সার্ ে অফ্ ইন্ডিয়ার দের্ের জন্ডরপ ও

ানন্ডিত্র অঙ্কর্নর ৫

ছর পূন্ডতে

নয়ান্ডেন্ডি,

এন্ডিল,

এই রছরৗ রার্রে অফ্ ইন্ডিয়া দের্েরৗ প্ররার রারন্ডিত্র অঙ্কর্ররৗ রংস্রড়ারৗ র৵র৸র৳-তর
প্রন্ডতষ্ঠারান্ডরেকরৡ রালর করৗর্ছ। এই রংস্রড়া রারৗর্তরৗ প্রািরৡরতর ন্ডরজ্ঞার রংক্রান্ত েপ্তরৗ
এরং রারৗা ন্ডরর্েরৗ রর্রে ররর্ির্য় ররৢরৗর্রা জন্ডরৗর ন্ডররাগগুন্ডলরৗ রর্রে গণ্ে রড়য়। রার্রে
অফ্ ইন্ডিয়া (রা রারৗর্তরৗ জন্ডরৗর ন্ডররাগ)-রৗ প্রন্ডতষ্ঠা রড়য় র৴র৺র৹র৺ রার্ল রখর
দরজরৗ দজরর দরৗর্রল-দক রার্রে য়রৗ দজরার্রৗল অফ্ দরঙ্গল ন্ডরড়র্রর্র ন্ডরর্য়াগ করৗা রড়য়।
দের্েরৗ ন্ডরকাে ও প্রন্ডতরৗক্ষারৗ দক্ষর্ত্ররৗ প্রর্য়াজররৡয়তাগুন্ডল ন্ডরণ্ের্য়রৗ কার্জ রার্রে
অফ্ ইন্ডিয়া অরন্ডরৗরড়ারেরার্র অগ্রণ্রৡ ররৣ ন্ডরকা রালর কর্রৗর্ছ।
উরন্ডরংে
এরার্রৗস্ট

েতর্করৗ

ন্ডরন্ডেষ্ট

রার্রে য়ারৗদ্বয়

ন্ডত্রর্কারন্ডরন্ডতন্ডরন্ডিক

ররড়া

কর্ণ্েল

রর্রেক্ষণ্

লোম্বটর

রদ্ধন্ডত

িালরৢ

ও

রোরৗ

জজে

কর্রৗর।

এই

ন্ডত্রর্কারন্ডরন্ডতন্ডরন্ডিক রদ্ধন্ডতর্তই দের্েরৗ ন্ডরজ্ঞারন্ডরন্ডিক জন্ডরৗর ও রারন্ডিত্র অঙ্কর্ররৗ
কাজ শুরু রড়য়। দরই ররর্য় প্রস্তুত রারন্ডিত্রগুন্ডল দেে গঠর্ররৗ কার্জ গুরুত্বররৣণ্ে
ররৣ ন্ডরকা

রালর

কর্রৗ।

আররৢন্ডরক

রারৗর্তরৗ

প্রায়

প্রর্তেকটি

রড়রার্ররৗ

উ য়র

রাররররৣলক কার্জ দরই ররয়কারৗ রারন্ডিত্র রেররড়ারৗ করৗা রড়র্য়র্ছ।
রার্রে অফ্ ইন্ডিয়ারৗ র৵র৸র৳-তর প্রন্ডতষ্ঠারান্ডরেকরৡ উেরারর করৗর্ত রারৗা রছরৗ রর্রৗ
ন্ডরন্ডর

অররৢষ্ঠার্ররৗ

রার্রে য়ারৗর্েরৗ

আর্য়াজর

ররৣলেরার

করৗা

অরোরগুন্ডল

রড়র্র।
তরৢ র্ল

এরৗ
ররৗা

রারের্র
রড়র্র।

প্রন্ডতষ্ঠারটিরৗ

এছাড়া, দের্েরৗ

ররড়ার
ররৢস্রড়ায়রৡ

উ য়ররাররররৣলক লক্ষেগুন্ডল অজের ররড় রন্ডররের্ত অর্েররৡন্ডতরৗ দক্ষর্ত্র রারা রাইলরলক
দরর্রৗার্ত রতরৢ র ররৢর্গরৗ ন্ডজও-স্পান্ডেয়াল আরতে র ন্ডকরার্র রারড়ারে করৗর্র, দরটিও তরৢ র্ল
ররৗা রড়র্র।
এই অররৢষ্ঠারগুন্ডলরৗ রারের্র, রার্রে অফ্ ইন্ডিয়ারৗ গুরুত্বররৣণ্ে ইন্ডতরড়ার ও দেে গঠর্ররৗ
ররৣ ন্ডরকারৗ দপ্রন্ডক্ষর্ত প্রন্ডতষ্ঠারটিরৗ দরাগেতা কর ন্ডতত্ব ও অরোর’দক স্বরৡকর ন্ডত দেওয়া রড়র্র।
রংস্রড়াটিরৗ কর্য়ক লক্ষ রার্রে য়ারৗর্েরৗ প্রন্ডতও রর্ারর্রার্র কর তজ্ঞতা প্রকাে করৗা
রড়র্র। তারৗা রারা প্রন্ডতকূলতারৗ রর্ঙ্গ ররৢর্ে, েরঢ় প্রন্ডতজ্ঞরার্র প্ররল উদ্দরৡররারৗ রর্ঙ্গ
দের্েরৗ

