর্থাৎ 

"দুই বা তরতাভধক মানুে এরক অপরেে কাজকমথ, ভচন্তা-িাবনা, চচথা বা ধযান-ধােণাে বযাপারে অবভহত, আে তাই তারদে রে 

রকারনা আচেণ সাংক্রান্ত ভসদ্ধান্ত পােস্পভেক অভিজ্ঞতা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও অভিরুভচ প্রিাভবত করে। রেরকারনা ধেরণে 

ভমর্ভিে়া প্রাে়ই মানুরেে মরধযে পােস্পভেক সম্পদ, সম্মান, অবস্থা এবাং েমতাে ভবভনমে় দ্বাো সমন্বে়সাধন হরে র্ারক। তাই, 

বাজাে সামাভজক ভমর্ভিে়া রসেকম একভে হল অবস্থান, রেখারন পণয ও রসবাে অভধকাে রস্বোকৃত ভবভনমে় হে (Beckert, 

2009: 248)। 
 

     প্ররতযক েুর ে এবাং প্ররতযক অঞ্চরলে মানুেরদে রো ারো  কোে সামর্থয, সমন্বে় সাধরনে দেতা ও অভিরোভজত 

হওোে েমতা সামাভজক সম্পকথ স্থাপন কোে প্রবণতা বতভে করে এবাং প্রােশই এরক অপরেে ভক্রে়া-প্রভতভক্রে়া ও আরব রক 

মূলযাে়ন কো হে। রকান সমারজে সামাভজক প্রভতিানগুরলা রসই সমারজে অন্তিুথি মানুেগুরলাে সামাভজক সম্পরকথে প্রকৃভত, 

সাম্প্রদাভেক অবস্থান এবাং বদনভন্দন জীবরনে রপ্রোপে রমৌভলকিারব ভনধথােণ করে। এই সামাভজক প্রভতিানগুরলা, ের্া 

পভেবাে, ধমথ, ভশো, োজনীভত বা অর্থনীভত ভনেক সামাভজক শভি ভহসারব নে,়  বোং একভে ঐকযবদ্ধ বযবস্থা ভহরসরব সামাভজক 

সম্পকথ  ঠন করে। আবাে আন্তজথাভতক বাভণরজযে সম্প্রসােণ, অর্থননভতক সমৃভদ্ধ এবাং সামাভজক কাঠারমাে সাংস্কােমুলক 
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পভেবতথন ও পভেবধথরনে সরে সরে ভবভিন্ন সামাভজক সম্পকথগুরলা জভেল রূপ ধােণ করে। ভবভিন্ন সামাভজক র াভি, সম্প্রদাে় 

বা প্রভতিারন অন্তিুথি মানুরেে মরধযে এই সম্পকথগুরলাে রূপরেখা প্রধানত তারদে সামাভজক জীবনোপরনে তাভ রদ 

সম্পাভদত কমথ দ্বাো ভনধথাভেত হে়, ফরল রসই সম্পকথগুরলা প্রতীকী অরর্থ তাৎপেথ সম্বভলত হরে ওরঠ (Weber, 1978:4)। তাই, 

সামাভজক সম্পকথগুরলাে ভনমথাণ সাম্প্রদাভে়ক সামাভজক কমথসাধন, ঐভতহয, েীভতনীভত, বনভতকতা ও সমারজে মানুেগুরলাে 

মূলযরবারধে উপে ভনিথে করে। 
 

পদ্ধভত 
 

      বাাংলারদরশে সামাভজক ও অর্থননভতক রপ্রোপরে দ্রুত পভেবতথন হরে এবাং তাে সারর্ সারর্ রদরশে মানুরেে মতামরতে 

রূপান্তেও দৃশযমান। এই পভেরপ্রভেরত কুভষ্ট্ে়া রজলাে কুমােখাভল উপরজলাে রেলরেশন বাজােরক  রবেণাে একভে আদশথ 

একক ভহসারব ভবরবচনা কো রেরত পারে। কােণ ভহসারব বলা োে, একাধারে এ অঞ্চরল ভশল্পাে়ন ততো দৃশযমান নে, 

অনযভদরক রবশ ভকে ুবাভেরত ‘সযারেলাইে রেভলভিশন এবাং ইন্টােরনে’ এে সাংরো  খুুঁরজ পাওে়া রেরত পারে। কুমােখাভল 

উপরজলাে রশেকাভন্দ গ্রারমে মানুরেে জীবনোত্রা ও উপাজথন প্রধানত রেশন-বাজাে রকভিক এবাং রপশা তিারব রবভশেিা  

