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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন স্টেম্বের পুবলে অবিসার অি দ্ে ইয়ার পুরস্কার প্রাপকম্বদ্র র্াম স্ট াষণা
কম্বরর্

সাহস ও সাহবসকতার জর্ে সাইরাবকউজ পুবলে বিপােনম্বমম্বের বতর্ সদ্সেম্বক সম্মাবর্ত করা হয়
সম্বেহভাজর্ িেবিম্বক স্টহিাজম্বত স্টর্ওয়ার আম্বগ মুম্বিামুবি হওয়া িেুকযুম্বে সাড়া বদ্ম্বয়ম্বের্ এই
অবিসাররা

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে সাইরাদিউজ পুদিশ দিপার্নমমমের দির্ সিসয
বষনমসরা দর্উ ই়েিন ঘের্ পুদিশ অ্দিসার অ্যাও়োিন প্রাপি। ঘিিমর্র্যাে ঘজমস দমিার্া, অ্দিসার
দভমটাদর়ো ঘিাসামিনা এবং অ্দিসার ট্র্যাদভস ঘরইর্মেইমারমি ঘিিমর্র্যাে দমিার্ার উপর গুদি
চািামর্া এি ব
ন্ধুিধারীমি ঘেিিামরর জর্য সম্মার্র্া ঘি়ো ে়ে - এই বুমির্ িার মাথার িামে
িার গাদ়ির উইন্ডদশমে আ াি িমরদেি - এবং িামি এবং 4 ঘিব্রু়োদর, 2018-এ বন্দুি োমি
এি বযদির প্রদি সা়িা ঘি়োর পর অ্দিসারমিরমি বন্দুি চািামর্া অ্বযােি ঘরমেদেি।
"এই র্র্া প্রিাশ িমর ঘে অ্ববধ আমে়োস্ত্র পুদিশ অ্দিসার এবং িদমউদর্টির জর্য দবপিস্বরূপ
এবং অ্দিসারগণ েের্ই িারা িামির িাদ়েমের িামি সা়িা ঘির্ িারা এই ধরমর্র অ্সম্ভাবযিার
মুমোমুদে ের্", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই দির্ অ্দিসার িাদ়েে পাির্ ও রক্ষা িরার অ্থন িী
িা িৃষ্টান্ত দিম়ে বযােযা িমরর্। আজ আমরা িামির স্বীিৃ দি দিদি, আমরা িম়েি োজার পুদিশ
অ্দিসারমিও সম্মার্ িরদে োমির িাজ প্রদি দির্ই ঘিমশর সবমচম়ে দর্রাপি বৃেৎ ঘের্ দেমসমব
দর্উ ই়েমিন র অ্বস্থামর্ অ্বিার্ রামে।"
আজ সিামি সাইরাদিউজ পুদিশ ঘেিমিা়োর্নামসনর এি অ্র্ুষ্ঠামর্ গভর্নমরর পমক্ষ অ্দিসারমির পুরস্কার
প্রিার্ িমরর্ ঘিিমর্র্যাে গভর্নর িযাদথ ঘোচু ি। এই পুরস্কার প্রিার্ িরার জর্য িার সামথ ঘোগ
দিম়েমের্ ঘের্ দিদভশর্ অ্ব দিদমর্াি জাদেস সাদভন মসস (Division of Criminal Justice
Services, DCJS)-এর এদিদিউটিভ ঘিপুটি িদমশর্ার এবং বষনমসরা পুদিশ অ্দিসার দর্বনাচর্
িদমটির (Police Officer of the Year Selection Committee) ঘচ়োরমযার্ মাইমিি দস. দের্
এবং সাইরাদিউজ পুদিশ প্রধার্ ঘিের্ টি. বাির্ার। ঘিিমর্র্যাে দমিার্া এবং অ্দিসার ঘিাসামিনা
এবং ঘরইর্মেইমার সাইরাদিউজ পুদিশ অ্দিসার ঘিিদস ঘেন্সমমামর্র সামথ এমজদন্সর এিমাত্র পুরস্কার
