Normative Approach of efficiency analysis (Pareto Effeciency)
Prepared by Tithi Bose, Department of Economics, Haldia Government College
পেরের ো অনুকূলতোে েরেচয়:
একটি সমোরেে কলযোণ তোে সমস্ত গ্রোহরকে সন্তুরি স্তরেে উেে, রিস্তৃ ত অরথে রনর্ে ে করে। তরি সমোরেে
অথেননরতক অিস্থোে প্রোয় প্ররতটি েরেিতে নই রকছু সদরসযে েরে অনুকূল প্রর্োি পেলরি এিং অরনযে উেে
প্ররতকূল প্রর্োি পেলরি।
অথেনীরতরিদেো অরনক সময়ই যখন িোইরে পথরক রস্থে কেো রকছু মূলয রিচোরেে ওেে রর্রি করে ইউটিরলটিে িো
উেরযোরেে আন্তঃিযরিক তু লনো কেরত প্রস্তুত হন

নো

তরি সোমোরেক েরেিতে রনে মূলযোয়ন রতরন এমন র্োরি

কেরত েোরে হন পযখোরন কমেরে একেন িযরিে অিস্থো েরেিতে ন এে দ্বোেো আরেে পচরয় র্োল হয় রকন্তু আনয
কোরুেই আিস্থো আরেে পচরয় খোেোে নো হয়।
ইতোলীয় অথেনীরতরিদ রর্লরের ো পেরের ো (1848-1923) িরলরছন পয অথেননরতক অিস্থোে েরেিতে ন যরদ
কোউরক আেও খোেোে নো করে কমেরে একেনরক উন্নত করে পতোরল, তরি েরেিতে নটি সমোেকলযোরণে উন্নরতে
েনয, অথেোৎ, েরেিতে নটি কোময। পসরেরে আমেো িরল পয প্রোথরমক অিস্থো রছল পেরের ো-অ-অনুকূল।
অনযরদরক, যরদ পকোনও েরেিতে ন কোউরকই উন্নত করে নো এিং কমেরে একেনরক আেও খোেোে করে পতোরল,
তরি পিোঝো যোরে পয েরেিতে নটি সমোেরক আেও খোেোে করে পতোরল, তরি কলযোরণে দৃরিরকোণ পথরক প্রোথরমক
অথেননরতক অিস্থো হল পেরের ো-অনুকূল.

অতএি, পেরের ো অনুকূলতোে মোনদণ্ডটি এর্োরি িলো পযরত েোরে: এমন একটি েরেরস্থরত যোরত কোউরক আেও
খোেোে নো করে কোরুে আেও র্োল কেো অসম্ভি, িলো হয় পেরের ো অনুকূল িো পেরের ো-দে। স্পিতই, পেরের ো
অনুকূলতোে ধোেণোটি ইউটিরলটিে আন্তঃিযরিক তু লনো এর়িরয় চরল। পযরহতু পিরিের্োে সেকোেী নীরতগুরল
অথেননরতক অিস্থোে েরেিতে রনে সোরথ ের়িত, যো রকছু পলোকরক উেকৃ ত করে এিং অনয রকছু মোনুরেে অসুরিরধ
করে, তোই স্পিতই পয পেরের ো অনুকূলতোে ধোেণোটি িোস্তি রিরেে েরেরস্থরতরত সীরমত প্ররয়োেরযোেয.।
পেরের ো অনুকূলতো িতে োিলী:
একটি অথেনীরতরত পেরের ো-দে েরেরস্থরত অেেরনে েনয, রতনটি প্রোরন্তক িতে রক সন্তুি কেরত হরি।
এইগুরলো:
(i) গ্রোহকরদে মরধয েণয রিতেরণে দেতোে েনয প্রোরন্তক িতে (পর্োরেে দেতো)
(ii) সংস্থোগুরলে মরধয উেোদোনগুরলে িেোরে দেতোে েনয প্রোরন্তক অিস্থো (উৎেোদরনে দেতো);

