
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল পুবলে অবিসারম্বের িীরম্বের স্বীকৃবি বেম্বলর্  

  

রম্বেস্টার অবিসার হেবর্সর্ "হেবর্" রাইট গভর্ নম্বরর পুবলে অবিসার অি েে ইয়ার 

অোওয়াম্বেনর বিম্বেিা হ াবিি  ম্বলর্   

  

সাম্বিাক কাউবির পুবলে অবিসার ক্রিম্বস্টািার হোবর্র্ বর্উ ইয়কন হস্টট বেবভের্ 

অি ক্রিবির্াল োবস্টম্বসর লাইি হসবভিং অোওয়াম্বেনর বিম্বেিা হ াবিি  ম্বলর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে দুইজর্ পুথলশ অথিসার থর্কজকদর ও তারা 

হেই সম্প্রদায়সমূ কক্ সুরক্ষা ক্রকত হসবা হদয় হসখার্ক্ার বাথসন্দাকদর ভীষণ থবপকদর সময় 

অসাধারণ বীরত্ব ও সা স প্রদশ নকর্র জর্য স্বীকৃ্থত পাকবর্। রকেস্টার অথিসার হেথর্সর্ "হেথর্" 

রাইট গভর্ নকরর পুথলশ অথিসার অি দয ইয়ার অযাওয়ােন (Governor's Police Officer of the 

Year) পাকবর্ এবং সাকিাক্ ক্াউথির পুথলশ অথিসার ক্রিকস্টািার হজাথর্র্ থর্উ ইয়ক্ন হস্টট 

থেথভশর্ অি ক্রিথমর্াল জাথস্টকসর (New York State Division of Criminal Justice Services) 

লাইি হসথভং অযাওয়ােন (Lifesaving Award) পাকবর্।  

  

"অথিসার রাইট এবং হজাথর্র্ থর্িঃস্বাি নভাকব তাকদর হসবার োকক্ সাড়া থদকয়কের্, অর্যকদর 

সুরথক্ষত রাখকত ও সম্প্রদাকয় হসবা থবপকদর মুকখ হেকল থদকয়কের্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"আমরা তাকদর ক্াকে অকর্ক্ ঋণী ও কৃ্তজ্ঞ এবং জীবর্র্াকশর ঝুুঁ থক্ সম্পন্ন থবপকদর মুকখ 

তাকদর বীরত্বকক্ আমরা ক্খকর্া ভুলকবা র্া।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল র্যাশর্াল পুথলশ উইকক্র (National Police Week) প্রিম থদকর্ পুরস্কারগুথল 

হ াষণা ক্রকলর্, ো এই বের 17 অকটাবর, রথববার পে নন্ত ওয়াথশংটর্ থেথসকত র্ার্া অর্ুষ্ঠাকর্র 

মাধযকম পাথলত  কব। থেথভশর্ অি ক্রিথমর্াল জাথস্টস, পুথলশ অথিসার অি দয ইয়ার 

অযাওয়াকেনর বাোই ক্থমটটর সমন্বকয়র ক্াজ ক্কর ক্াজ ক্কর, ো লাইিকসথভং অযাওয়াকেনর 

থবকজতাকদরও বাোই ক্কর।  

  

ক্থমটটর সদসযরা, োকদর মকধয রকয়কে পুথলশ ক্ম নক্তনা, ইউথর্য়কর্র প্রথতথর্থধ, থেি ও হশথরিকদর 

প্রথতথর্থধত্বক্ারী হস্টকটর সথমথতসমূ , 11টট একজক্রির দাথখল ক্রা মকর্ার্য়র্ থবকবের্া ক্করকের্। 

20 জর্ অথিসারকক্ থবকবের্া ক্রার পর, 2019 সাকলর  টর্ার জর্য অথিসার রাইট ও হজাথর্র্ 



এই পুরস্কাকরর থবকজতা থর্ব নাথেত  র্। 2020 সাকলর মকর্ার্য়র্ পে নাকলাের্া ক্রা  কে এবং 

ক্থমটটর বাোই এই বেকরর হশকষ হ াষণা ক্রার ক্িা রকয়কে।  

  

4 অকটাবর, 2019 তাথরকখ সথ ংস  কয় উো এক্টট পাথরবাথরক্ ক্ল  হমটাকত থগকয় অথিসার 

রাইট এক্জর্ অস্ত্রধারী  ামলাক্ারীর সম্মুখীর্  র্ হে তাকক্ েুথর থদকয় আিমণ ক্কর এবং অন্ধ 

