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(অধ্যায়-৫) 
সামাজিক সংগঠন – জবসংগঠন    
 

সাধাৰনতে সভাজৰ লোকসকতে শৃৃংখোফদ্ধবাতফ গঠন কৰা লগাটতক সাভাজজক সৃংগঠন লফাো হয়। 
সভাজ এখন সুচাৰ ুৰূত জৰচাজেে কজৰফলে সাভাজজক সৃংগঠনৰ অজে প্ৰতয়াজন। আধুজনক সভাজে 
সৰ-ুফৰ জফজবন্ন  ধৰণৰ সৃংগঠন লেজখফলে লাৱা মায়।তমতন – ধভীয় সৃংগঠন, ৰাজলনজেক সৃংগঠন, 
অৰ্থলনজেক সৃংগঠন, জশক্ষানুষ্ঠান আজে।এই সৃংগঠন সভূহৰ জনধথাজৰে লকেতফাৰ েক্ষয ফা উতেশয 
ৰ্াতক।এই উতেশয সভূহ ৰূায়নৰ অতৰ্থ সৃংগঠনৰ সেসয সকতে াৰস্পজৰক সহতমাগীোতৰ একতগাট হহ 
কাভ কতৰ। 

 

সামাজিক সংগঠনৰ  সংজ্ঞা  

সাভাজজক সৃংগঠন সম্বতে জফজবন্নজতন আগফত াৱা লকেতফাৰ সৃংজ্ঞা উতেখ কৰা হ’ে - 

কুতেৰ(Cooley)ভতে,   “ সাভাজজক সৃংগঠন  হহতছ ফযজিৰ উলভহেীয়া কামথাৱেী আৰ ুাৰস্পজৰক 
ফুজাফুজজৰ ৰণজেস্বৰূ। ”  

স্কটৰ (Scott) ভতে, “সৃংগঠন হহতছ জফতশষ েক্ষয সাধনৰ ফাতফ কভ লফজছ জৰভাতণ 
ধাৰাফাজহকবাতফ গঠন কৰা লগাট ফা সভূহ।” 

এইচ.এভ.জনচনৰ (H.M. Johnson) ভতে, “সাভাজজক সৃংগঠতন সভাজৰ আন্তঃজিয়া ফযৱস্হাৰ এটা 
উাোনক ফুজায়।”   



সামাজিক সংগঠনৰ ববজশ্ষ্ট্য 

সাভাজজক সৃংগঠনৰ লকেতফাৰ হফজশষ্ট্য েেে উতেখ কৰা হ’ে- 

১) জনজেথষ্ট্ েক্ষয - প্ৰতেযক সৃংগঠনতৰ লকেতফাৰ জনজেথষ্ট্ েক্ষয ৰ্াতক। 

২) াৰস্পজৰক ফুজাফুজজ – সৃংগঠনৰ জনধথাজৰে কামথসভূহ সম্পােন কজৰফলে ইয়াৰ সেসযসকেৰ 
ভাজে াৰস্পজৰক ফুজাফজুজ আৰু সহতমাগীোৰ প্ৰতয়াজন। 

৩) জনয়ভাৱেীৰ লফাধ – সৃংগঠতন জনধথাৰন কৰা জনয়ভাৱেী সম্বতে ইয়াতৰ সেসযসকেৰ সভযক জ্ঞান 
ৰ্কাতটা আৰ ুজনষ্ঠাসহকাতৰ ভাজন চোতটা অজে প্ৰতয়াজন। 

৪) সৃংগঠনৰ জনয়ন্ত্ৰন কামথ - সৃংগঠনৰ কামথাৱেী সম্পােনৰ লক্ষত্ৰে সেসযসকেৰ আচৰণ জনয়ন্ত্ৰনৰ 
ফাতফ প্ৰতয়াজন সাততক্ষ সৃংগঠনতটাতৱ জফজবন্ন ধৰণৰ দ্ধজে অফেম্বন কজৰফ াতৰ। 

৫) আবযন্তৰীণ ৰৃ্কীকৰণ – সৃংগঠনৰ ফযজি ফা সেসযসকেৰ কেৃথ ত্ব ফা কামথ সম্পােনৰ োজয়ত্ব 
অনুমায়ী লেঁতোকৰ প্ৰৰজস্হজেৰ আবযন্তৰীণ বাতফ ৃৰ্কীকৰণ কৰা হয়। 