এিং
(iii) েণযগুরলে মরধয উেোদোনগুরলে িেোরে দেতোে েনয প্রোরন্তক িতে (েণয-রমশ্ররণে পেরে দেতো িো
আউ েুর ে অিস্থোন)।
ধৃিতো:
পেরের ো অনুকূলতো অেেরনে েনয এই রতনটি প্রোরন্তক িতে টি অেেন কেোে েনয, আমেো ধরে পনি, সেলতোে েনয,
পকিলমোে দুটি গ্রোহক (A এিং В), উৎেোদরনে দুটি উেকেণ িো উেোদোন (K , মূলধন এিং শ্রম(L)) েরয়রছ।
এিং দুটি েণয (X এিং Y), অথেোৎ , এখোরন আমোরদে মর লটি 2 x 2 x 2 মর ল হরি।
উত্েোদরন দেতো: এছো়িোও েযোরের ো দেতো কতগুরল অনুমোরনে ওেে দোর়িরয় আরছঃ
(১)পর্োরেে পেরে কখনই েরেতৃ রি আসরি নো।
(২) পর্োে ও উৎেোদরনে পেরে কখনই পকোন িোরহযকতোে প্রর্োি থোকরি নো।
(৩) উেোদোন এিং দ্রিয সিই সম্পূণে র্োরি রির্োেয।
(৪) সি িোেোরেই েূণে প্ররতরযোরেতো থোকরি।

1. পর্োরেে িো েনয রিতেরণে েযোরের ো দেতো:
পেরের ো অনুকূলতোে েনয প্রথম িতে রিরনমরয় দেতোে সোরথ সম্পরকে ত।যরদ আমেো ধরে রনই পয পর্োিো
েণযগুরল "আেও র্োল" প্রকোরেে এিং িোরহযক প্রর্োিগুরল অনুেরস্থত, তরি অনয পকোনও েরেমোরণে হ্রোস ছো়িোই
কমেরে পকোনও এক গ্রোহরকে পর্োরেে েরেমোরণ িৃরি হরত েোরে। অরনযে ইউটিরলটি িো উেরযোে হ্রোস ছো়িোই
কমেরে একেন পর্োিোে ইউটিরলটি িো উেরযোে স্তরেে উন্নরতরত ।
অতএি, পর্োরেে পেরের ো অনুকূলতোে েনয প্ররয়োেন অনয সমস্ত পর্োিো সোমগ্রীে আউ েু স্তরেে রর্রিরত
প্ররতটি পর্োিোে আউ েু স্তে সরিেোচ্চ হওয়ো দেকোে। প্ররয়োেনীয় িতে টি হ'ল "পয পকোনও দুটি েণযগুরলে মরধয
প্ররতস্থোেরনে প্রোরন্তক হোে অিিযই প্ররতযক িযরিে েনয সমোন হরত হরি” "
এে অথে হল পয দুটি পর্োিো সোমগ্রীে মরধয প্ররতস্থোেরনে প্রোরন্তক হোে (MRS) তোরদে দোরমে অনুেোরতে সমোন
হরত হরি। পযরহতু েূণে প্ররতরযোরেতোে অধীরন প্ররতটি পর্োিো তোে ইউটিরলটি িো উেরযোে সিেোরধকতে করে
পতোলোে লরেয, রতরন দুটি েণয X এিং Y েনয তোে MRS িো প্রোরন্তক প্ররতস্থোেরনে হোে তোরদে মূলয অনুেোরতে
(Px/Py)

সরে

সমোন

কেরিন।

ধেো যোক A এিং Bএমন দুেন পর্োিো আরছন যোেো দুটি েণয X এিং Y রকরন থোরকন এিং প্ররতযকটিে দোম
অনুেোত Px / Py এে সম্মুখীন হন। সুতেোং A, X এিং Y এমন র্োরি পিরছ পনরে্ন পয তোে AMRSXY = Px /