মুভদ, বস্ত্র বা ভমভষ্ট্ রদাকারনে মাভলক অর্বা রদাকান-সাংভেষ্ট্ রকারনা কমথকারণ্ডে সারর্ জভেত। জভেপভে কো হে ১৯২ জন 

রশেকাভন্দ গ্রামবাসীে উপে। নমুনা অন্তিুথি সকরলই পুরুে, রকান নােী অন্তিুথি ভেলনা এবাং রপশা ত কােরণ তাো রেশন-

বাজারে ভদরনে রবভশেিা  সমে পাে করেন।  
 

     মানুরেে মরধযকাে ‘বযবসা ও বাজাে’ সম্পভকথত মতামত রজরন ভনরল এবাং রস সমস্ত ধােণাগুরলা ভবরেেণ কেরল বাজাে 

ও সমারজে পােস্পভেক প্রিারবে একভে সাধােণ রূপ রদখা রেরত পারে। প্রবন্ধ আরলাচনা কেরত জভেরপে সাহােয রনওো 

হরেরে, ো প্রকৃত অরর্থ ববজ্ঞাভনক জভেপ বলা চরলনা। এই সীমাবদ্ধতা রমরন ভনরল সাধােণ ভকেু দৃভষ্ট্িভেে সেলরূপ রদখরত 

পাওো োরব। রসই দৃভষ্ট্িভেগুরলা আমারদেরক বতথমান বাজারেে প্রিারব সমারজ বসবাসকােী মানুরেে মরধয বাজাে ও 

বযবসা সাংক্রান্ত ধােণাে রূপভে পভেষ্কাে করে রদরব। জভেরপে ফলাফল দু’ভে পৃর্ক অাংরশ ভবিি, একভে বাজাে-সাংক্রান্ত 

দৃভষ্ট্িভে এবাং অনযভে বযবসা ও বযবসােী সাংক্রান্ত দৃভষ্ট্িভে। ভবরেেণ সহজ কেবাে ভনেরত জভেপভেরত ভকেু প্রচভলত প্রবচরনে 

রপ্রভেরত জনমানুরেে ধােণা সাংগ্রহ কো হে। প্রবচনগুরলা হল: (১) অর্থ অনরর্থে মুল, (২) োকা মানুরেে স্বিাবরক নষ্ট্ করে, 

(৩) োকাে োকা আরন, (৪) দুভনোে মরধয সব রচরে ভনকষৃ্ট্ স্থান হরে বাজাে এবাং (৫) দুভনোরত োে সম্পদ েত কম, 

আরখোরত তাে ভহসাব তরতা সহজ হরব।  এোোও রে সমস্ত সাধােণ ধােণাে উপে মতামত সাংগ্রহ কো হে, রসগুরলা হল: 

(১) বযবসােী রর্রক চাকুেীে পদমেথাদা রবশী, (২) োো চাকুেী রর্রক বযর্থ তাোই বযবসা করে, (৩) ভশভেত মানুে বযবসা কে 

না, (৪) বযবসােীো জীবরনে সবভকেু লাি রলাকসারনে রপ্রভেরত রদরখ, (৫) বযবসাে মূল মন্ত্র হল ‘অরনযে োকা ভনরজে 

পরকরে আনাে ফভন্দ’। 
 

ফলাফল এবাং আরলাচনা 
 

     জভেপ রর্রক ো পাওো োে তাহরলাঃ ৯৬ শতাাংশ উিেদাতা মরন করেন, অর্থ অনরর্থে মুল; শতকো ৬৭ িা  মরন 

করেন, োকা মানুরেে স্বিাবরক নষ্ট্ করে; মাত্র ৩০ শতাাংশ ভবশ্বাস করেন, োকাে োকা আরন, ৮২ শতাাংশ উিেদাতাে মরত 

দুভনোে মরধয সবরচরে ভনকৃষ্ট্ স্থান হরে বাজাে; শতকো ৯২ িা  উিেদাতাে ধােণা রে দুভনোরত োে সম্পদ েত কম, 

আরখোরত তাে ভহসাব তরতা সহজ হরব। 
 

সােণী ১, বাজাে-সাংক্রান্ত দভৃষ্ট্িভে (জভেরপে ফলাফল শতকোে প্রকাশ) 