ক্কর হদয়। তার গুরুতর আ াত সকেও,  টর্াস্থকলর ভাকলা থক্েু সা ােযক্ারীর স ায়তায়, 

অথিসার রাইট বযক্রিটটকক্ অর্য ক্াউকক্ আ ত ক্রা হিকক্ প্রথত ত ক্করর্।  

  

এক্জর্ হস্বোকসবী দমক্লক্মী অথিসার হজাথর্র্, 4 থেকসম্বর, 2019 তাথরকখ হসিাথরকের 

জ্বলন্ত বাসা হিকক্ এক্াথধক্ বাথসন্দাকক্ সা ােয ক্রকত  র্ হধা ুঁয়া ও তাকপর হমাক্াকবলা ক্করর্।  

  

গভর্ নকরর পুথলশ অথিসার অি দয ইয়ার অযাওয়ােন থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর পুথলশকদর হসবার 

প্রতীক্স্বরূপ অসাধারণ বীরকত্বর জর্য এক্জর্ পুথলশ অথিসার বা অথিসারকদর এক্টট দলকক্ 

স্বীকৃ্থত হদয়। এ পে নন্ত 20টট থভন্ন একজক্রির 121 জর্ অথিসারকক্ 1984 সাকল প্রথতটষ্ঠত এই 

পুরস্কারটট প্রদার্ ক্রা  কয়কে। বাোই ক্থমটট 2016 সাকল লাইিকসথভং অযাওয়ােনটট প্রথতষ্ঠা ক্করর্ 

এবং তার পর হিকক্ োরটট একজক্রির 13 জর্ অথিসার এই সম্মার্ লাভ ক্করকের্।   

  

অথিসার রাইট প্রিম রকেস্টার পুথলশ অথিসার থ কসকব পুরস্কারটট হপকয়কের্। অথিসার 

রাইটকক্ পুরস্কাকরর জর্য মকর্ার্ীত ক্কর, রকেস্টার পুথলশ থেপাটনকমি 4 অকটাবর, 2019 

তাথরকখর  টর্ার থর্কনাি থববরণ থদকয়কের্:  

  

অথিসার রাইট এক্টট পাথরবাথরক্ ক্ল  হমটাকত সা াকেযর আকবদকর্ সাড়া থদকত োর্ হেখাকর্ 

এক্জর্ মার্থসক্ভাকব থবপে নস্ত মার্ুষ থবোর্ার থর্কে লুথক্কয় থেল।  টর্াস্থকল হপ ৌঁকে, থতথর্ 

পথরথস্থথত সামলাকর্ার হেষ্টা ক্করর্। অথিসার রাইট বযক্রির সাকি ক্িা বকল তাকক্ বুক্রঝকয় হবর 

ক্কর আর্ার হেষ্টা ক্করর্ থক্ন্তু বযক্রিটট উকেক্রজত  কয় োয় এবং বাথড় হিকক্ হবর  কয় োওয়ার 

হেষ্টা ক্কর। েখর্ পথরবাকরর সদসযরা তাকক্ িামাকর্ার হেষ্টা ক্কর তখর্ হস অথিসার রাইকটর 

মুকখ  ুথষ মাকর এবং হক্ার্ও সতক্নতা োড়াই এক্টট 12-ইক্রি লম্বা েুথর থর্কয় অথিসার রাইকটর 

মুকখ, মািায় ও হোকখ বারবার আ াত ক্রকত িাকক্। অথিসার রাইট তার অস্ত্রটট থদকয় এক্বার 

গুথল ক্করর্ এবং বযক্রির গাকয় লাগাকত পাকরর্ থর্ হে আিমণ োথলকয় োয়। গুরুতর আ াত ও 

থবথিত দৃটষ্টশক্রি সকেও, অথিসার রাইট থস্থর িাকক্র্ এবং আকশপাকশর অর্যকদর থর্রাপদ 

রাকখর্। সথ ংস এই আিমণ হদখকত হপকয় ভাকলা থক্েু সা ােযক্ারী স ায়তা ক্রকত হদ কড় 

আকস এবং তাকদর স ায়তায় অথিসার রাইট সকন্দ ভাজর্কক্ ক্াস্টাথেকত থর্কত সক্ষম  র্। 23 

বের বয়সী এই হভকটরার্কক্ মািার খুথল ও মুকখর ফ্র্যাক্োর ও এক্াথধক্ েুথরক্া াকতর জর্য 

থেথক্ৎসা থর্কত  য়; থতথর্ স্থায়ীভাকব উভয় হোকখর দৃটষ্টশক্রি  ারার্।   

  