PY। একইর্োরি B তোে BMRSXY =Px / PY এে েনয X এিং Y পিরছ পনরে্ন। অতএি, রিরনমরয় দেতোে
িতে টি AMRSXY = BMRSXY =Px / PY I িোরে রচে 1 রিরনমরয়ে সরিেোিম অিস্থোে িযোখযো করে। দু'েন িযরি
A এিং B হল পর্োিোেো যোেো যথোক্ররম রনরদে ি েরেমোরণ X এিং Y দুটি েণয েোরখন। OA মুরিন্দু হ'ল গ্রোহক A
এে েনয এিং OB, В এে েনয ।
দুটি অরেে উল্লম্ব রদকগুরল, (OA এিং OB এে সোরেেরি)দ্রিয Y পক উেস্থোেন করে এিং অনুর্ূরমক রদকগুরল,
দ্রিয X পক উেস্থোেন করে। পর্োিো A এে রনেরেে পেখো গুরল যথোক্ররম A1, A2, A3 দ্বোেো উেস্থোরেত হরয়রছ যো
পর্োিো A এে উেরযোরেে ক্রম পক প্রকোি করে।অনযরদরক পর্োিো В এে উেরযোরেে ক্রম В1 , В2 , В3 রনেরেে
পেখোে দ্বোেো উেস্থোরেত। এই িোরেে মরধয পয পকোনও রিন্দু দুই িযরিে মরধয দুটি েরণযে সম্ভোিয িন্টনরক
উেস্থোেন করে। E রিন্দুটি হল পযখোরন দুটি রনেরেে পেখো A 1 এিং B1 পছদ করে। এই অিস্থোরন, A এে
পর্োরেে েরেমোন Oa Xa একক X।

এিং Oa Y a একক Y । অনয রদরক B এে পর্োরেে েরেমোন যথোক্ররম Ob Xb েরেমোণ X এিং Ob Yb একক
Y।
E েরয়রন্ট দুটি রেরনরসে মরধয প্ররতস্থোেরনে প্রোরন্তক হোে তোরদে দোরমে অনুেোরতে সমোন নয় কোেণ দুটি িক্ররেখো
একই ঢোল নয়। সুতেোং E দুটি িযরি A এিং B. এে মরধয X এিং Y এে মরধয দুটি েরনযে সরিেোিম রিনমরয়ে
রিন্দু নয়। এখানে আমানের উনেশ্য হল এমন রিন্দুে সন্ধোন কেো পযখোরন একেন িযরিে অিস্থো অেেরক
আেও খোেোে নো করে রদরয়ও আেও র্োল হরয় যোয়।
ধেো যোক, এখোরন X এিং Y এে আেও পিরি পর্োরেে মোধযরম A এিং B আেও উচ্চতে রনেরেে পেখোয় চরল
পযরত েোরে । এখোরন E রিন্দু পথরক R এ স্থোনোন্তরেত হরল A রকছু পিরি েরেমোরণ X এে িরলদোরনে মোধযরম আেও
রকছু Y েোয় যোরত পস আরনক উচ্চতে রনেরেে পেখোয় চরল যোয় রকন্তু B

