Subjects-Economics
Chapter- Theory of production ( Answers of questions
received from students)

১.উৎপাদন অপপক্ষক কাপক
বপে?
উত্তর: উপাদান বা উপকরপের পররমাপনর এবং উৎপন্ন দ্রপবের পররমাপনর
মপযে যে রবপেষ সম্পকক যদখা োয়, তাপকই উৎপাদন আপপক্ষক বপে।
এই অপপক্ষক এর যারো টিপক গরেপতর ভাষায় প্রকাে করা যেপত
এখাপন উৎপাদন প্ররতষ্ঠান একটি মাত্র দ্রবে q
উৎপাদন করপত দুটি উপাদান েথাক্রপম x ও y

পাপর।

ততরর কপর এবং দ্রবে টি
বেবহার কপর এই

এবং x ও y এর মপযে কাররগরর সম্পককপক রনম্নরেরখত

q

ভাপব প্রকাে করা

োয়।
q=f(x,y)
এই সম্পকক টিপক উৎপাদন অপপক্ষক বপে।
২.েখন যমাি উৎপাদন সপবাচ্চ
ক
হয়, তখন প্রারিক উৎপাদপনর মান কপতা
হয়?
উঃ... যমাি উৎপাদন সপবাচ্চ
ক
হপে প্রারিক উৎপাদপনর মান েূনে হয়।
৩.উৎপাদন অপপক্ষক কাপক বপে? উৎপাদন অপপক্ষক যক কাররগরর
সম্পকক বো হয় যকন?
উ:-উপকরে রনপয়াপগর পররমান এবং যমাি উৎপপেের পররমাপনর মপযে
সম্পককপক উৎপাদন অপপক্ষপকর মাযেপম প্রকাে করা হয়। এপক এই ভাপব
প্রকাে করা হয়।

Q=f(K, L) যেখাপন যমাি উৎপাদন Q এর পররমান উপাদান K, L এর
রনপয়াপগর উপর রনভকর কপর। রবরভন্ন পররমান উপাদান রনপয়াগ কপর যে
সবারযক
ক
পররমান উৎপাদন পাওয়া োয় তাই জানা োপব উৎপাদন
অপপক্ষক যথপক।
আবার উৎপাদন তেেী (technology )আমাপদর বপে যে কী কী
উপাদান সম্মিেপন কতিা পররমান দ্রবে উৎপাদন হপত পাপর। যেমন একই
সম্মিেন নানাভাপব বেবহার হপত পাপর, তারফপে রবরভন্ন পররমান দ্রবে
উৎপন্ন হপত পাপর। উৎপাদন অপপক্ষক এ যপর যনওয়া হপয়পে যে
উৎপাদন তেেী বেবহার করা হপয়পে তাপত সবারযক
ক
পররমাপন উৎপাদন
হপব। অনেভাপব বেবহার করপেও এর যথপক যবরে উৎপাদন হপব না েরদও
এর যথপক কম উৎপাদন হপত পাপর। এই জপনেই উৎপাদন অপপক্ষকপক
একটি কাররগরর সম্পকক বো হয়।
৪.উৎপাদন পদ্ধরতপত স্বল্পকাে আর দীর্কাপের
ক
পাথকে
ক
যদখাও।
উঃ দুটির মপযে পাথকে
ক
গুরে যহাপো.
স্বল্পকাে বেপত আমরা এমন একটি সময়কাে যক যবাঝাই যে সমপয় রকেু
উপাদান রির আর রকেু উপাদান পররবতকনেীে হয়। সব উপাদান যক এই
সমপয় পররবতকন করা োয় না। অনেরদপক দীর্কাে
ক
বেপত এমন সময়কাে
যক বুম্মঝ যেখাপন সব উপাদান যকই পররবতকন করা োয়।স্বল্পকাপে রির
উপাদান যক অপররবরতকত যরপখ এক বা একারযক পররবতকনীয় উপাদান যক
বারিপয় বা করমপয় উৎপাদন বািাপনা বা কমাপনা োয়। অনেরদপক দীর্কাপে
ক
সব উপাদান ই পররবতকনেীে.
৫. উৎপাদপনর স্বল্প কােীন এবং দীর্কােীন
ক
উৎপাদন অপপক্ষক কাপক
বপে?
উঃ- স্বল্প কােীন উৎপাদন অপপক্ষক বেপত যসই অপপক্ষক টিপক যবাঝায়
যেখাপন শুযুমাত্র একিা উপাদান পররবতকনেীে রকি বারক সব উপাদান
স্রহর। এই সময় কাপে উৎপাদন অপপক্ষক টি রনম্নরেরখত অপপক্ষক টির
মপতা হয়-