রম্বেস্টাম্বরর অন্তি নিী পুবলে বেি হেবভে ক্রিি িম্বলর্, "আথম অথিসার রাইকটর ক্াকজ 

সুথবর্ীত  কয়থে, এটট থেকলা মারাত্মক্ থবপকদর মুকখ অতযাশ্চে ন সঙ্কল্প ও সা কসর প্রদশ নর্, এবং 

হসথদর্ সবাইকক্ ও পথরথস্থথতকক্ থর্রাপদ রাখকত থতথর্ ক্ত বড় আত্মতযাগ ক্করকের্ তার স্বীকৃ্থত 

থদক্রে। থতথর্ রকেস্টার পুথলশ থেপাটনকমকির হসরাকদর প্রথতথর্থধ, এবং তার সা াকেয োরা এথগকয় 

একসথেকলা তারা ভাকলা সা ােযক্ারী থক্ভাকব  কত  য় তা হদথখকয় থদকয়কে। তাকদর ক্াজ 



আমাকদর জর্য থশক্ষাস্বরূপ। অথিসার রাইটকক্ এই মে নাদাপূণ ন পুরস্কার প্রদাকর্র জর্য আথম 

গভর্ নর হ াক্ল ও পুথলশ অথিসার অি দয ইয়াকরর বাোই ক্থমটটকক্ ধর্যবাদ জার্াক্রে।"  

  

অথিসার হজাথর্র্ প্রিম সাকিাক্ ক্াউথি পুথলশ অথিসার হে লাইিকসথভং অযাওয়ােন হপকয়কে। 

অথিসার হজাথর্র্কক্ পুরস্কাকরর জর্য মকর্ার্ীত ক্কর, সাকিাক্ ক্াউথির পুথলশ থেপাটনকমি 4 

থেকসম্বর, 2019 তাথরকখর  টর্ার থর্কনাি থববরণ থদকয়কের্:  

  

অথিসার হজাথর্র্ হসিাথরকের এক্টট রুমকমট ক্ল  সংিান্ত 9-1-1 হিাকর্র সাড়া হদর্। হে 

হিার্ ক্করথেকলা হস পথরথস্থথত আকলাের্া ক্রার জর্য অথিসার হজাথর্র্কক্ ক্াকের এক্টট 7-11 

ক্র্কভথর্কয়ি হস্টাকর হদখা ক্রকত বকল। এরপর অথিসার হজাথর্র্ হসই বাসায় োর্ এবং ভবকর্র 

হপের্ থদক্ হিকক্  র্ হধা ুঁয়া হবর  কত হদকখর্। থতথর্  র্ হধা ুঁয়া ও তাপ হমাক্াকবলা ক্কর 

 ামাগুথড় থদকয় এক্টট অযাপাটনকমকির হভতর থদকয় োর্, থতর্জর্ বাথসন্দাকক্ সতক্ন ক্করর্ োরা 

থর্কজরাই পালাকত সক্ষম  য়। এরপর অথিসার হজাথর্র্ সামকর্র অযাপাটনকমকি ঢুকক্র্। থতথর্ 

এক্জর্ বৃদ্ধ মার্ুষকক্ খুুঁকজ পার্, হে স ায়তা োড়াই আগুর্ হিকক্ পালাকত সক্ষম  য়, এবং 

এরপর থতথর্ প্রায় আগুকর্ থ কর োওয়া রান্না র থদকয় হবহুঁশ এক্জর্ মার্ুষকক্ থর্রাপদ স্থাকর্ 

হটকর্ থর্কয় োর্।  

  

সাম্বিাক কাউবির ভারপ্রাপ্ত পুবলে কবিের্ার স্টুয়াটন কোম্বিরর্ িম্বলর্, "সাকিাক্ 

ক্াউথির অথধবাসীরা হস ভাগযবার্ হে তারা ক্রিকস্টািার হজাথর্কর্র মকতা পুথলশ অথিসার দ্বারা 

সুরথক্ষত আকে, হে 2019 সাকল এক্টট আগুর্ লাগা বাথড় হিকক্ অর্যকদর উদ্ধার ক্রকত থর্কজর 

জীবর্ বাক্রজ রাখকত ততথর থেল। অথিসার হজাথর্র্ আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী বাথ র্ীর হসরাকদর 

হসরা। আথম তার বীকরাথেত ক্াকজর জর্য গথব নত এবং আথম অথিসার হজাথর্র্কক্ এই মে নাদাপূণ ন 