৬) সেসয জনৰূন – সৃংগঠনৰ প্ৰজেভান আৰ ুজনয়ভ অনুমায়ীতহ সেসয অন্তবুথ ি কৰা হয়। 

৭) সাৃংগঠজনক চজৰত্ৰ - সাৃংগঠজনক চজৰত্ৰ অনুমাজয় সৃংগঠন সভূহ আনুষ্ঠাজনক আৰু অনানুষ্ঠাজনক 
এই েইু প্ৰকৃজেৰ হয়। 

৮) অনুশাসন -  সাভাজজক সৃংগঠন সভূতহ সভাজৰ প্ৰচজেে লোকাচাৰ,জনৰীজে অনুসজৰ জকছুভান 
অনুশাসন ফাজে জেতয়। এই অনুশাসন ভাজন চোতটা সাভাজজক সৃংগঠনৰ সেসযসকেৰ কেথ ফয আৰু 
োজয়ত্ব স্বৰূ। 

সাভাজজক সৃংগঠনৰ প্ৰকাৰ – সাভাজজক সৃংগঠন েইু প্ৰকাৰৰ, লমতন-  

(ক) আনুষ্ঠাজনক আৰ ু 

(খ) অনানুষ্ঠাজনক 

(ক) আনুষ্ঠাজনক সামাজিক সংগঠন সভূহৰ কাভ-কাজ সমূ্পণথ নীজে-জনয়ভ অনুসজৰ কৰা হয়। 
ইয়াে সেসযসকেক লেঁতোকৰ প্ৰজস্হজে অনুমায়ী  জফজবন্ন কেৃথ ত্ব জেয়া হয়। সেসযসকেৰ েভমথযো, 
সাৃংগঠজনক জস্হজে, োজয়ত্বৰ জৰজধ আজে প্ৰণােীফদ্ধ জনয়ভৰ ভাতজতৰ জনজেথষ্ট্ কৰা হয়। জশক্ষানুষ্ঠান, 
চৰকাৰী কামথােয়, লফৃংক, ধভীয় েৰ্া সাৃংসৃ্কজেক অনুষ্ঠান আজে আনুষ্ঠাজনক সাভাজজক সৃংগঠনৰ 
উোহৰণ। 

  



 

আনুষ্ঠাজনক সাভাজজক সৃংগঠনৰ হফজশষ্ট্য হহতছ –                                    

১) সকতো আনুষ্ঠাজনক সৃংগঠনতৰ জকছুভান জনজেথষ্ট্ বূজভকা ৰ্াতক।                      

২) ইয়াে জচনািকৰণে সহাঁয়ক লহাৱালক আনুষ্ঠাজনক আৰু ডাঙৰ সৃংগঠনতফাৰৰ নাভ আৰ ুপ্ৰেীক 
জচহ্ন ৰ্াতক।    

৩) সৃংগঠনৰ সুজৰচােনাৰ ফাতফ প্ৰজেতটা সৃংগঠনৰ লকেতফাৰ জনধথাজৰে নীজে-জনয়ভ ৰ্াতক জমতফাৰ 
সেসযসকতে ফাধযোভূেকবাতফ ভাজন চজেফ োতগ।                                                

৪) সেসযসকেক িভ অনুসজৰ লেঁতোকৰ কেৃত্ব আৰু োজয়ত্ব প্ৰোন কৰা হয়। উোহৰণ স্বৰূত 
জশক্ষানুষ্ঠান এখনে অধযক্ষ, উাধযক্ষ, জশক্ষক, গ্ৰন্হাগাজৰক, কামথােয় কভথচাৰী আজেৰ োজয়ত্ব িভ 
অনুসজৰ জেয়া হয়।    

৫) ইয়াে কেৃথ ত্বশীে ভৰূব্বী গৰাকীতয় সৃংগঠনতটাৰ কাভ-কাজৰ েোৰক কতৰ।                                      

৬) আনুষ্ঠাজনক সৃংগঠনসভুহ সাধাৰনতে স্হায়ী প্ৰকৃজেৰ হয়।                                          

৭) এতন সৃংগঠনসভূহে জনজস্ব লক্ষত্ৰে জফতশষজ্ঞতোকৰ প্ৰতয়াজন হয়।                                                                  

৮) আনুষ্ঠাজনক সৃংগঠনে সেসয অন্তবুথ জিৰ ফাতফ জনজেথষ্ট্ ভাকাঠি ফযৱহাৰ কৰা হয়।   

 

