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১৯৬৯ সােল থমবার অথনীিতেত নােবল পুর ার দান করা হয়। স বছর যৗথভােব পুর ার লাভ
কেরন রাগনার ি শ এবং ইয়ান িটনবােগন। ১৯৬৯ থেক ২০১৮ সাল পয  ৫০ দফায় ৮১ জন এই
পুর াের ভূিষত হেয়েছন।

িবজয়ীেদর মেধ  িতনজন ছাড়া অ  সবাই অথনীিতিবদ। এ িতনজন হে ন- সমাজিব ানী  হাবাট এ
সাইমন, গিণতিবদ জন ফবস াশ ও মেনািব ানী ড ািনেয়ল কানম ান ।

হাবাট এ সাইমন : হাবাট আেলকজা ডার সাইমনেক িবংশ শতা ীর অ তম  সমাজিব ানী িহেসেব
গণ  করা  হয়।  যু রাে র  উইসকনিসেন  ১৯১৬  সােলর  ১৫  জুন  িতিন  জ হণ  কেরন।  িশকােগা
িব িবদ ালয় থেক ১৯৩৬ সােল িবএ িডি  লাভ কেরন সাইমন। একই িব িবদ ালয় থেক ১৯৪৩ সােল
রা িব ােন িপএইচিড িডি  লাভ কেরন িতিন। বই ও অ া  গেবষণা িমেল তার রচনা সহ ািধক।
অথনীিত,  সমাজিব ান,  মেনািব ােনর পাশাপািশ তার গেবষণা  িছল কি উটার িব ান,  জন শাসন,
ব ব াপনা িবদ া, িব ােনর দশনসহ আরও অেনক িকছুেত। দীঘকাল িতিন মািকন যু রাে র কােনিগ
মলন ইউিনভািসিটেত অধ াপনা কেরেছন। ১৯৭৮ সােল িতিন অথনীিতেত নােবল পুর ার লাভ কেরন।
নােবল কিমিট সাইমনেক পুর ার দােনর কারণ ব াখ া করেত িগেয় বেল, অথৈনিতক সংগঠন েলার

মেধ  িস া  হেণর ি য়া িনেয় যুগা কারী গেবষণার জ  হাবাট এ সাইমনেক নােবল পুর াের ভূিষত
করা হে । এ মহান িব ানী ২০০১ সােলর ৯ ফ য়াির মারা যান।

জন ফবস াশ : জন াশ একজন মািকন গিণতিবদ। িতিন ১৯২৮ সােল যু রাে র পি ম ভািজিনয়ার

  ইকবাল হােসন
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ুিফে  জ হণ কেরন। হাই ুেলর পড়ােশানা  শেষ িতিন ানীয় কিমউিনিট কেলেজ উ তর গিণত
কােস ভিত হন। ১৯৪৮ সােল গিণেত িবএস এবং পের এমএস কেরন াশ। ি টন িব িবদ ালেয় বৃি

িনেয় িতিন গিণেতর আরও াতক গেবষণায় অংশ নন। ােশর উপেদ া এবং সােবক কােনিগ অধ াপক
িরচাড ডািফন ি টনেক ােশর ভিতর জ  পািরশ কের একিট িচিঠ িলেখিছেলন, ‘িতিন একজন
গািণিতক িতভা।’ াশ হাভাড িব িবদ ালেয়ও ভিতর েযাগ পান। গেবষণা ত  গম িথওিরর অ তম
উ াবকও িতিন। ১৯৯৪ সােল এ তে র জ  িতিন যৗথভােব অথশাে  নােবল পান। বাজার অথনীিতেত

ই পে র সি লন কতটা দ  উপােয় ঘটেত পাের, তা িবে ষেণ স ম হন এ তে । ২০১৫ সােল ২৩ ম
াশ এক সড়ক ঘটনায় ীসহ িনহত হন।

ড ািনেয়ল  কানম ান  :  ড ািনেয়ল  কানম ান  একজন  ইসরাইিল-মািকন  মেনািব ানী।  কানম ান  িহ
ইউিনভািসিট অব জ জােলম থেক ১৯৫৪ সােল মেনািব ােন মজর ও গিণেত মাইনরসহ ব ােচলর অব
সােয়  িডি  লাভ কেরন। িতিন যু রাে র ি িটশ কলাি য়া িব িবদ ালয়, ক ািলেফািনয়া িব িবদ ালয়
এবং ি টন িব িবদ ালেয় মেনািব ােনর অধ াপক িছেলন। অথনীিতেত মেনািব ান পিরচয় কিরেয়
এবং একিট ‘আচরণগত অথনীিত’ প িত িত া কের িতিন। সখােন িতিন দখান অিনি ত পিরি িতেত
িবিনেয়াগকারীেদর িস া  হণ অথৈনিতক ত  থেক িবি  এবং িবষয়ব র িভি েত তির করা যায়।
এই অজেনর ীকৃিত প ২০০২ সােল জজ ম াসন িব িবদ ালেয়র অধ াপক ভারনন ি েথর সে  িতিন
অথনীিতেত নােবল পুর ার লাভ কেরন। িতিন ২০১৮ সােলর ৯ ফ য়াির মারা যান।
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