প্রাপি দেমসমব ঘোগ ঘির্ োমি এই পুরস্কার প্রথম প্রিার্ িরা েম়েদেি 35 বের আমগ। অ্দিসার

ঘেন্সমমার্ প্রথম মদেিা দেদর্ 2016 বষনমসরা পুদিশ অ্দিসার অ্যাও়োিন ঘপম়েমের্, দিদর্ই এই
সম্মামর্র এিমাত্র প্রাপি দেমসমব সম্মাদর্ি ের্।
"শেমরর রাস্তা়ে েের্ এিজর্ বন্দুিধারী দর্দবনচামর গুদি িরমি থামি, িের্ এই অ্দিসাররা
সমন্দেভাজর্ বযদিমি ঘেিিার িরমি এবং জীবর্ বাাঁচামি িামজ ঘর্মম পম়ির্", স্টলিম্বের্োে
গভর্ন র কোবি স্টহাচু ল িম্বলর্, বযবর্ আজম্বকর স্ট াষণা স্টদ্র্। "আমরা ঘসৌভাগযবার্ ঘে এই সােসী
বযাদিমির মমিা দর্মবদিি অ্দিসার ঘপম়েদে োরা আমামির িদমউদর্টিমি রক্ষা িরমি এবং আমামির
দর্রাপি রােমি প্রদিদির্ িামির প্রাণ বাদজ রােমে। আমরা িামির িামে এবং সিি প্রথম
সা়িািার্িারীমির িামে ঋণী, দর্মজমির এই ঘসবা়ে দর্ম়োদজি রাো়ে িামির ইমির জর্য িামির
প্রদি িৃ িজ্ঞিা প্রিামশর দবপুি ঋণ।"
বর্উ ইয়কন স্টেম্বের বিবমর্াল জাবেস সাবভনম্বসস বিবভেম্বর্র বর্িন াহী স্টিপুটি কবমের্ার মাইম্বকল
বির্ িম্বলর্, "DCJS-এ আমামির দমশমর্র চাদবিাঠি েমিা আমরা আইর্ প্রম়োগিারী সংস্থাগুমিামি
ঘে সো়েিা প্রিার্ িদর িা। এই িামজর মধয দিম়ে আমরা প্রথম-দিমি ঘিদে র্ারী-পুরুষ োরা
িামির পুদিশ দেমসমব িামির িযাদর়োর ঘবমে দর্ম়েমের্ িামির দর্ষ্ঠা ও ঘপশািাদরে। আমামির
সবাইমি দর্রাপমি রাোর ঘিাোই দিম়ে এই সব অ্দিসার - ও িামির পদরবার-পদরজর্মির আত্মিযাগ িরমি ঘিদে। দর্বনাচর্ িদমটির ঘচ়োর দেমসমব িাজ িরা এবং বীরমের জর্য এই
অ্দিসারমির স্বীিৃ দি ঘিও়ো সম্মামর্র।"
সাইরাবকউজ বসটির পুবলে প্রধার্ স্টকের্ টি. িাকর্ার িম্বলর্, "সাইরাদিউজ পুদিশ দিপার্নমমে
আমামির মোর্ শেমরর র্াগদরিমির রক্ষা িরমি প্রদিশ্রুদিবদ্ধ ঘপশািার পুরুষ এবং মদেিামির
জর্বি ঘপম়ে ধর্য। 4 ঘিব্রু়োদর, 2018 িাদরমে, সামজন ে-বিন মামর্ ঘিিমর্র্যাে.-দমিার্া, অ্দিসার
ঘিাসামিনা এবং অ্দিসার ঘরইর্মেইমার এিজর্ বন্দুিধারী ঘিামির সমে ঘমািামবিা িরার সম়ে
এিটি অ্সাধারণ পদরমাণ সােদসিিা এবং ঘপশািাদরে প্রিশনর্ িমরর্। ঘবশ িম়েিবার গুদি চািামর্া
সমেও িারা সমন্দেভাজর্মি দর্মজমির ঘেিাজমি দর্মি সক্ষম ের্। ঘগার্া ঘেমর্র সমে িামির
িমনিাণ্ডমি উদ্ভাদসি িরমি আমামি েুব আর্ন্দ ঘি়ে।"
2018 সামির পুরস্কামরর জর্য দির্ অ্দিসারমি মমর্ার়্ের্ ঘিও়োর ঘক্ষমত্র সাইরাদিউজ পুদিশ 4