প্রবচন একমত ভিন্ন-মত মতামত রনই 

(১) অর্থ অনরর্থে মুল ৯৬ ৪ ০ 

(২) োকা মানুরেে স্বিাবরক নষ্ট্ করে ৬৮ ২৭ ৫ 

(৩) োকাে োকা আরন ৩০ ৫২ ১৮ 

(৪) দুভনোে মরধয সবরচরে ভনকৃষ্ট্ স্থান হরে বাজাে ৮২ ১০ ৮ 

(৫) দুভনোরত োে সম্পদ েত কম, আরখোরত তাে ভহসাব তরতা সহজ হরব। ৯২ ০ ৮ 
 

উৎস: মাঠ-পেথারে সাং ৃহীত উপাি 
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     জভেরপে ফলাফল ভবরেেণ কেরল রদখা োরে, বতথমান সমারজে মানুরেে মরধয ‘অর্থ’ একভে রনভতবাচক রূপ প্রকাশ 

করে। আভর্থক সাফলয মানুরেে চভেরত্রে জনয অকলযাণকে ভহরসরব ধো হরে। ‘বাজাে’ শব্দভেও ইভতবাচক রূপ ভহরসরব রদখা 

রদে না। অর্থরক কারজ লাভ রে অর্থ উপাজথন কো সম্ভব এই ধােনাভেও বযাপক িারব প্রচভলত নে। ধমথ (এরেরত্র ইসলাম) 

অর্থ উপাজথনরক একভে রনভতবাচক রূপ ভদরেরে।  
 

প্রবরন্ধে এই পেথারে় ভকেু সাধােণ ধােণা  ঠন করে অভিমত সাংগ্ররহে ফলাফল রদখা প্ররোজন। প্রাে় ভতন-চতুর্থাাংশ (৭২%) 

উিেদাতাে মরত বযবসােী রর্রক চাকুেীে পদমেথাদা রবশী; দুই-তৃতীে়াাংশ (৬৭%) িারবন রে োো চাকুেী রর্রক বযর্থ তাোই 

বযবসা করে; ভতন-চতুর্থারশেও অভধক (৭৮%) গ্রামবাসীে অভিমত, ভশভেত মানুে বযবসা কে না; অভধকাাংশ (৮৫%) 

উিেদাতা মরন করেন বযবসােীো জীবরনে সবভকে ুলাি রলাকসারনে রপ্রভেরত রদরখ; প্রাে় সকরলই (৯৪%) বযবসাে মূলমন্ত্র 

‘অরনযে োকা ভনরজে পরকরে আনাে ফভন্দ’বরল স্বীকাে করেন। সাধােণ মতামত সাংক্রান্ত জভেপভেে ফলাফল ভনরচ রদওো 

হল: 
 

সােণী ২, বযবসা ও বযবসােী সাংক্রান্ত দভৃষ্ট্িভে (জভেরপে ফলাফল শতকোে প্রকাশ) 

মতামত একমত ভিন্ন-মত মতামত রনই 

(১) বযবসােী রর্রক চাকুেীে পদমেথাদা রবশী। ৭২ ২৮ ০ 

(২) োো চাকুেী রর্রক বযর্থ তাোই বযবসা করে। ৬৭ ৩৩ ০ 

(৩) ভশভেত মানুে বযবসা কে না। ৭৮ ২১ ১ 

(৪) বযবসােীো জীবরনে সবভকেু লাি রলাকসারনে রপ্রভেরত রদরখ। ৮৫ ১০ ৫ 

(৫) বযবসাে মূল মন্ত্র হল ‘অরনযে োকা ভনরজে পরকরে আনাে ফভন্দ’। ৯৪ ০ ৬ 
 

উৎস: মাঠ-পেথারে সাং ৃহীত উপাি 
 

     জভেরপে ফলাফল ভবরেেণ কেরল রদখা োরে, মানুরেে মারঝ সাধােণ ধােণা হল, োো কম ভশভেত এবাং চাকুেী রপরত 

বযর্থ তাোই বযবসােী হে। এজনয বযবসােীরদে পদমেথাদা সমারজ ইভতবাচক না। রসই সারর্ প্রচভলত ধােণা হল, বযবসােীো 

রনভতবাচক মানভসকতাে অভধকােী হরে ওরঠ। বতথমান সমরে সমারজ বসবাসকােী মানুে বযবসারক একভে  ঠনমূলক প্রভক্রো 

না রিরব অর্থ উপাজথরনে একভে রনভতবাচক পদ্ধভত ভহরসরব ভবরবচনা করে।  
  

     উপসাংহারে আসাে আর  আমারদে একভে গুরুত্বপূণথ তরিে কর্া ভবরবচনা কেরত হরব। েভদ মানুে রকান পভেভস্থভতরক 