সম্মার্ থদকয় স্বীকৃ্থত প্রদাকর্র জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্যবাদ জার্াক্রে।"  

  

অথিসার হজাথর্র্স  2019 পুথলশ অথিসার অি দয ইয়ার অযাওয়াকেনর সক্ল মকর্ার্ীত 

অথিসার এক্টট সাটটনথিকক্ট অি একেপশর্াল ভযালর (Certificate of Exceptional Valor) 

পাকবর্। তারা  কলর্:  

  

র্াসাউ কাউবি পুবলে বেপাটনম্বিম্বির (Nassau County Police Department) অবিসার 

িাইম্বকল হকবর্, ব্রায়ার্ িোকম্বকায়াে এিিং অোোি হিয়ার:13 হিব্রুয়াথরকত, অথিসাকররা 

এক্জর্ থর্ম নাণক্মী এক্টট 2,500 পাউন্ড ধাতব হেকটর আ াকত এর থর্কে আটক্া পড়ার  টর্ায় 

সাড়া থদকত োর্, হেটটট ভুিকভাগীর দুটট পা থবক্রেন্ন ক্কর হিকলথেল। অথিসার হক্থর্, 

মযাক্কক্ায়াে এবং হময়ার এক্টট আট-িুট গভীর হেকি হর্কম পকড়র্ হেখাকর্ ভুিকভাগী বযক্রি 

আটক্া পকড়থেল, তার শ্বাসক্ষ্ট  ক্রেকলা এবং প্রেুর রিক্ষরণ  ক্রেকলা। অথিসাকররা ভুিকভাগী 

বযক্রির জর্য টাথর্ নকক্ট বার্ার্ এবং তার জীবর্ রক্ষা ক্করর্।  

  

বর্উ ইয়কন বসটট পুবলে বেপাটনম্বিম্বির (New York City Police Department) অবিসার 

রে্াম্বেল কোম্পাম্বর্লা-বরভার এিিং ভোম্বর্সা হিবের্া: 17 হসকেম্বর, অথিসার ভযাকর্সা 

হমথের্া এবং রয্াকেল ক্যাম্পাকর্লা-থরভার স্টযাকটর্ আইলযাকন্ডর এক্টট পাথরবাথরক্ সথ ংসতার 

থরকপাকটন সাড়া থদকত োর্। তারা অথভকোগক্ারীর সাক্ষাৎক্ার গ্র ণ ক্করর্ এবং সকন্দ ভাজকর্র 



ক্াকে থগকয় তাকক্ জার্ার্ হে তাকক্ হগ্রিতার ক্রা  কব। বযক্রিটট স কোথগতা ক্রার এক্াথধক্ 

অর্ুকরাধ প্রতযাখযার্ ক্কর এবং সথ ংসভাকব হগ্রিতার প্রথত ত ক্রার হেষ্টা ক্কর। অথিসার 

ক্যাম্পাকর্লা-থরভার তার হটজার বযব ার ক্করর্ থক্ন্তু হক্ার্ও লাভ  য় র্া। সথ ংস থববাকদর 

সময়, সকন্দ ভাজর্ তার পযাকির হক্ামকরর ক্াে হিকক্ এক্টট গুথলভরা থপস্তল হবর ক্কর এবং 

একলাপািাথড় গুথল ক্কর, এক্টট অথিসার হমথের্ার  াকত লাকগ এবং অর্য এক্টট অথিসার 

ক্যাম্পাকর্লা-থরভারর হটজাকর হলকগ তার পাকয় এক্টট মাধযথমক্ আ াকতর সৃটষ্ট  য় োর িকল 

থতথর্ মকর্ ক্করর্ থতথর্ও গুথলথবদ্ধ  কয়কের্। অথিসার ক্যাম্পাকর্লা-থরভারও গুথল োলার্ এবং 

অপরাধীর ধকড় গুথল লাকগ। হস মাটটকত পকর োয় এবং অথিসার তার  াত হিকক্ বন্দকু্ লাথি 

থদকয় সথরকয় হদয়। বন্দকু্টট গথড়কয় রাস্তার ওপাকর োয় হেখার্ থদকয় এক্াথধক্ পথরথেত গযাংকয়র 

সদসয আসথেকলা। বযাক্আপ হপ ৌঁোকর্ার আকগ পে নন্ত অথিসার ক্যাম্পাকর্লা-থরভার 

সকন্দ ভাজকর্র আকেয়াস্ত্র এবং  টর্াস্থল থর্রাপদ ক্রকত সক্ষম  র্, পথরথস্থথত সামাল হদর্ এবং 