(খ)   অনানুষ্ঠাজনক সামাজিক সংগঠন সভূহ ধভথ, সৃংসৃ্কজে, আগ্ৰহ, আঞ্চজেকোফাে আজেৰ ৰে 
জবজি কজৰ গজ  উতঠ। ইয়াে লকাতনা ধৰাফো জনয়ভ নাৰ্াজকফ াতৰ, জকণ্েু লেৰ্া মায় লম 
সেসযসকতে সতচেন ফা অসতচেনবাতফ এই অজেজখে নীজে-জনয়ভ সভূহ ভাজন চতে। ইয়াে 
সেসযসৃংখযা সীজভে মজে সৃংগঠনসভূহ স্হায়ী প্ৰকৃজেৰ হয়। 

অনানুষ্ঠাজনক সাভাজজক সৃংগঠনৰ লকেতফাৰ হফজশষ্ট্য হহতছ –                                                                                                      
১) ইয়াে সেসযসকেৰ ভাজে ভুখাভুজখ আৰ ুহেজহক উজস্হজে লেখা মায়।                                                   

২) সেসযসকেৰ ভাজে সহতমাগীো আৰু ফেুত্ববাফ লেখা মায়।                                                                                       

৩) ইয়াে কভথৰ প্ৰস্তুজেেলক বূজভকা ােনৰ ৰে লফজছ গুৰুত্ব জেয়া লেখা মায়।                                           

৪) আনুষ্ঠাজনক সৃংগঠনৰ আকাৰ সৰ ুআৰ ুইয়াৰ জটিেো কভ।                                                                                         

৫) আনুষ্ঠাজনক সৃংগঠন সাধাৰনতে গজেশীে আৰ ুপ্ৰতয়াজন সাততক্ষ জৰফেথ নশীে লহাৱা লেখা মায়। 



সামাজিক সংগঠনৰ কাৰক 

সাভাজজক সৃংগঠনৰ লকেতফাৰ কাৰক েেে উতেখ কৰা হ’ে - 

১) সাভাজজক আৰু অৰ্থলনজেক জৰকল্পনা -  সাভাজজক আৰু অৰ্থলনজেক জৰকল্পনাই হহতছ 
সাভাজজক সৃংগঠনৰ এক গুৰু োজয়ত্ব। ফযজিৰ অজবপ্ৰায় আৰ ুপ্ৰতয়াজনীয়োৰ ৰে জবজি কজৰ 
জৰকল্পনা ফা আচজন মুতগাতোৱাতটা ফাঞ্চণীয়। উমিু জৰকল্পনা সভাজৰ জফকাশৰ লক্ষত্ৰে প্ৰৰ্ভ 
েতক্ষ।                                    

২) জৰকল্পনাৰ কামথকৰী কৰণ – সভাজৰ উৎকষথ সাধন জৰকল্পনা আৰু নীজেৰ সপে ৰূায়নৰ 
ৰে জনবথ ৰ কতৰ।কামথকৰীকৰণ অজফহতন উমুি জৰকল্পনা ভূেযহীন হয়।                                    

৩) সভাজ কেযাণ কামথসচূী – সভাজৰ জচৰা লোকসকেৰ জফতশষ প্ৰতয়াজন আৰু ফযজিসকেৰ 
জফকাশৰ প্ৰজে েক্ষয ৰাজখ  সাভাজজক সৃংগঠন সভূতহ লকেতফাৰ কেযাণভূেক আচজন গ্ৰহণ কজৰফ 
াতৰ।                       

৪) হশজক্ষক সজুফধা  প্ৰোন – সভাজৰ জফকাশৰ ফাতফ ফযজিসকে জনজৰ কেথ ফয আৰু অজধকাৰৰ 
প্ৰজে সজাগ আৰু সতচেন হফ োজগফ। প্ৰজেজন ফযজিক সুনাগজৰক জহচাত গজ  লোো সভাজৰ 
োজয়ত্ব, ইয়াৰ ফাতফ হশজক্ষক সুজফধা প্ৰোন কজৰফ োতগ।                                                          

৫) সভাজজফতৰাধী কামথৰ জফৰুতদ্ধ সজাগ – সভাজজফতৰাধী কামথকোৰ জফৰুতদ্ধ লোকসকেক সজাগ 
কজৰ লেঁতোকৰ ভনে ঐকযো আৰু লেশতপ্ৰভৰ ভতনাবাফ জগাই েুজেফ োতগ। 

ইয়াৰ উজৰ আন জফজবন্ন কাৰতক সাভাজজক সৃংগঠন সভূহ প্ৰবাজফে কজৰফ াতৰ। 

 