Q=f(L,K)
যেখাপন Q= উৎপাদপনর পররমান
L=শ্ররমক
K=মূেযন
এই সমপয় মূেযন রির উপাদান এবং শ্ররমক হপো পররবতকনেীে উপাদান

দীর্কােীন
ক
উৎপাদন অপপক্ষক বেপত যসই অপপক্ষক টিপক যবাঝায়
যেখাপন সব উপাদান

পররবতকনেীে । এই সময় কাপে উৎপাদন অপপক্ষক

টি রনম্নরেরখত অপপক্ষক টির মপতা হয়Q=f(L,K)
যেখাপন Q= উৎপাদপনর পররমান
L=শ্ররমক
K=মূেযন
এই সমপয় মূেযন এবং শ্ররমক হপো উভয় হপো পররবতকনেীে উপাদান।
৬.উৎপাদক যকান স্তপর উৎপাদন করপত পেন্দ কপর এবং যকন?
উঃ- উৎপাদক সবদা
ক রিতীয় স্তপর উৎপাদন করপত পেন্দ কপর কারে এই
স্তপর যমাি উৎপাদন

সপবাচ্চ
ক
হয়। এবং একই সপে গি উৎপাদন এবং

প্রারিক উৎপাদন কমপত থাপক।
৭.গি উৎপাদন ও প্রারিক উৎপাদন কাপক বপে?
উঃ-গি উৎপাদন- যমাি উৎপাদন যক উৎপাপনর পররমাে রদপয় ভাগ
করপে গি উৎপাদন পাওো োয়।

প্রারিপক উৎপাদন- এক একক পররবতকনেীে উপাদাপনর পররবতকপনর ফপে
যমাি উৎপাদনা যে পররবতকন র্পি তাপক প্রারিক উৎপাদন বপে।
৮.গি উৎপাদন েখন সপবাচ্চ
ক
হয় তখন গি উৎপাদন এবং প্রারিক
উৎপাদপনর মপযে সম্পকক টি যেপখা।
উঃ- গি উৎপাদন েখন সপবাচ্চ
ক
হয় তখন গি উৎপাদন এবং প্রারিক
উৎপাদপনর মান পরস্পর সমান হয়।অথাৎ
ক AP= MP

হয়।

৯.উৎপাদপনর মাত্রার প্ররতদান বেপত কী যবাপঝা?
ফাম ক তার দ্রবে উৎপাদপনর জনে যে সমস্ত উপাদান বেবহার কপর, যসই
উপাদান গুরের সমস্ত ই েরদ একই সপে এবং একই হাপর পররবতকন করা
োয়, তাহপে উৎপাদপনর পররমাপনর যে পররবতকন র্পি তাপক উৎপাদপনর
মাত্রার প্ররতদান বপে।
১০.উৎপাদপনর মাত্রা বৃম্মদ্ধর প্ররতদান এর রনয়ম গুরে বোখা কপরা?
উৎপাদপনর উপাদানগুরের রনপয়াপগর পররমাপনর অথাৎ
ক উপাদাপনর মাত্রা
পররবতকপনর ফপে উৎপাদপনর পররমাপন পররবতকপনর সম্পককপক মাত্রা বৃম্মদ্ধর
প্ররতদান বপে। এই মাত্রা বৃম্মদ্ধর প্ররতদান একটি দীর্কােীন
ক
র্িনা, কারে
শুযুমাত্র দীর্কাপেই
ক
সকে উপাদান পররবতকনেীে হয়।
যরা োক, ফাপমরক উৎপাদন অপপক্ষক টি হপো..
Q=f(L, K)... (1) যেখাপন Q=উৎপাদপনর পররমান
L=শ্রম
K=মূেযন
এখন L এবং K যক ৳ অনুপাপত বািাপনা যহাপো (৳>0)। এপক্ষপত্র
পররবরতকত উৎপাদন অপপক্ষক টি যহাপো
Q1=f=(aL,aK) যেখাপন;