এে অিস্থোরনে পকোনও উন্নরত হয়রন কোেণ রতরন একই রনেরেে পেখোয় েরয়রছ। B1 এ েরয়রছ তরি A এে
আেও র্োল হরয়রছ কোেণ পস A1 পথরক A3 রনেরেে পেখোয় চরল এরসরছ। E পথরক P, এ স্থোনোন্তরেত হরল A একই
রনেরেে পেখোয় েরয় যোয় রকন্তু B B1 পথরক B3 এ চরল যোওয়োে অিস্থো অরনক র্োল হরয় যোয়।
যখন তোেো E পথরক Q এ চরল যোয় পকিল তখনই উর্য়ই উচ্চতে রনেরেে পেখোে রদরক যোয়। P, Q এিং R
এইর্োরি, রতনটি রিরনময় রিন্দু, পযখোরন দুই িযোরিে রনেরেে পেখো স্পিে করে এিং X এিং Y এে প্ররতস্থোেরনে
প্রোরন্তক হোে সমোন হয়।
CC কোরর্ে ে (Contract Curve ) পয পকোনও রিন্দু, সুতেোং, রিরনমরয়ে এই সরিেোিম িতে টি সন্তুি করে। চু রি
পেখোয় (Contract Curve , CC) আেমরনে মোধযরম সিেদো উর্য় এে র্োরলো হরি িো একেন এে র্োল হরি
অনযরক খোেোে নো করে।সুতেোং চু রি পেখোে প্ররতটি রিন্দু প্ররয়োেনীয় অরথে সরিেোিম সমোেকলযোরণে প্ররতরনরধত্ব
করে।আিোে চু রি পেখোে ওেে প্ররতযকটি স্পিে রিন্দুরত আমেো যরদ দোম পেখো অঙ্কন করে, তরি ঐ রিন্দুরত
দুেরনে রনেরেে পেখোে অেরে দোম পেখো স্পিেক হরি। েরল ঐ রিন্দুরত দোরমে অনুেোত এে সরে দুেরনে প্রোরন্তক
প্ররতস্থোেরনে হোেও সমোন হরি।
2. উৎপাদনের ক্ষেনে পযানরন া দেতাাঃ
েযোরের ো কোমযতোে রদ্বতীয় িতে টি হল উৎেোদরনে পেরে েযোরের ো দেতো। রতনটি িণ্টরনে রনয়ম কোযেকে হয়
উৎেোদরনে পেরে েযোরের ো দেতো লোর্ কেোে েনয যো শুধু মোে েূণে প্ররতরযোরেতোে িোেোরেই সম্ভি। প্রথম
রনয়মটি উৎেোদরনে উেোদোরনে কোময িণ্টরনে ওেে রনর্ে ে করে। এে েনয দেকোে পয উৎেোদরনে দুটি
উেোদোরনে মরধয প্রোরন্তক প্রযুরি েত েরেিতে োে হোে দুটি েোরমেে েনযই সমোন হরি যোেো একই উেোদোন িযোিহোে
করে একই দ্রিয উৎেোদন করে।

Fig2
more of both the products or either X or Y keeping the other constant

Fig 2 পত উৎেোদরনে এেওয়োথে চু রি পেখো প্রদরিেত হরয়রছ। Ox এিং Oy মুল রিন্দুরক পকন্দ্র করে যথোক্ররম X
এিং Y এে উৎেোদন পদখোরনো হরয়রছ। উলম্ব অরে মূলধন(K)এিং অনুর্ূরমক অরে শ্রম(L)প্রদরিেত হরয়রছ। Ox
পথরক X1, X2, X3 সমৎেোদন পেখো (IQ , Isoquant) গুরল দ্বোেো ক্রমোেত উচ্চতে উৎেোদরনে েরেমোণ পদখোরনো
হরয়রছ। অনযরদরক Oy পথরক Y1, Y2, Y3 সমৎেোদন পেখো (IQ)গুরল দ্বোেো ক্রমোেত উচ্চমোরনে উৎেোদন প্রদরিেত
হরয়রছ।
যরদ ইনেু গুরলে িেোেটি রিন্দু C দ্বোেো পদখোরনো হয়, তরি শ্রম এিং মূলধরনে মরধয কোময িন্তন পদখোরি নো।
এেকম র্োরি আমেো আরেে

োয়োগ্রোম এে মত এমন পকোন রিন্দু রনরত েোরে পযখোরন সমতেোদন পেখোগুরল

েেস্পেরক স্পিে নো করে পছদ কেরছ। পসই রিন্দুগুরল দে রিন্দু নয় কোেণ পদখো যোরি পসই রিন্দুগুরল পথরক আমেো
যরদ উৎেোদরনে এেওয়োথে চু রি পেখোয় চরল আরস, তোহরল X এে উচ্চতে সমতেোদন পেখোয় যোওয়ো যোরি িো Y
এে উচ্চতে সমতেোদন পেখোয় যোওয়ো যোরি । রকছু রকছু পেরে এমন হরি পয এই সেরণে েরল দুটি দ্ররিযেই
উৎেোদন িো়িল এিং X ও Y দুটি দ্ররিযে েনযই উচ্চতে সমতেোদন পেখোয় চরল যোওয়ো পেল।