সকন্দ ভাজর্ ও তার পাটনর্াকরর জর্য হমথেক্যাল স ায়তার আহ্বার্ ক্করর্।  

  

বর্উ ইয়কন হস্টট পুবলে ট্রুপার টটম্বিাবি এস. কঙ্কবলর্:28 জার্ুয়াথরকত, এক্জর্ মথ লা 

হস্টট পুথলকশ হিার্ ক্কর থরকপাটন ক্করর্ হে তার হেকল থবর্া অর্ুমথতকত তার গাথড় থর্কয় তার 

হমকয়র সাকি ব্রুম ক্াউথির এক্রন্ডক্কট হদখা ক্রকত হগকে। ট্রুপার ক্ঙ্কথলর্ োর্টটকক্ হস্টট রুট 

81 এর দথক্ষকণ হেকত হদকখর্ এবং পরবতীকত এটটকক্ হস্টট রুট 17 এর হশাল্ডাকর হদখকত পার্। 

থতথর্ তার থেথিত হপেল ক্ার ওই োর্টটর থপেকর্ রাকখর্ এবং সকন্দ ভাজর্ তাৎক্ষথণক্ভাকব 

গাথড়র থপেকর্র জার্ালা থদকয় এক্টট অযাসল্ট রাইকিল থদকয় গুথল ক্রা শুরু ক্কর। বন্দকু্ধারী 

এরপর গাথড় হিকক্ হর্কম আসকব এবং গুথল ক্রকত ক্রকত ট্রুপার ক্ঙ্কথলকর্র থদকক্ এথগকয় 

আকস, হে তার হপেল ক্াকরর উইন্ডথশল্ড থদকয় পাল্টা গুথল ক্রথেকলর্। েখর্ গুথল ক্রা বযক্রি স্বল্প 

সমকয়র জর্য গুথল ক্রা বন্ধ ক্কর, ট্রুপার ক্ঙ্কথলর্ তার অস্ত্র থরকলাে ক্করর্ এবং আবার পাল্টা 

গুথল ক্করর্, গুথল সকন্দ ভাজকর্র গাকয় লাকগ এবং আ াত হিকক্ তার মৃতুয  য়। ট্রুপার 

ক্ঙ্কথলর্ শাপ নকর্ল আ াত পার্ োর জর্য তাকক্ থেথক্ৎসা থর্কত  য়।  টর্ার তদকন্তর সময়, 

পুথলশ জার্কত হপকরকে হে সকন্দ ভাজকর্র থবরুকদ্ধ পাথরবাথরক্ সথ ংসতা, স্টথক্ং এবং অর্যার্য 

অথভকোকগর তদন্ত েলথেল।  

  

র্ি নম্বপাটন পুবলে বেপাটনম্বিম্বির (Northport Police Department) অবিসার ের্ 

সোবগস্তাম্বর্া: 18 এথপ্রকল, অথিসার সযাথগস্তাকর্া এক্টট ক্লক র বযাপাকর সাড়া থদকত থগকয় 

হদকখর্ এক্জর্ বযক্রি তার প্রথতকবশীর দ্বারা আিমকণর থশক্ার  কয়কের্।  টর্াস্থকল হপ ৌঁকে, 

অথিসার সযাথগস্তাকর্া এক্জর্ বযক্রির সম্মুখীর্  র্ হে তার থদকক্ বন্দকু্ তাকক্ ক্কর। থতথর্ 

বযক্রিকক্ বন্দকু্ হিলকত আকদশ ক্করর্, হে প্রিকম তা ক্রকত অস্বীক্ার ক্কর। অবকশকষ 

অথিসার সযাথগস্তাকর্া বন্দকু্ধারীকক্ অস্ত্র র্াথমকয় রাখার বযাপাকর হবাঝাকত পাকরর্, থক্ন্তু হদকখর্ 

হে হস অর্য  াকত এক্টট ক্সাইকয়র েুথর ধকর হরকখকে। েুথর হিকল হদওয়ার এক্াথধক্ আকদকশর 

পর, বযক্রি ক্িা শুকর্ এবং এরপর আর হক্ার্ও দু নটর্া োড়াই তাকক্ ক্াস্টাথেকত হর্ওয়া  য়।  

  

অসওম্বয়ম্বগা পুবলে বেপাটনম্বিম্বির (Oswego Police Department) অবিসার েোবর্ম্বয়ল 

িোম্বলাবর্: 29 থেকসম্বর, অথিসার বযাকলাথর্ আর্ুমাথর্ক্ রাত 1:15টার থদকক্ অসওকয়কগা র্দীর 