সামাজিক জবসংগঠন 

সাভাজজক জফসৃংগঠন হহতছ সভাজৰ এক জটিে সাভঞ্জসযহীন অফস্হা জমতয় সভাজৰ প্ৰতয়াজন সভহূ ূৰণ কজৰফ 
লনাৱাতৰ। সৃংগঠিে সভাজ ফযৱস্হাে জনজেথষ্ট্ আজহথ  আৰ ুকামথপ্ৰণােী ৰ্াতক। সাভাজৰ লোকসকে লমজেয়া জনজৰ 
োজয়ত্বৰ প্ৰজে সতচেন নহয়, লেঁতোকৰ কামথ সুচাৰৰুতূ সম্পােন নকতৰ লেজেয়াই সভাজে জফসৃংগজে আতহ। 
ই সভাজৰ বাৰসাভয জফনষ্ট্ কতৰ। সভাজৰ লোকাচাৰ, ৰম্পৰা, সৃংসৃ্কজে আজেে বাৰসাভযহীনোৰ সৃজষ্ট্ কতৰ।                                                          
সাভাজজক জৰফেথ নৰ পেস্বৰতূ সাভাজজক জফসৃংগঠনৰ সৃজষ্ট্ হয় মজে নেুন সৃংগঠনৰ জফকাতশ ইয়াৰ প্ৰবাফ 
কভাই আতন। ই এক স্বাবাজৱক সাভাজজক প্ৰজিয়া। 

 

 



সামাজিক জবসংগঠন সংজ্ঞা 

সাভাজজক জফসৃংগঠনৰ লকইটাভান সৃংজ্ঞা েেে উতেখ কৰা হ’ে – 

সাভাজজক জফসৃংগঠন সম্বতে ভে প্ৰকাশ কজৰ অগফাণথ আৰ ুজনভকতপ (Ogburn and Nimkoff) কয় 
লম-“লমজেয়া সৃংসৃ্কজেৰ জফজবন্ন অৃংশৰ সম্বেৰ ভাজে ৰ্কা সভন্বয় ফাধাপ্ৰাপ্ত হয়, লেজেয়া সাভাজজক 
জফসৃংগঠতন লেখা জেতয়।” 

এজভে ডুৰতখইভৰ(Emile Durkheim) ভতে, “সাভাজজক জফসৃংগঠন হে সভাজ জীৱনে সৃজষ্ট্ লহাৱা 
এক বাৰসাভযহীন অৱস্হা আৰু সভাজৰ সেসযসকেৰ ভাজে সাভাজজক ভোভে আৰু কামথে একোৰ 
অবাৱ।” 

জ.এইচ.লেজিচৰ(P.H.Landis) ভতে, “সাভাজজক জফসৃংগঠতন সাভাজজক জনয়ন্ত্ৰণ বৃংগ লহাৱাতটাতৱ 
ফুজায় জমতয় জফশৃৃংখেো আৰু লফতভজাজেৰ সৃজষ্ট্ কতৰ।” 

 

সামাজিক জবসংগঠন ববজশ্ষ্ট্য 

১) আেশথৰ েন্দ – সভাজৰ জৰফেথ ন আৰ ুপ্ৰতয়াজনীয়োৰ জবজিে নেুন আেশথ আৰু সৃংগঠনৰ 
উদ্ভফ হয়। এই নেুন আেশথ আৰু সভাজে প্ৰচজেে ুৰজণ আেশথৰ ভাজে সৃংঘষথৰ সৃজষ্ট্ হয়। পেে, 
ফযজিসকেৰ ভাজে ভোেশথৰ সৃজষ্ট্ হয় আৰু সভাজে জফসৃংগজেতয় লেখা হয়।                              
২) সৃংগঠনৰ কামথৰ জৰফেথ ন – সভাজ ফযৱস্হাৰ জৰফেথ তন জকছুভান সাভাজজক সৃংগঠনৰ কামথ 
সম্পােনৰ োজয়ত্ব অনয জকছুভান সৃংগঠনলে জৰফজেথ ে কতৰ।                                    
৩) ফযজিগে জসদ্ধান্তে গুৰুত্ব - আধুজনক সভাজে ফযজিগেকৰতণ প্ৰধানয োব কজৰতছ। ফযজিতয় 
জকছুভান জসদ্ধান্ত জনতজ গ্ৰহণ কতৰ। জকন্ত এতন ফযজিগে জসদ্ধান্ততফাৰ ফহুসভয়ে সভাতজ গ্ৰহণ নকৰাৰ 
ফাতফ জফসৃংগজেতয় লেখা জেতয়।                                                            
৪) আকাৃংক্ষা আৰু সাপেযৰ ভাজৰ েন্দ – লমজেয়া ফযজিতয় আকাৃংজক্ষে জেশসভূহে সাপেয োব 
কজৰফলে অনুমুি আৰ ুঅসৎ ৰ্ গ্ৰহণ কতৰ লেজেয়া সভাজে জফশৃ ৃংখেোই লেখা জেতয়।                            
৫) সাভাজজক বূজভকাৰ অস্পষ্ট্ো – সাভাজজক গাঠজনৰ জৰফেথ তন সাভাজজক বূজভকাৰ লক্ষত্ৰতো 
জৰফেথ ন আজনতছ মজে ইয়াৰ লকাতনা জনজেথষ্ট্ ধাৰণা নৰ্কাৰ পেে ইতয় ফযজিসকেৰ ভাজে 
অসন্তজষ্ট্ আৰু হোশাৰ সৃজষ্ট্ কতৰ।  