Q1=নতু ন উৎপাদন স্তর
=af(L, K)
=aQ ....(2)
এই aএর মাপনর উপর রভরত্ত কপর সাযারেত রতন যরপনর প্ররতদান পাওয়া
োয়
1)ক্রমবযমান
ক
মাত্রা বৃম্মদ্ধর প্ররতদান =দীর্কাপে
ক
ফাপমরক উৎপাদন বৃম্মদ্ধর
জপনে সব উপাদান রনপয়াপগর পররমান যে হাপর বািাপনা হয়, উৎপাদপনর
পররমান তার যথপক যবরে হাপর বৃম্মদ্ধ পায়, তাহপে তাপক ক্রমবযমান
ক
মাত্রা
বৃম্মদ্ধর প্ররতদান বপে। এপক্ষপত্র 2নং উৎপাদন অপপক্ষক অনুসাপর aএর
মান 1এর যথপক যবরে হয়।
2)সমহার মাত্রা বৃম্মদ্ধর প্ররতদান =ফাপমরক সব উপাদাপনর রনপয়াপগর পররমান
যে হাপর বৃম্মদ্ধ করা হয়, যমাি উৎপাদপনর পররমান েরদ একই হাপর বৃম্মদ্ধ
পায়, তাহপে তাপক সমহার মাত্রা বৃম্মদ্ধর প্ররতদান বপে. যসখাপন aএর মান
1এর সমান হয়।
3)ক্রমহ্রাসমান মাত্রা বৃম্মদ্ধর প্ররতদান =ফাপমরক সবকটি উপাদান রনপয়াপগর
পররমান যে অনুপাপত বৃম্মদ্ধ করা হয়, উৎপাদপনর পররমান তার যথপক কম
হাপর বৃম্মদ্ধ পায়, 1এর যথপক কম হয় তাপক ক্রমহ্রাসহমান মাত্রা বৃম্মদ্ধর
প্ররতদান বপে। এপক্ষপত্র a এর মান 1এর যথপক কম হয়।
১১.কামেতম উৎপাদন বেপত রক যবাঝায়?
যকাপনা রেপল্পর অিগতক যকাপনা ফাম ক দীর্কাপে
ক
উৎপাদন বািায় তখন
ফাম ক টি আয়তপন বপিা হয় এবং পার ইউরনি উৎপাদন বেয় কম হয়.
এটি বৃহদায়তন উৎপাদপনর বেয়সংপকাচ. রকন্তু ফাপমরক আয়তন বপিা হপত
হপত একটি রনরদক ষ্ট স্তপর আসার পর ফাম ক আপরা বপিা হপে বৃহদায়তন
উৎপাদপনর সুরবযা অপপক্ষা অসুরবযা যবরে হপয় পপি। যে উৎপাদপন
ফাপমরক ইউরনি রপেু উৎপাদন বেয় সবাপপক্ষা
ক
কম হয় যসই উৎপাদন স্তর
হপব ফাপমরক কামে আয়তন।এই কামে অবিা পেি
ক বৃহদায়তন উৎপাদন