এখন, উৎেোদরন পেরের ো দেতোে েনয প্রোরন্তক িতে টি েোওয়ো যোয় যরদ আমেো X দ্ররিযে প্রদি আউ েু স্তে
সোরেরে দ্রিয Y এে আউ েু রক সিেোরধক করে পতোলোে পচিো করে, তোহরল এই েোতীয় সরিেোচ্চকেণ দুটি েরণযে
িো দ্ররিযে েনয রনরদে ি সমৎেোদন পেখোগুরলে িো আইরকউগুরলে মরধয স্পিে রিন্দুগুরলরত ঘ রি।
উদোহেণস্বরূে, Y4 দ্বোেো প্রদি Y এে েরেমোণ এে সোরেরে X এে আউ েু িো উৎেোদন সিেোরধককেণ কেরত
পেরল , তো P1 রিন্দুরত ঘ রি, পযখোরন X দ্ররিযে উৎেোদন X1 সমৎেোদন পেখো দ্বোেো প্রদরিেত হরয়রছ ।
ধেো যোক A এিং B দুটি েোমে আরছ যোেো শ্রম Labour , (L) এিং মূলধন, Capital(K)িযোিহোে করে একই দ্রিয
উৎেোদন কেোে েনয।উেোদোরনে দোম গুরল পদওয়ো থোকরল , যো েূণে প্ররতরযোরেতোে িোেোরে রস্থে থোরক, েোমে গুরল
র্োেসোরময আরস যখন সমতেোদন পেখোে ঢোল সমিযয় পেখোে ঢোরলে সমোন হয়। সমতেোদন পেখোে ঢোল পক শ্রম
এিং মূলধরনে মরধয প্রোরন্তক প্রযুরি েত েরেিতে তোে হোে (MRTS of labour and capital)িরল।
অথেোৎ েোমে A এে পেরে র্োেসোরমযে িতে টি হল AMRTSLK. = PL/PK, আে েোমে В এে পেরে র্োেসোরমযে
িতে টি হল BMRTSLK, = PL /PK । পযখোরন PL, PK হল যথোক্ররম শ্রম এিং মূলধরনে মূলয। এে েরল উৎেোদরনে
প্রথম িতে টি েূণে হয়, দুটি েোরমেে প্রোরন্তক প্রযুরি েত েরেিতে তোে হোে সমোন হয়। কোেণ
= BMRTSLK= PL/PK ।
উৎেোদরনে পেরে পেরের ো কোমযতো আিোে রদ্বতীয় িতে টি হল উৎেোদরনে উৎেোদরনে উেোদোন
এিং উৎেোদরনে মরধয প্রোরন্তক উতেোদনরিলতোে হোে দুটি েোরমেে পেরেই সমোন হরি যোেো একই
উেোদোন িযোিহোে করে একই দ্রিয উৎেোদন কেরছ।
AMRTSLK

েূণে প্ররতরযোরেতোে িোেোরে একটি েোমে ততেণ েযেন্ত উেোদোন রনরয়োে কেরি যতেণ েযেন্ত নো তোে প্রোরন্তক
উৎেোদরনে মূলয (marginal value product, VMP) তোে দোরমে সমোন হয়। যরদ শ্ররমে প্রোরন্তক পর্ৌত
উৎেোদনিীলতো MPPL (marginal physical product of factor L)হয়, তরি প্রোরন্তক উৎেোদরনে মূলয হরি,
VMP= MPPL x P। P হল পয দ্রিযটি উৎেোদন কেরত শ্রম িযিহৃত হরয়রছ, তোে দোম। VMP
= A MPPXL;. PX । যেখানে PX হল X দ্ররিযে দোম। এখোরন, েোমে A পত শ্ররমে মূলয িো মেুরে রনধেোরেত হরি,
VMP দ্বোেো অথেোৎ শ্ররমে প্রোরন্তক উৎেোদন মূলয দ্বোেো। এখোরন A MPPXL হল েোমে A এে রনরয়োরেত শ্ররমে X
দ্রিয উৎেোদরনে েনয প্রোরন্তক পর্ৌত উৎেোদনিীলতো আে PL হল শ্ররমে দোম িো মূলয িো মেুেী। Thus the price
of labour (PL) in firm A is
PL = A MPPXL. PX or PL/PX , = AMPPXL … (1)
আিোে , PL = BMPPXL. P, or PL/PX = BMPPXL … (2)। একই ভানে ফাম В
ম এে পেরে (২)নং সমীকেণটি
সতয। শ্ররমে িোেোে এিং েরণযে িোেোরে েূণে প্ররতরযোরেতো থোকরল অিিযই PL ও PX রস্থে , এিং
АМРРXL = BMPPXL = PL/Px. হরিই।
উৎেোদরন পেরের ো কোমযতোে েনয তৃ তীয় িতে টি হল পয দুটি দ্ররিযে মরধয প্রোরন্তক রূেোন্তরেরে হোে পয ঐ দ্রিযগুরল
উৎেোদনকোেী দুটি েোরমেে পেরে সমোন হরি।অথেোৎ েোমে A এিং B যরদ X ও Y দুটি দ্রিয উৎেোদন করে তোহরল
= BMRTXY।
MRT(Marginal Rate of Transformation) দুটি দ্ররিযে মরধয প্রোরন্তক রুেোন্তে এে হোে হল পয হোরে একটি
দ্ররিযে উৎেোদন হ্রোস কেরত হয় অনয একটি দ্ররিযে উৎেোদন িৃরি কেোে েনয যখন উৎেোদরন িযিহৃত
AMRTXY