সামাজিক জবসংগঠনৰ প্ৰকাৰ 

সাভাজজক জফসৃংগঠনক চাজৰটা প্ৰকাৰে বাগ কৰা হহতছ। লমতন- 
১) ফযজিগে জফসৃংগঠন – ফযজিগে মথায়ে লেখা জেয়া জফশৃৃংখেো ফা জফসৃংগঠতনই হহতছ ফযজিগে 
জফসৃংগঠন।                                                                                
২) জৰয়াে জফসৃংগঠন – সাভাজজক জৰফেথ তন ফযজিৰ জীৱন হশেী প্ৰবাজৱে কজৰতছ। ফযজিভনে 
সহতমাগীো, সহভজভথো, জফশ্বাস আজেৰ অবাতফ সাভাজজক েৰ্া জৰয়ােৰ গাঠজনে বাতঙান আজনতছ।       
৩) সাম্প্ৰোজয়ক জফসৃংগঠন - সাম্প্ৰোজয়ক জফসৃংগঠন একো আৰু সহতমাগীোৰ ৰে প্ৰজেজস্হে, 
এই লক্ষত্ৰে সৃংশয় আৰ ুদ্বন্দৰ বাফ জজিতে সম্প্ৰোয়ে জফসৃংগঠতন লেখা জেতয়।                           
৪) আন্তজথ াজেক জফসৃংগঠন – আন্তজথ াজেক লক্ষত্ৰে ফজুাৰাৰ অবাফ হতে সভসযাই লেখা জেতয় আৰু 
সভগ্ৰ জফশ্বতে এক বৰসাভযহীন অৱস্হাৰ সৃজষ্ট্ হয়।  
  
সভাজে লেখা জেয়া এতন জফসৃংগজেতয় সভাজৰ প্ৰগজে আৰু জফকাশৰ লক্ষত্ৰে ফাধাৰ সৃজষ্ট্ কতৰ। 
 
 