রারন্ডিত্র

গঠর

ও

স্রড়ারগত

দরলর র

ঘটার্রারৗ

কাজ

কর্রৗ

দগর্ছর।

প্রন্ডতষ্ঠার্ররৗ আড়াইর্ো রছরৗ রালর্ররৗ অররৢষ্ঠার্র রারারৗণ্ রাররৢরর্কও রার্রে
ইন্ডিয়ারৗ ঐন্ডতরড়ান্ডরক গুরুত্ব রম্বর্

অফ্

ওয়ান্ডকররড়াল করৗা রড়র্র। তাছাড়া, ররৗকারৗরৡ,

দরররৗকারৗরৡ ও দস্বচ্ছার্রররৡ রংস্রড়াগুন্ডলরৗ রর্রে র্াকা রংন্ডিষ্ট ন্ডরন্ডেষ্ট রর্ক্ষরৗ কার্ছও
রংস্রড়াটিরৗ অন্ডরত রম্ভাররারৗ ন্ডররয়গুন্ডল তরৢ র্ল ররৗা রড়র্র।
রার্রে

অফ্ ইন্ডিয়ারৗ ঐন্ডতরড়ান্ডরক রাত্রারর্র্রৗ আরৗম্ভ রড়য় অষ্টােে েতর্ক। এটি

েরৢুঃরারড়ন্ডরকতা ও অতেন্ত প্রন্ডতকূল রন্ডরৗন্ডস্রড়ন্ডতরৗ রার্ে একন্ডরষ্ঠরার্র অররৢর ার ও
গর্ররণ্ারৗ কাজ িালার্রারৗ ঐন্ডতরড়ান্ডরক কান্ডরড়ররৡ। দকরলরাত্র উচ্চরাত্রারৗ দরোোন্ডরৗ
েক্ষতা র্াকর্লই রড়য় রা- এই কার্জ রন্ডিষ্ক ও হৃের্য়রৗ দরই রর গুর্ণ্রৗ প্রর্য়াজর রড়য়
রা রাঙ্গ কর্রৗই দকরল রহু কঠির কাজ রম্পরৣণ্ে করৗা রায়। এই কার্জ রৗারারার্
ন্ডরকোরৗ এরং আরৗও রহু রারৗতরৡয় দর অরারারে েক্ষতারৗ রন্ডরৗিয় দরৗর্খ দগর্ছর
ররৣলত তারৗই জরে ন্ডকন্তু আজ রার্রে অর ইন্ডিয়ারৗ ইন্ডতরড়ার এত দগৌরৗররয়।
ইস্ট ইন্ডিয়া দকাম্পাররৡ দররারান্ডরড়ররৡরৗ ররৣরেরন্ডরৣ রৗ ও রার্রে য়ারৗর্েরৗ অজারার্ক অররৢর ার
কর্রৗ জারারৗ রন্ডরৗশ্রররারে কার্জরৗ রারৗ দেওয়া রড়য়। একটরৢ -একটরৢ কর্রৗ রারৗর্তরৗ
ররৣ খর্িরৗ রারন্ডিত্রায়র ন্ডরস্টারৗ লোম্বটর ও রোরৗ জজে এরার্রৗর্স্টরৗ রত ন্ডরন্ডেষ্ট
রার্রে য়ারৗর্েরৗ কর্ঠারৗ রন্ডরৗশ্রর্ররৗ রর্ল রম্পরৣণ্ে রড়য়। তাাঁর্েরৗ কার্জরৗ ন্ডের্ক ন্ডরর্রৗ
তাকার্ল, এই

ররৢর্রৗারা

রার্রে য়ারৗর্েরৗ

রারড়র

ও

েরৣরৗেরন্ডষ্টরৗ

প্রেংরা

করৗর্তই

রড়য়।

আড়াইর্ো-তর রর্রে রোরের্ণ্রৗ এই ররয়টি রার্রে অফ্ ইন্ডিয়ারৗ প্রররৢন্ডিগত েক্ষতা
ও অরোর দরই র৴র৻র৳র৵ রার্ল িালরৢ রড়ওয়া ন্ডত্রর্কারন্ডরন্ডিক ররড়ারর্রেক্ষণ্ দর্র্ক শুরু
কর্রৗ রঙ্গরন্তার শ্রী রৗারারার্ ন্ডরকোর্রৗরৗ রাউন্ট এরার্রৗর্স্টরৗ উচ্চতা ন্ডরণ্েয় ও
অরোরে কর ন্ডতত্বগুন্ডল তরৢ র্ল ররৗারৗ আেেে ররয়।

