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আেছন  ী

এসথার ডুফেলা  এবং মািকন অথনীিতিবদ মাইেকল মার।  খবর  িবিবিস,  এনিডিটিভ  ও  ইি ডয়া
টাইমেসর

দ া রয় াল ইিডশ একােডিম অব সােয়ে স বি ক দাির  িবেমাচেন তােদর পরী া-িনরী ার দিৃ ভি র
শংসা  কেরেছ।  িত ানিট  বলেছ,  এই  িতনজন  অথনীিতিবেদর  গেবষণা  দািরে র  সে  লড়াইেয়র

স মতােক আেরা শি শালী কেরেছ। একােডিম বেলেছ, মা  ই দশেক তােদর গেবষণা প িত উ য়ন
অথনীিতর পেরখা বদেল িদেয়েছ। এখন অথনীিতর গেবষণায় এিট অ তম পােথয় মেডল। অিভিজত্
িবনায়ক ব ানািজ, এসথার ডুফেলা এবং মাইেকল মার িতনজনই অেনক পূণ িত ােন ফেলা
িহেসেব কাজ কেরেছন এবং বশিকছ ুবইেয়র লখক। যৗথভােব নােবল পাওয়ায় পুর ােরর অথ িহেসেব
৯০ লাখ ইিডশ ানার এখন তােদর মেধ  সমব টন করা হেব।

ক এই অথনীিতিবদ অিভিজত্

বতমােন মািকন নাগিরক অিভিজত্ ব ানািজ জ হণ কেরেছন ১৯৬১ সােলর ২১ ফ য়াির।  ১৯৮১
সােল  কলকাতা  িব িবদ ালয়  থেক  িবএসিস  িডি  অজেনর  পর  ১৯৮৩  সােল  জওহরলাল  নহ
িব িবদ ালয় থেক এমএ িডি  লাভ কেরন। পের ১৯৮৮ সােল িপএইচিড িডি  লাভ কেরন হাভাড
থেক।  এখন  কাজ  করেছন  ম াসাচেুসটস  ই িটিটউট  অব  টকেনালিজ  যা  এমআইিট  নােম  িবে

ব লভােব পিরিচত। সখােন িতিন ফাড ফাউে ডশন ই টার াশনাল েফসর িহেসেব অথনীিত পড়াে ন।
২০০৩ সােল িতিন এসথার ডুফেলা ও সি ল মু াইনাথানেক সে  িনেয় আ লু লিতফ জািমল পাভািট
অ াকশন ল াব িত া কেরন। অ িদেক ফরািস ও মািকন নাগিরক এসথার ডুফেলা হেলন গত ৫০ বছের
ি তীয়  নারী  িযিন  অথনীিতেত  নােবল  পেলন।  এর  আেগ  ২০০৯  সােল  এিলনর  ও াম  নােবল
িজেতিছেলন।  তেব  অথনীিতেত  নােবল  জয়ীেদর  মেধ  ডুফেলাই  সবকিন ।  ১৯৭২  সােল  প ািরেস

  ইে ফাক ড
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

জ হণ করা এসথার ডুফেলা এখন এমআইিটেত কমরত। িবনায়ক ব ানািজ এসথার ডুফেলার ামী।
থম ীর সে  িববাহ িবে েদর পর ২০১৫ সােল ডফুেলার সে  িববাহব েন আব  হন অিভিজত্।

িসেডি  কেলেজই পড়ার সময় অিভিজত্ বাঙািল অথনীিতিবদ অমত  সেনর ছা  িছেলন। পি মবে র
মখু ম ী মমতা ব ানািজ মতায় আসার পর িসেডি র জ  য ম টর প কেরিছেলন, সই েপর
সদ  িছেলন অিভিজত্। ১৯৯৮ সােল অথনীিতেত নােবল পেয়িছেলন অমত  সন। রবী নাথ ঠা র,
অমত  সন ও মাহ দ ইউনেূসর পর আেরা এক বাঙািল পাে ন এই সেবা  স ান। এিদেক মাইেকল

মার হাভােডর অথনীিত িবভােগ অিতিথ অধ াপক িহেসেব কমরত। িতিন আেমিরকান একােডিম অব
আটস  অ া ড  সােয়ে েসর  ফেলা।  ওয়া  ইকেনািমক  ফারােমর  ইয়াং  াবাল  িলডারও  মেনানীত
হেয়িছেলন িতিন।

অমত  সেনর িতি য়া

বা ন থেক িপিটআইেয়র সে  সা া কাের অমত  সন বেলন, ‘আিম খুবই খুিশ এবং আনি ত য
অথনীিতেত অ েদর সে  নােবল পুর ার পাে ন অিভিজত্।’ তার মেত, সবেচেয় উপযু  ব ি েকই
এই পুর ার দওয়া হেয়েছ।

এিদেক দ িতেদর নােবল পাওয়ার তািলকায় অিভিজত্ দ িত প ম ােন।

এর আেগ মির ির-িপেয়ের ির,  আইিরন  ির- ডিরক ির,  গািট  সাির-কাল  সাির ও  ম  ি ট
মাজার-অ াডভাড মাজার দ িত িবিভ  িবভােগ নােবল পুর ার িজেতেছন।

 

print | অথনীিতর নােবল আেরক বাঙািলর | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/97162/অথনীিতর-ন...

2 of 2 10/15/2019 11:18 AM