এলাক্ায় এক্জর্ মথ লার থেৎক্াকরর বযাপাকর হিার্ হপকয় সাড়া হদর্। হসখাকর্ হপ ৌঁকে, থতথর্ ও 

অর্য অথিসাকররা এক্জর্ 20 বের বয়সী মথ লাকক্ ওকয়স্ট থলথর্য়ার পাকক্নর (West Linear 



Park) ক্াকে র্দীকত ভাসকত হদকখর্, মথ লা বারবার জ্ঞার্  াথরকয় হিকলথেকলর্ এবং হভকস 

িাক্কত তার ক্ষ্ট  ক্রেকলা। পুথলশ পাক্ন হিকক্ এক্টট জীবর্ রক্ষাক্ারী থরং থর্কয় মথ লার থদকক্ 

েুুঁ কড় হদয় থক্ন্তু হস হসটা ধরকত পাকরথর্। থবপজ্জর্ক্ োণ্ডা আব াওয়া  ওয়া সকেও, অথিসার 

বযাকলাথর্ র্দীকত ঝাুঁপ থদকয় পকড়র্। থতথর্ জীবর্ রক্ষাক্ারী থরংটট ধকরর্, ভুিকভাগীর ক্াকে 

সাুঁতকর োর্, তার মািা পাথর্র উপর হটকর্ তুকলর্ এবং তাকক্ ভাথসকয় রাকখর্, তার সাকি 

অথিসাকররা উভয়কক্ তীকর হটকর্ উোয়। বযাকলাথর্ ও ভুিকভাগীকক্ থেথক্ৎসার জর্য  াসপাতাকল 

হর্ওয়া  য়।  

  

পাটর্াি কাউবি হেবরম্বির অবিম্বসর (Putnam County Sheriff's Office) হেপুটট 

হকবভর্ ওবসকা: 27 হম তাথরকখ, হেপুটট ওথসক্া সাউিইস্ট টাউকর্র ইিারকস্টট 84  াই থিকজর 

থক্র্ার থদকয় হ ুঁকট োওয়া এক্ বযক্রির বযাপাকর আসা হিাকর্র সাড়া হদর্। হেপুটট ওথসক্া 

সাবধাকর্ বযক্রির ক্াকে োর্, োকক্ হদকখ মকর্  ক্রেকলা হস লাি থদকত প্রস্তুত, এবং থপের্ হিকক্ 

তাকক্ আুঁক্কড় ধকরর্। োর্ েলােকলর মকধযই, বযক্রিটট োড়া পাওয়ার জর্য ধস্তাধক্রস্ত শুরু ক্কর 

থক্ন্তু হেপুটট ওথসক্া তাকক্ পরাস্ত ক্করর্ এবং েতক্ষণ পে নন্ত তাকক্ সা ােয থর্কত পাোকর্া োয় 

ততক্ষণ মাটটকত হিকল তাকক্ আটকক্ রাকখর্।  

  

হরে হুক বভম্বলে পুবলে বেপাটনম্বিম্বির (Red Hook Village Police Department) 

অবিসার ট্র্োবভস হস্টবরট: 15 র্কভম্বর, অথিসার হস্টথরট এবং থরক্্রুট অথিসার র্াটাথলয়া 

হটকলস প্রাির্ রুমকমটকদর মকধয সম্পথে সংিান্ত ক্লক র বযাপাকর হিার্ হপকয় সাড়া হদর্। 

অথিসাকররা এক্জর্ বযক্রিকক্ ক্াকেই তার কু্কু্করর সাকি  া ুঁটকত হদখকত পার্ োর প্রথত 

অথভকোগ থেকলা হে হস তার রুমকমকটর ক্রজথর্স থর্কয়কে। তার ক্াকে হগকল, বযক্রি কু্কু্রটটকক্ 

থর্কজর ও অথিসারকদর মাঝখাকর্ রাকখ, ক্িা বলার জর্য কু্কু্রকক্ হবুঁকধ রাখার আকদশ অগ্রা য 

ক্কর। েখর্ অথিসার হস্টথরট বযাক্আকপর জর্য হিার্ ক্করর্, সকন্দ ভাজর্ এক্টট .45 

ক্যাথলবাকরর  যান্ডগার্ হবর ক্কর এবং অথিসারকদর থদকক্ ক্কয়ক্ রাউন্ড গুথল োলায়। অথিসার 

হস্টথরট থর্কজকক্ ও অথিসার হটকলসকক্ রক্ষা ক্রকত পাল্টা গুথল োলার্, হটকলস লুক্াকর্ার জর্য 