উেোদোরনে েরেমোণ রনরদে ি। এই হোে টি েেমোে কেো যোয় উৎেোদন সম্ভোিনো পেখোে ঢোল রদরয়, যো Figure 3 এ
PP1 পেখোে পয পকোন রিন্দুরত ঢোল এে মোন। অনয রদরক Iso Revenue (IR) পেখো িো সম আয় পেখো যোে
প্ররতযক টি রিন্দু দ্বোেো রিরক্রতোে সম েরেমোণ আয় প্রদরিেত হয়। এে ঢোল আিোে PX/ PY ো Figure 3 পত cc
দ্বোেো প্রকোি কেো হনেনে । এই পেখো পযখোরন PP1 পেখোরক স্পিে করে যোয়, পসখোরন PP1 পেখোে ঢোল এিং IR
পেখোে ঢোল সমোন হয়। এে েরল MRTXY, = PX/PY । MRTXY হল X এিং Y এে মরধয প্রোরন্তক েরেিতে রনে
িো রুেোন্তরেে হোে। িোস্তরি MRTXY হল MCX এিং MCY এে অনুেোত। MCX এিং MCY হল যথোক্ররম X
এিং Y উৎেোদরনে প্রোরন্তক িযয় (Marginal Cost)।পূর্ ম প্রতিনোতিিার োজানর প্ররতযকটি েোমে পসই
েরেমোণ েযেন্ত উৎেোদন করে পযখোরন উৎেোরদত দ্ররিযে দোম তোে প্রোরন্তক িরয়ে সমোন হয়। অতএি েোমে দুটি
ততখন উৎেোদন কেরি যতেণ নো Px = MCX এিং Py = MCY হয়। এে পথরক এই েরেরিি পত আসোই যোয়
পয সম আয় পেখো ও উৎেোদন সম্ভোিনো পেখোে স্পিে রিন্দুরত MCX/MCY = PX/Py।
3. উৎপাদে সমন্বনে অর্থ াৎ বিবেমে এিং উৎপাদনে একই সানর্ পযানরন া দেতাাঃ এটি েূণে কেোে
েনয দুটি দ্ররিযে মরধয প্রোরন্তক েরেিতে তোে হোে তোরদে মরধয প্রোরন্তক রুেোন্তরেে হোরেে সমোন হরি। এে দ্বোেো
পর্োে এিং উৎেোদরন একই সোরথ েযোরের ো কোমযতো আরস। েূণে প্ররতরযোরেতোে িোেোরেই এই কোমযতোে িতে েূণে
হরত েোরে। পযরহতু েূণে প্ররতরযোরেতোে িোেোরে পর্োিোেো এিং েোমে গুরল একই দ্রিয মুরলযে আনুেোরতে সম্মুখীন
হয়, রিরর্ন্ন পর্োিোরদে মরধয দুটি দ্ররিযে মরধয প্রোরন্তক েরেিতে তোে হোে (MRS) েোমে গুরলে পেরে ঐ দুটি দ্ররিযে
মরধয প্রোরন্তক রূেোন্তরেে হোরেে (MRT) এে সমোন হরি। েরল খুি স্বোরর্ক র্োরিই দুটি দ্ররিযে উৎেোদন এিং
পর্োিোরদে মরধযে তোে িণ্টন েযোরের ো দেতোে সোরথই হরি। সরমকেরনে রদক রদরয় রলখরল, , MRSXY =
PX/PY, and MRTxy = Px/Py. Therefore, MRSXY = MRTxy.