বাস্তব ভহসারব সাংজ্ঞাভে়ত করে, তরব  তা সভতযকাে অরর্থ বাস্তব ভকনা, রস প্রশ্ন অবান্তে হরে োে, রকননা ‘মানুরেে ভবশ্বাস’ রস 

পভেভস্থভতে আেভেক ফলাফল বরে ভনরে আসরব (Thomas & Thomas, 1928)। সহজ কর্াে়, একভে পভেভস্থভতে বযাখযা, 

রসই পভেভস্থভতে ফলাফল বরে আরন। পভেভস্থভত-পেবতথী পদরেপ মানুরেে অনুিূভত দ্বাো প্রিাভবত, সতয রেখারন আরপভেক। 

রেরকারনা পভেভস্থভতে বযাখযা বতথমান ফলাফলরক প্রিাভবত করে, শুধু তাই না, বযাখযাভে সমাজবদ্ধ বযভিে বযভিত্বরক 

আরলাভেত করে ধীরে ধীরে একভে সম্পূণথ জীবন-নীভত  রে রতারল। রসই ভবরবচনাে জভেপ রর্রক প্রাপ্ত তর্যগুরলা রর্রক 

বতথমান পভেভস্থভতে বযাখযা এবাং িভবেযৎ পভেণভতে একভে রূপরেখা দাো কোরনা রেরত পারে।  
 

উপসাংহাে 
 

      রবেণাভে আমারদেরক রে ধােনা ভদরে তা’হল সমাজ-কাঠারমা বাজারেে উপে ভনিথে করে, আে বাজাে সমারজে 

মানুরেে মরধয রনভতবাচক অর্থ প্রকাশ করে, তাই বতথমান সমাজ সম্পরকথ মানুে রকান ইভতবাচক ধােনা োখরত পারে না। 

বযবসারে মুনাফা অজথন কো সম্ভব বরল মানুে মরন কেরে না, তাই উরদযািা বতভে হওোে সম্ভাবনা নষ্ট্ হে। অর্থ 

অকলযাণকে রিরব মানুে অর্থ জমারত আগ্রহী হরব না বরল তেল অরর্থে আভধকয বাজারে বজাে র্ারক। এে ফরল মুদ্রাস্ফীভত 

বােরত র্াকরব। তেল অরর্থে আভধকয মানুেরক অপ্ররোজনীে দ্রবযসামগ্রী বযবহারে আগ্রহী করে রতারল। অপেপরে, ‘বযবসা’ 

শব্দভেে ঋণাত্মক প্ররো  ভশভেত মানুেরক বযবসােী হরত বাধা রদে। ফলত, ভবভনরোর ে অবস্থা বতভে হরলও উরদযািাে 

অিাব র্ারক। আবাে, সব সমারজে মানুে এই অনুন্নত সমারজে মত করে বযবসারক রনভতবাচক ভহসারব ভবরবচনা করেনা। 

বোং, পভিমা মানুরেে কারে বযবসা একভে ইভতবাচক কােথক্রম এবাং অর্থ উপাজথন একভে পভবত্র কমথপন্থা ভহসারব ভবরবচনা কো 

হে (Weber, 1948)। এিারব, ভিন্নরদশীে, মূলত: পভিমা ভবভনরো কােীরদে মরধয বযবসা সাংক্রান্ত ধােণাে ভিন্নতা 
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তারদেরক অনুন্নত সমাজগুরলারত তারদে বযবসা প্রভতিা কেরত আগ্রহী করে রতারল। সাধােণত এই সমস্ত ভবভনরো কােীো 

পৃভর্বীে ভবভিন্ন সমারজ প্রভতভিত ভবভনরো কােী, োো স্বািাভবক িারবই েমতাধােী হে। রেরহতু সেকারেে কতৃথত্ব অঞ্চল-

রবভষ্ট্ত, তাই আন্তজথাভতক বাজারে অবস্থানকােী ভবভনরো কােীো োজননভতক েমতাে বলে রর্রক মুি র্ারক (Held, 

2005)। অতএব, েমতাধে এ সমস্ত ভবরদশী ভবভনরো কােী মুিবাজাে অর্থনীভতরত তারদে প্রভতরো ী স্বা ভতক 

ভবভনরো কােীরদে সুরো  হ্রাস কেরত সেকারেে েমতারক বযবহাে করে ভবশ্বােরনে ধােনারক রজাোরলা করে (Korten, 

1995)। এই কােরণ অনুন্নত রদরশ বাজাে প্রিাভবত সমাজভে একভে পেভনিথেশীল বাজারেে সমারজ রূপান্তভেত হরে োওোে 

প্রবণতা প্রকে।  
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