হদ কড় হদয়।উভয় অথিসার তাকদর থেথিত পুথলশ ক্াকরর হপেকর্ লুক্ার্ এবং সকন্দ ভাজর্ 

বযক্রি গুথল োলাকতই িাকক্, হস হমাট আটটট গুথল ক্কর, োর মকধয থতর্টট হপেল ক্াকর লাকগ। 

সকন্দ ভাজর্ এক্টট হেকভলপকমকির মকধয থদকয় পাথলকয় থগকয় জঙ্গকল থগকয় ঢুকক্ হেখাকর্ দুই 

 ণ্টা ধকর হখা ুঁজার পর োকেস ক্াউথির হশথরি অথিস (Dutchess County Sheriff's Office) 

তাকক্ গুথলভরা বন্দকু্সকমত ধরকত সক্ষম  য়। তার থবরুকদ্ধ খুকর্র হেষ্টা ও অববধ আকেয়াস্ত্র 

রাখার অথভকোগ আর্া  য়।  

  

স্কাইলার কাউবি হেবরম্বির অবিম্বসর হেপুটট (Schuyler County Sheriff's Office) 

অোন্্ডরু েবিউ। ইম্বয়সিোর্:19 হসকেম্বকর হেপুটট ইকয়সমযার্, এক্টট বহ পথরবাকরর বাথড়কত 

আগুর্ লাগা এবং এক্জর্ থবকশষ প্রকয়াজর্স  বযক্রি থভতকর আটক্ পড়ার  টর্ায় ওয়াটথক্র্স 

হের্ পুথলশ থেপাটনকমি (Watkins Glen Police Department) এবং ওয়াটথক্র্স হের্ িায়ার 

থেপাটনকমকির (Watkins Glen Fire Department)স ায়তার আহ্বাকর্ সাড়া হদর্। এক্জর্ 

ওয়াটথক্র্স হের্ পুথলশ অথিসার থর্ক্রশ্চত ক্কর হে এক্জর্ বযক্রি থদ্বতীয় তলায় আটক্া পকড়কে, 

হেখার্ক্ার জার্ালা হিকক্ ভারী হধা ুঁয়া ও আগুকর্র  ল্কা হবর  কে। হেপুটট ইকয়সমযার্ উপকরর 

ইউথর্কট োওয়ার দরজা খুুঁকজ পার্ এবং ওয়াটথক্র্স হের্ অথিসার ও এক্জর্ থর্উ ইয়ক্ন হস্টট 



ট্রুপাকরর সা াকেয বল প্রকয়াগ ক্কর হসটট খুকল হিকলর্। হেপুটট ইকয়সমযার্ হধা ুঁয়া ও আগুকর্ 

ভরা ভবকর্ প্রকবশ ক্করর্ এবং এক্টট দরজায় হপ ৌঁোকর্া পে নন্ত  ামাগুথড় থদকয় এথগকয় োর্ ও 

দরজাটট খুকল হিকলর্। এক্ বযক্রির পা হদখকত হপকয়, হেপুটট ইকয়সমযার্ তার ক্াকে োর্ এবং 

তাকক্ হমকঝকত হটকর্  করর বাইকর হবর ক্কর আকর্র্, হেখাকর্ অর্য অথিসাকররা বযক্রিটটকক্ 

হটকর্ বাইকরর বাইকর থর্কয় োকত সা ােয ক্কর। বাথড়র বাইকর থর্কয় োওয়ার সময় বযক্রিটট 

আিমণাত্মক্  কয় োয় এবং এক্জর্ দমক্লক্মী ও হেপুটট ইকয়সমযার্কক্  ুথষ মাকর, হে 

অযামু্বকলি ও ভুিকভাগীর মা আসার পকরও পুথলশ ও দমক্লবাথ র্ীকক্  টর্াস্থকল স ায়তা ক্রা 

অবযা ত রাকখর্।  

  

বসরাবকউস পুবলে বেপাটনম্বিি সাম্বেনি ের্  োর্ এিিং ের্  ক, অবিসার হলর্ােন 

ব্রাউর্, বির্ ফ্ল্োম্বগর, এবরক হ পলার, ক্রের্ লাম্বগা েে িােন, এিিং িোিু টাইর্ার্: 3 

থেকসম্বর, সাকজনি  যার্ এবং  ক্ এবং অথিসার ফ্ল্যাগার, হ পলার, লাকগা এবং টাইর্ার্ এক্াথধক্ 