ঘিব্রু়োদর, 2018 িাদরমে র্া দর্মের র্র্াগুমিামি আমমি ঘর়্ে:
ওম়েে িযািমরাপ এদভদর্উম়ের িামে িদক্ষণ সাির্া দিমর্ বন্দুিধারী এি বযদির প্রদি সা়িা
ঘিও়োর িামি প্রথম সা়িা ঘির্ অ্দিসার ঘিাসামিনা। দিদর্ এিজর্ বযদিমি ঘিেমির্ োমি ঘিমে
মমর্ েমিা িার িটি দিেু এির্া আমে এবং দিদর্ িামি থামার এবং োি ঘিোমর্ার আমিশ ঘির্।
ঘিািটি িা িরমি অ্স্বীিার িমরর্। অ্দিসার ঘিাসামিনা েের্ ঘিািটির সমে জদ়িম়ে পম়ির্, ঘস
সম়ে িৃ িী়ে প্লার্ু র্ সামজন ে দেমির্ ঘিিমর্র্যাে দমিার্া। দিদর্ ঘিািটি ঘেোমর্ িাাঁদ়িম়ে দেমির্ িার
িম়েি গজ উত্তমর িার র্েি গাদ়ি থাদমম়ে ঘির্, ঘিািটি এবং অ্দিসার ঘিাসামিনার মাঝোমর্
এটিমি দস্থর িমরর্।

ঘিিমর্র্যাে দমিার্া গাদ়ি ঘথমি ঘর্মম োও়োর আমগ বন্দুিধারী ঘিািটি িার িটি ঘথমি এিটি
ঘসদম অ্মর্ামমটিি দপস্তি ঘবর িমর িার দিমি ঘবশ িম়েিবার গুদি ঘোম়ির্। ঘিিমর্র্যাে দমিার্ার
মাথার িামে বুমির্ গাদ়ির হুি ও উইন্ডদশমে আ াি োমর্। ঘিািটি িের্ িদক্ষণ সাির্া দিমর্র
দিমি ঘিৌম়ি -I-81-এ পামশর এিটি ঢািু পমথর দিমি চমি ো়ে, ঘিিমর্র্যাে দমিার্া ও অ্দিসার
ঘিাসামিনার দিমি িার িাাঁমধর উপর দিম়ে গুদি িরমি িরমি, োরা গুদির জবাব ঘির্। অ্দিসার
ট্র্যাদভস ঘরইর্মেইমার র্র্াস্থমি ঘপৌাঁোর্ িার সেিমী অ্দিসারমির সো়েিা িরার জর্য। ঘিািটি,
োমি অ্ন্তি এিবার গুদি িরা েম়েদেি, পাদিম়ে ঘেমি থামির্, িার আোম়েস্ত্র ঘিমি দিম়ে, এিটি
ঘব়িার উপর দিম়ে িাি দিম়ে এবং অ্র্য অ্দিসাররা িামি আর্ি িরার আমগ িুিামর্ার ঘচষ্টা
িমরর্। পমর দিওর্ থমাস র্ামম পদরদচি সেিারীটি এই বেমরর শুরুমি েুমর্র ঘচষ্টা়ে ঘিাষী সাবযস্ত
িমরর্ এবং 23 বেমরর িারািমণ্ডর সাজা োর্মের্।
বষনমসরা পুদিশ অ্দিসার অ্যাও়োিন প্রিার্ িরা ে়ে প্রথম 1984 সামি এবং এিজর্ পুদিশ অ্দিসার
বা অ্দিসামরর িিমি দর্উ ই়েিন ঘেমর্র পুদিমশর ঘসবার প্রিীি দেমসমব এিটি বযদিিমী িামজর
জর্য স্বীিৃ দি ঘি়ো ে়ে। পুরস্কার প্রিার্ শুরুর পর ঘথমি দর্বনাচর্ িদমটি এই সম্মামর্র জর্য 19 টি
এমজদন্সর 120 জর্ অ্দিসারমি ঘবমে দর্ম়েমে। ওই পুদিশমির মমধয 69 জর্মি মরমণাত্তর সম্মার্
জার্ামর্া েম়েমে, োর মমধয দর্উ ই়েিন দসটি পুদিশ দিপার্নমমমের 23 জর্ অ্দিসারসে 11 ঘসমেম্বর
2001-এ ও়োেন ঘট্র্ি ঘসোমর সন্ত্রাসী োমিার সম়ে দর্েি বন্দর িিৃন পমক্ষর পুদিশ দবভামগর