গ্রহেপোগে।

আর রকেু উপাদান পররবতকনেীে হয়। সব উপাদান যক এই সমপয়
পররবতকন করা োয় না। অনেরদপক দীর্কাে
ক
বেপত এমন সময়কাে যক
বুম্মঝ যেখাপন সব উপাদান যকই পররবতকন করা োয়।স্বল্পকাপে রির উপাদান
যক অপররবরতকত যরপখ এক বা একারযক পররবতকনীয় উপাদান যক বারিপয়
বা করমপয় উৎপাদন বািাপনা বা কমাপনা োয়। অনেরদপক দীর্কাপে
ক
সব
উপাদান ই পররবতকনেীে.
৫. উৎপাদপনর স্বল্প কােীন এবং দীর্কােীন
ক
উৎপাদন অপপক্ষক কাপক
বপে?
উঃ- স্বল্প কােীন উৎপাদন অপপক্ষক বেপত যসই অপপক্ষক টিপক যবাঝায়
যেখাপন শুযুমাত্র একিা উপাদান পররবতকনেীে রকি বারক সব উপাদান
স্রহর। এই সময় কাপে উৎপাদন অপপক্ষক টি রনম্নরেরখত অপপক্ষক টির
মপতা হয়Q=f(L,K)
যেখাপন Q= উৎপাদপনর পররমান
L=শ্ররমক
K=মূেযন
এই সমপয় মূেযন রির উপাদান এবং শ্ররমক হপো পররবতকনেীে উপাদান

দীর্কােীন
ক
উৎপাদন অপপক্ষক বেপত যসই অপপক্ষক টিপক যবাঝায়
যেখাপন সব উপাদান

পররবতকনেীে । এই সময় কাপে উৎপাদন অপপক্ষক

টি রনম্নরেরখত অপপক্ষক টির মপতা হয়Q=f(L,K)
যেখাপন Q= উৎপাদপনর পররমান
L=শ্ররমক

K=মূেযন
এই সমপয় মূেযন এবং শ্ররমক হপো উভয় হপো পররবতকনেীে উপাদান।
৬.উৎপাদক যকান স্তপর উৎপাদন করপত পেন্দ কপর এবং যকন?
উঃ- উৎপাদক সবদা
ক রিতীয় স্তপর উৎপাদন করপত পেন্দ কপর কারে এই
স্তপর যমাি উৎপাদন

সপবাচ্চ
ক
হয়। এবং একই সপে গি উৎপাদন এবং

প্রারিক উৎপাদন কমপত থাপক।
৭.গি উৎপাদন ও প্রারিক উৎপাদন কাপক বপে?
উঃ-গি উৎপাদন- যমাি উৎপাদন যক উৎপাপনর পররমাে রদপয় ভাগ
করপে গি উৎপাদন পাওো োয়।
প্রারিপক উৎপাদন- এক একক পররবতকনেীে উপাদাপনর পররবতকপনর ফপে
যমাি উৎপাদনা যে পররবতকন র্পি তাপক প্রারিক উৎপাদন বপে।
৮.গি উৎপাদন েখন সপবাচ্চ
ক
হয় তখন গি উৎপাদন এবং প্রারিক
উৎপাদপনর মপযে সম্পকক টি যেপখা।
উঃ- গি উৎপাদন েখন সপবাচ্চ
ক
হয় তখন গি উৎপাদন এবং প্রারিক
উৎপাদপনর মান পরস্পর সমান হয়।অথাৎ
ক AP= MP

হয়।

৯.উৎপাদপনর মাত্রার প্ররতদান বেপত কী যবাপঝা?
ফাম ক তার দ্রবে উৎপাদপনর জনে যে সমস্ত উপাদান বেবহার কপর, যসই
উপাদান গুরের সমস্ত ই েরদ একই সপে এবং একই হাপর পররবতকন করা
োয়, তাহপে উৎপাদপনর পররমাপনর যে পররবতকন র্পি তাপক উৎপাদপনর
মাত্রার প্ররতদান বপে।
১০.উৎপাদপনর মাত্রা বৃম্মদ্ধর প্ররতদান এর রনয়ম গুরে বোখা কপরা?
উৎপাদপনর উপাদানগুরের রনপয়াপগর পররমাপনর অথাৎ
ক উপাদাপনর মাত্রা
পররবতকপনর ফপে উৎপাদপনর পররমাপন পররবতকপনর সম্পককপক মাত্রা বৃম্মদ্ধর