রাউন্ড গুথলবষ নণ থর্ণ নয় ক্কর এক্টট শটস্পটার সক্রিয়  ওয়ার  টর্ার সাড়া হদর্। এক্ই সমকয়, 

এক্টট 9-1-1 এ হিার্ ক্রা বযক্রি থরকপাটন ক্কর হে এক্ই রাস্তার এক্টট বাসায় এক্জর্ েয়-বের 

বয়সী থশশু গুথলথবদ্ধ  কয়কে। অথিসার টাইর্ার্ দরজার থদকক্ োর্ এবং থশশুটটর অবস্থার্ 

থেথিত ক্করর্, হে ক্াতরাক্রেল, তার শ্বাস থর্কত ক্ষ্ট  ক্রেকলা এবং হস ক্াউকে হ লার্ থদকয় 

হমকঝকত  া ুঁটু হগকড় বকস থেল, তার ক্াপকড় রি থেল। গুথল ক্রা বযক্রি তখকর্া বাথড়র থভতকর 

থেকলা এবং এক্টট বন্দকু্  াকত হবর  কয় আকস। অথিসার টাইর্ার্ বন্দকু্ধারী বযক্রির সাকি ক্িা 

বলা শুরু ক্করর্, হে তার ভাথতজাকক্ গুথল ক্কর এবং অথিসারকক্ হমথক্ প্রদার্ ক্কর। অথিসার 

টাইর্ার্ তার আকেয়াস্ত্র হবর ক্কর বযক্রিটটকক্ গুথল ক্করর্, ো তার গাকয় লাকগ এবং হস হমকঝকত 

পকড় োয়। পুথলশ েখর্ থক্ভাকব থশশুটটকক্ থর্রাপকদ হবর ক্কর আর্া োয় হসই থেন্তা ক্রথেকলা, 

গুথল ক্রা বযক্রি তার অস্ত্র  াকত ধকরই হরকখথেকলা এবং র্ড়ােড়া ক্রথেকলা। সাকজনি  যার্ এবং 

 ক্ এবং অথিসার ফ্ল্যাগার, হ পলার, লাকগা এবং টাইর্ার্ থশশুটটকক্ থর্রাপদ স্থাকর্ হটকর্ আর্ার 

জর্য তার ক্াকের এক্টট জার্ালা ভাকঙ্গর্ থক্ন্তু থশশুটট তাকদর পে নন্ত হপ ৌঁোকত পারথেকলা র্া, এবং 

জার্ালাটট একতা উুঁেুকত থেকলা হে অথিসাকররা দ্রুত তা হবকয় থভতকর ঢুক্কত পারথেকলর্ র্া। 

এোড়াও পুথলশ অর্ুধাবর্ ক্কর হে বাথড়র হভতর পথরবাকরর আকরা সদসয লুথক্কয় আকে। 

অথিসাকররা বযাথলথস্টক্ ঢালস  এক্টট দল গের্ ক্করর্, বাথড়কত প্রকবশ ক্করর্, থশশুটটকক্ তুকল 

হর্র্ এবং তাকক্ অকপক্ষমাণ থেথক্ৎসা হসবাদার্ক্ারী আুঁক্কে থর্কয় োর্, পুকরা সময় তারা 

অর্যার্য বাথসন্দাকদর ক্ষথত হিকক্ দকূর রাকখর্।  

  

ক্রিথমর্াল জাথস্টস সাথভনকসস থেথভশকর্র অকর্ক্ ধরকর্র দাথয়ত্ব আকে, তার মকধয রকয়কে আইর্ 

প্রকয়াগ প্রথশক্ষণ; পুকরা হস্টকটর অপরাধ তিয সংগ্র  ও থবকেষণ; অপরাধ ইথত াস তিয ও 

আঙুকলর োকপর িাইল রক্ষণাকবক্ষণ; থর্উ ইয়ক্ন হস্টট পুথলকশর সাকি অংশীদাথরকত্ব হস্টকটর 

DNA োটাবযাংকক্র প্রশাসথর্ক্ তোবধার্; হপ্রাকবশর্ ও সম্প্রদাকয়র সংকশাধর্ হপ্রাগ্রাকমর 

অি নায়র্ ও তোবধার্; হিোকরল ও হস্টকটর অপরাধ র্যায়থবোর ত থবকলর প্রশাসর্; হস্টটজকুড় 

অপরাধ র্যায়থবোর -সম্পথক্নত একজক্রিকদর সমি নর্ প্রদার্; এবং প্রকদকশর হসে অকিন্ডার 

হরক্রজথি পথরোলর্া।  
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