সামাজিক জবসংগঠনৰ কাৰণ 

সাভাজজক জফসৃংগঠন জফজবন্ন কাৰণে লেখা জেফ াতৰ। জফজ্ঞান আৰু প্ৰমুজিজফেযাৰ জফকাশ, সাৃংসৃ্কজেক 
ৰম্পৰা, ধভথ, েশথন, ভানফীয় ভূেযতফাধৰ অফনয়ন আজে জফজবন্ন জেশ জফসৃংগঠনৰ কাৰক হফ াতৰ। 
ইয়াতৰ লকেতফাৰ কাৰণ েেে  চভলুক আতোচনা কৰা হ’ে -                        
১) সাভাজজক জৰফেথ ন সাভাজজক জফসৃংগঠনৰ প্ৰধান কাৰণ।                                   
২) জফজ্ঞান আৰ ুপ্ৰমুজিজফেযাৰ জফকাশৰ পেে সভাজৰ ফস্তুফােী জেশতফাৰ দ্ৰুেবাতফ জৰফেথ ন 
লহাৱাৰ জফৰীতে সভাজৰ জচন্তাধাৰা, ৰম্পৰা, সৃংসৃ্কজে আজে অফস্তুগে জেশতফাৰৰ জফকাশ মতৰ্ষ্ট্ 
ভন্থৰ গজেে হয়। পেে সভাজে হফষভযৰ সৃজষ্ট্ হয়।                                            
৩) মুদ্ধৰ পেে লহাৱা অৰ্থলনজেক ক্ষজে আৰ ুভানৱ সম্পেৰ গুণগে ভানৰ অফনজেৰ পেে 
সাভাজজক জফসৃংগজেতয় লেখা জেতয়।                                                    
৪) সভাজৰ দ্ৰুে জৰফেথ নৰ পেে সাভাজজক ভূেযতফাধতৰা মতৰ্ষ্ট্ অফনজে লহাৱা লেখা মায়।                  
৫) লকাতনা লকাতনা লক্ষত্ৰে জফজবন্ন লবৌগজেক জৰজস্হজে সাভাজজক জফসৃংগজেৰ কাৰক হয়।                    
৬) সভাজে লেখা জেয়া সভসযাসভূতহ সভাজৰ সুস্হ জফকাশে ফাধাৰ সৃজষ্ট্ কতৰ, মাৰ পেে 
সভাজে জফশৃৃংখেোৰ সজৃষ্ট্ হফ াতৰ।                                                         
৭) জনসৃংখযা ফৃজদ্ধতয় জমেতৰ সভাজে না না সভসযাৰ সৃজষ্ট্ কতৰ লসইেতৰ জনসৃংখযাৰ অবাতফ 
সভসযাৰ সৃজষ্ট্ কজৰফ াতৰ। গজেতক হজজৱক জেশতটা সাভাজজক জফসৃংগজেৰ এটা কাৰণ। 

ইয়াৰ উজৰ েজৰদ্ৰো, সন্ত্ৰাসফাে আজে কাৰতক সভাজৰ সৃংহজেে ফাধাৰ সৃজষ্ট্ কজৰফ াতৰ।  

 



সামাজিক জবসংগঠনৰ প্ৰজিকাৰৰ উপায় 

সাভাজজক জফসৃংগঠন লৰাধ কজৰফলে হ’লে প্ৰজেকাৰৰ ফযৱস্হা গ্ৰহণ কজৰফ  োজগফ ।এতন লকেতফাৰ 
প্ৰজেকাৰ ফযৱস্হাৰ জফষতয় েেে উতেখ কৰা হে -                                        
১) সভাজৰ ফযজিসকেৰ ভাজে স্বতেশতপ্ৰভ, জােীয়োতফাধ, জােীয় ঐকয আৰু সৃংহজেৰ বাফ জগাই 
েুজেফ োজগফ।                                                                   
২) নেুন প্ৰজি আৰু ৰুজণ প্ৰজিৰ ভাজে ৰ্কা ভতনাবাফ আৰু জচন্তাৰ ফযৱধান েৰূ কৰাৰ ফাতফ 
উমুি জশক্ষা প্ৰোন কজৰফ োজগফ।                                                        
৩) সভাজকেযাণভূেক আচজনৰ জজৰয়তে সৃংগঠনৰ ভূেযতফাধ আৰু জফসৃংঠনৰ ঋণাত্মক জেশসভূহৰ 
জফষতয় সভাজৰ লোকসকেক অফগে কজৰফ োতগ।                                           
৪) সভাজৰ প্ৰজেজন ফযজিৰ শাজৰৰীক, ভানজসক, আতফজগক আৰ ুসাভাজজক জেশৰ সুস্হ জফকাশৰ 
ফাতফ জশক্ষাৰ উমুি প্ৰতয়াগ কজৰফ োতগ।                                                         
৫) সভাজৰ ৰম্পৰা, ৰীজে-নীজে, লোকাচাৰ, সৃংসৃ্কজেৰ ধনাত্মক জেশতফাৰৰ জফষতয় জফস্তাজৰেবাতফ 
নেুন প্ৰজিক অফগে কজৰফ োতগ।                                                        
৬) জনসৃংখযা জফতফাৰনতক ধজৰ সভাজৰ জফজবন্ন সভসযাসূহ সসু্হবাতফ আৰু জফজ্ঞানসিেবাতফ 
সভাধান কৰাৰ ফাতফ উমুি ফযৱস্হা গ্ৰহণ কজৰফ োতগ।   

গজেতক, সভাজৰ জফকাশ আৰু উন্নজেৰ ফাতফ সাভাজজক জফসৃংগজেৰ সভসযাসভহূ লৰাধ কজৰ সাভাজজক 
সৃংগঠনৰ ফাতফ েতক্ষ গ্ৰহণ কজৰফ োজগফ। 

 

 ************************* 
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