Figure 3 দ্বোেো আমেো পর্োে এিং উৎেোদরনে স্মোন্তেোল েযোরের ো কোমযতো পেরত েোরে। যো সমোরে কততো দুটি দ্ররিযে
উৎেোদন কোময তো পিোঝোরি অথেোৎ পয েরেমোণ দুটি দ্রিয অথেনীরতরত সরম্মরলত র্োরি উৎেোদন কেরল তো
পর্োরেে পেরে কোমযতো িো দেতো আনরি। PP িক্ররেখো যো আসরল X এিং Y দ্ররিযে উৎেোদন সম্ভোিনো পেখো।
যোে ঢোল (marginal rate of transformation িো MRT) প্রোরন্তক রূেোন্তরেে হোে যো X এিং Y এে মরধয

আরেরেক সুরযোে িযরয়ে সমোন। অথেোৎ MCx/MCy । I1 এিং I2 হল পর্োিোে রনেরেে পেখো যো X এিং Y এই
দুটি দ্ররিযে েনয পক্রতোে েছন্দরক প্রকোি করে। রনেরেে পেখোে পয পকোন রিন্দুরত ওে ঢোল হল X এিং Y এই
দুটি েরণযে মরধয পর্োিোে প্রোরন্তক েরেিতে তোে হোে [marginal rate of substitution (MRS) between X and
Y] । পযানরন া কামযিা যেখানে লাভ করা োে যেখানে তেরনপক্ষ যরখার ঢাল আর উৎপােে
েম্ভােো যরখার ঢাল পরস্পর েমাে হে। তিনে এই শ্িম ট উপলব্দ হে E রিন্দুরত। কোেণ এই দুটি
িক্র পেখো েস্পেরক ঐ রিন্দুরত স্পিে করে। E রিন্দুরত, MRSxy = MRTxy হয়। আিোে ঐ রিন্দু রদরয়ই দোম
পেখো যোয়। অথেোৎ ঐ রিন্দুটি পর্োিোে কোরছ সিেিম কোময। এখন E রিন্দুরত পযরহতু দোম পেখো রনেরেে পেখোরক
স্পিে করে, তোই MRSxy = Px/Py । কারর্ Px/Py হল দোম পেখোে ঢোল যো ঐ রিন্দুরত রনেরেে পেখোে ঢোল
MRSxy এে সমোন। িাহনল E রিন্দুরত
MRSxy = MRTxy = Px/Py or MUx/MUy_=MCx/MCy= Px/Py.। উৎপােে েম্ভােো যরখা PP
পদওয়ো থোকরল , E রিন্দু হল েযরের ো দে রিন্দু। ওই রিন্দ ছো়িো আে পকোন রিন্দু কোময নয় কোেণ A রিন্দু
পর্োরেে পেরে কোময হরত েোরে রকন্তু ঐ রিন্দু উৎেোদন সম্ভোিনো পেখোে ওেে অিরস্থত নো হওয়োয় উৎেোদরনে
রদক পথরক কোময নয় কোেণ উেলব্ধ উেোদোরনে সহোয়তোয় আেও পিরি উৎেোদন সম্ভি। অনযরদরক বিন্দু PP
পেখোে ওেে অিরস্থত হরলও , তো রনম্নমোরনে রনেরেে পেখোয়, I1 এ অিরস্থত । তোই একমোে E রিন্দু েযোরের ো
কোময িো দে। অতএি েযোরের ো কোমযতো িো দেতোয় পেৌছরত OX1 েরেমোণ দ্রিয X এিং OY1 েরেমোণ দ্রিয Y
উৎেোদন কেরত হরি যোরত একই সরে পর্োে ও উৎেোদন এ কোমযতো আরস অথেোৎ দ্রিয সমন্বরয় কোমযতো আরস। .

