
 �াথ�  �গা��

‘চাপ �প’ বা �াথ� �গা��  শ��র উৎপি� আেমিরকা �থেকই হেয়িছল। এক� চাপ �প হ'ল এমন এক� �প
যা তােদর সাধারণ আ�েহর �চার ও সুর�ার জন� সি�য়ভােব সংগ�ত হয়। এ�িল সরকার এবং পিরচালনার
এক� ���পূণ�  অংশ। তারা সরকারেক স�দােয়র ই�ার �িত, িবেশষত িনব�াচেনর মধ�বত� সমেয় আরও
�িতি�য়াশীল রােখ। তারা রাজৈনিতক দল�িলর �চেয় পৃথক �য তারা  িনব�াচেন �িত�ি�তা কের না এবং
রাজৈনিতক �মতা দখেলর �চ�া কের না তেব তােদর সি�য়তা জনগেণর নীিতেত �ভািবত কের (সরকাির
িস�া�)। এই �গা���িল এক� িনিদ�� ইসু� �চার কের এ� রাজৈনিতক এেজ�া উ�াপন কের বা �চারণার
সময় আরও সাধারণ রাজৈনিতক এবং আদিশ�ক ল�� মাথায় রাখেত পাের। এই �গা���িল সরকারেক
জবাবিদিহতার মেধ�  আনার �চ�া কের।

চাপ বা  �াথ� �গা�� �প�িলর �বিশ��-

 1. চাপ ও �গা���িল �ানীয়, আ�িলক, জাতীয় বা এমনিক আ�জ�ািতক পয�ােয়, কারণ এবং �কান  উপর
িনভ� র কের কাজ করেত পাের। 

২. সম� আ�হী �গা���িল িনেজর বা তােদর কারণ�িলর সুিবধােথ� সরকারী নীিতেক �ভািবত করার
আকা�া ভাগ কের।

৩. এ�িল সাধারণত অলাভজনক এবং ���ােসবী সং�া

৪. তারা �ঘািষত উে�শ� অজ�েনর জন� রাজৈনিতক বা কেপ�ােরট িস�া� �হণকারীেদর �ভািবত করেত চায়।

৫. চাপ �প�িল এমন ব�ি�েদর সং�হ যা জািতস�া, ধম�, রাজৈনিতক দশ�ন বা এক� সাধারণ লে��র িভি�েত
একই মূল�েবাধ এবং িব�ােসর �সট রােখ।

৬. চাপ �প�িল �ায়শই এমন �লােকর দ�ৃভি� উপ�াপন কের যঁারা সমােজর বত� মান পিরি�িতেত অস��
হন।

ভারেত চাপ �প�িলর �কারেভদ -

ভারেত �চ�র পিরমােণ চাপ �প রেয়েছ তেব দভু� াগ��েম তারা ইংল�া�, �া� এবং মািক� ন যু�রাে�র মেতা
পি�মা �দশ�িলর ত�লনায় উ�ত হয়িন। এ� িন�িলিখত িবভাগ�িলেত ��িণব� করা �যেত পাের।

ব�বসায়ী  �প

ব�বসায়ী �প� ভারেতর অন�তম ���পূণ� , �ভাবশালী এবং সংগ�ত চাপ �প। ব�বসািয়ক �গা��র
উদাহরণ��প- ভারতীয় িশে�র কনেফডােরশন (িসআইআই), �ফডােরশন অফ ইি�য়ান �চ�ারস অফ কমাস�
অ�া� ই�াি� (এফআইিসিসআই), অ�ােসািসেয়েটড �চ�ার অফ কমাস� (এেসাচাম) - �ধান উপাদান হ'ল �ব�ল
�চ�ার অফ কমাস� কলকাতা এবং িদি�র �ক�ীয় বািণিজ�ক সং�া।

�িমক সংগঠন



��ড ইউিনয়ন�িল িশে�র �িমক ও মজুরেদর চািহদা �মটায়। িবক�ভােব, তারা �ম �গা�� িহসােবও পিরিচত।
ভারেত িবিভ� ��ড ইউিনয়ন িবিভ� রাজৈনিতক দেলর �িতিনিধ� কের। উদাহরণ��প- অল ইি�য়া ��ড
ইউিনয়ন কংে�স (এআই�ইউিস), অল ইি�য়া ��ড ইউিনয়ন কংে�স (ভারেতর কিমউিন� পা��)

কৃিষ দলসমূহ

এই �গা���িল ভারেতর কৃষক স�দােয়র �িতিনিধ� কের এবং তােদর ম�লােথ� কাজ কের। উদাহরণ- ভারতী
িকষাণ সংঘ, িহ� �कसान প�ােয়ত (সমাজতে�র িনয়�ণ))

�পশাদার সিমিত

এই জাতীয় সিমিত, ভারেত কম�রত �পশাদারেদর উে�গেক আইনজীবী, িচিকৎসক, সাংবািদক এবং িশ�ক
�থেক �� কের। উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ অ�ােসািসেয়শন অফ ইি�িনয়াস�, বার কাউি�ল অফ ইি�য়া
(িবিসআই) এবং �ড�াল কাউি�ল অফ ইি�য়া।

ছা� সংগঠন

ভারেত িশ�াথ�েদর কারণ ও অিভেযােগর �িতিনিধ� করেত িবিভ� সং�া উপি�ত রেয়েছ। উদাহরণ�িল হ'ল
ভারেতর জাতীয় ছা� ইউিনয়ন (কংে�স), সম� অসম ছা� ইউিনয়ন (অসম গণ পিরষদ), ছা� যুব সং�াম
সিমিত (আম আদিম পা��)।

ধম�য় সং�া

ধম� িভি�ক সংগঠন�িল ভারতীয় রাজনীিতেত এক� ���পূণ�  ভ� িমকা পালন করেত এেসেছ। এ�িল সংকীণ�
দ�ৃভি�র �িতিনিধ� কের এবং �ায়শই তােক �সকু�লার িবেরাধী িহসােব আখ�ািয়ত করা হয়। এই সংগঠেনর
উদাহরণ হ'ল জাতীয় �ামী �সবক সংঘ, িব� িহ� ুপিরষদ, �া�সমাজ।

বণ�  �গা��

জািত ভারতীয় সমােজর অন�তম �ধান �বিশ��। তেব এ� সব�দা জনগেণর আকা�া এবং ভারেতর
সংিবধানেক িন�ৎসািহতকারী অন�তম আদশ�  been বণ�বাদী িবষয়�িল সব�দা ভারেতর িনব�াচেন �চিলত
রেয়েছ। বণ�  �গা��র উদাহরণ হ'ল মােরায়াির সিমিত, হিরজন �সবক সংঘ।