প্ররতদান বপে। এই মাত্রা বৃম্মদ্ধর প্ররতদান একটি দীর্কােীন
ক
র্িনা, কারে
শুযুমাত্র দীর্কাপেই
ক
সকে উপাদান পররবতকনেীে হয়।
যরা োক, ফাপমরক উৎপাদন অপপক্ষক টি হপো..
Q=f(L, K)... (1) যেখাপন Q=উৎপাদপনর পররমান
L=শ্রম
K=মূেযন
এখন L এবং K যক ৳ অনুপাপত বািাপনা যহাপো (৳>0)। এপক্ষপত্র
পররবরতকত উৎপাদন অপপক্ষক টি যহাপো
Q1=f(৳L,৳K) যেখাপন
Q1=নতু ন উৎপাদন স্তর
=৳f(L, K)
=৳Q ....(2)
এই ৳এর মাপনর উপর রভরত্ত কপর সাযারেত রতন যরপনর প্ররতদান পাওয়া
োয়
1)ক্রমবযমান
ক
মাত্রা বৃম্মদ্ধর প্ররতদান =দীর্কাপে
ক
ফাপমরক উৎপাদন বৃম্মদ্ধর
জপনে সব উপাদান রনপয়াপগর পররমান যে হাপর বািাপনা হয়, উৎপাদপনর
পররমান তার যথপক যবরে হাপর বৃম্মদ্ধ পায়, তাহপে তাপক ক্রমবযমান
ক
মাত্রা
বৃম্মদ্ধর প্ররতদান বপে। এপক্ষপত্র 2নং উৎপাদন অপপক্ষক অনুসাপর ৳এর
মান 1এর যথপক যবরে হয়।
2)সমহার মাত্রা বৃম্মদ্ধর প্ররতদান =ফাপমরক সব উপাদাপনর রনপয়াপগর পররমান
যে হাপর বৃম্মদ্ধ করা হয়, যমাি উৎপাদপনর পররমান েরদ একই হাপর বৃম্মদ্ধ
পায়, তাহপে তাপক সমহার মাত্রা বৃম্মদ্ধর প্ররতদান বপে. যসখাপন ৳এর মান
1এর সমান হয়।

3)ক্রমহ্রাসমান মাত্রা বৃম্মদ্ধর প্ররতদান =ফাপমরক সবকটি উপাদান রনপয়াপগর
পররমান যে অনুপাপত বৃম্মদ্ধ করা হয়, উৎপাদপনর পররমান তার যথপক কম
হাপর বৃম্মদ্ধ পায়, 1এর যথপক কম হয় তাপক ক্রমহ্রাসহমান মাত্রা বৃম্মদ্ধর
প্ররতদান বপে। এপক্ষপত্র ৳ এর মান 1এর যথপক কম হয়।
১১.কামেতম উৎপাদন বেপত রক যবাঝায়?
যকাপনা রেপল্পর অিগতক যকাপনা ফাম ক দীর্কাপে
ক
উৎপাদন বািায় তখন
ফাম ক টি আয়তপন বপিা হয় এবং পার ইউরনি উৎপাদন বেয় কম হয়.
এটি বৃহদায়তন উৎপাদপনর বেয়সংপকাচ. রকন্তু ফাপমরক আয়তন বপিা হপত
হপত একটি রনরদক ষ্ট স্তপর আসার পর ফাম ক আপরা বপিা হপে বৃহদায়তন
উৎপাদপনর সুরবযা অপপক্ষা অসুরবযা যবরে হপয় পপি। যে উৎপাদপন
ফাপমরক ইউরনি রপেু উৎপাদন বেয় সবাপপক্ষা
ক
কম হয় যসই উৎপাদন স্তর
হপব ফাপমরক কামে আয়তন।এই কামে অবিা পেি
ক বৃহদায়তন উৎপাদন
গ্রহেপোগে।