(Port Authority Police Department) 37 সিসয রম়েমের্।
এই পুরস্কামরর জর্য আরও আর্জর্ এমজদন্স মমর্ার্ীি অ্দিসার; দর্েদিদেি বযদিগণ গভর্নর
কুওমমার িাে ঘথমি বযদিিমী বীরমের সর্ি পামবর্:
িযার্দস্কি দভমিজ পুদিশ দিপার্নমমমের সামজন ে িযাদর্ম়েি ও়োম়ের, অ্দিসার িযামমরর্ আউিে এবং
দিিঅ্যার্ দচউম়েন্স: 21 জুমর্ এি মরা়ো র্র্া়ে সা়িা ঘির্ অ্দিসাররা, ঘেোমর্ এি বযদি িার
সন্তামর্র মাম়ের এিটি অ্যাপার্নমমমে ঘঢািার ঘচষ্টা িরদেমির্। দিদর্ িুই রাউন্ড গুদি চািার্, দিন্তু
ঘিউ আ াি পা়েদর্। অ্দিসাররা র্র্াস্থমি ঘপৌাঁেমি িের্ও ওই বযদি ঘবাঝাই আমে়োস্ত্র
ধমরদেমির্। ঘিািটি ঘিৌম়ি অ্দিসারমির িাে ঘথমি পাদিম়ে দগম়েদেমির্ োরা পমর িার দর়্েন্ত্রণ
িাভ িরমি সক্ষম ের্ এবং িামি আর্ি িমর দর্ম়ে োর্।
ইে দের্বুশ র্াউর্ পুদিশ দিপার্নমমমের অ্দিসার ঘট্র্ভর ঘজ. িামেভ: 15 জুমর্, এিজর্ অ্দধবাসী
েের্ এিটি গামে আ াি িরার আমগ ঘবশ িম়েিটি েে ির্ পার েম়ে োও়ো এবং আগুর্ ধমর
োও়ো এবং চািিমি িাাঁমি ঘিিার আমগ এিটি গাদ়ির শমে সজাগ েম়ে পম়ির্ িের্ অ্দিসার
িামেভ র্েিরি দেমির্। অ্দধবাসীমির সো়েিা়ে অ্দিসার িামেভ চািিটিমি দর্রাপমি ঘর্মর্ আর্মি
ঘপমরদেমির্।
এদর িাউদে ঘশদরি'স অ্দিস ঘিপুটি জর্ িার্ এবং ঘশর্ দমিার: 5 আগমে দরংদভি োমমর বযস্ত
গযাস ঘেশমর্ এি বযদিমি এিটি স'ি-অ্ি শর্গার্ র্া়িামি ঘিো ঘগমি িামি থামামর্ার জর্য এি
িামি সা়িা ঘির্ িুই ঘিপুটি এবং আমরিজর্ অ্দিসার। ঘিপুটিগণ েের্ আমসর্, িের্ই ঘিািটি

িামির োর্বােমর্ গুদি িমরর্। ঘিািটি ত্র়েী মুমোমুদে ে়ে এবং িামি আত্মসমপনমণর দর্মিন শ ঘি়ো
ে়ে। েের্ দিদর্ িা িরমি অ্স্বীিার িমরর্ এবং অ্স্ত্র র্া়িামর্া অ্বযােি রামের্, িের্ ঘিপুটিগণ
িামি গুদি িমরর্, ঘিািটি আেি েম়ে ঘবাঁমচ োর্।
ইরদভংর্র্ পুদিশ দবভামগর অ্দিসার আমিন মেমিা এি. দিবামিন ার: 29 এদপ্রি, দমর্. দপ্লজযামের এিটি
র্াউর্ পামিন দিউটি িরার সম়ে, অ্দিসার দিবামিন ার এিটি ঘোর্ ঘমম়েমি এিটি ঘিাম়োমর্
ভ়োবেভামব আিমণ িরমি ঘিমের্। স্থমি দমর্ দপ্লজযাে পুদিশ দবভাগ ঘথমি পুদিশ অ্দিসারমির
আসা এবং পশুটিমি দর্মচ র্ামামি সক্ষম র্া েও়ো পেনন্ত - দিদর্ মধযস্থিা, কুদস্ত, ি়িাই িমরর্
এবং পরবিীমি পশুটিমি আর্মি রামের্ - ো পরবিীমি দক্ষপ্তভামব দর্ধনাদরি েম়েদেি। সংোমমর
সম়ে, অ্দিসার দিবামিন ার ও ঘমম়েটি, ঘে িের্ 5 বের ব়েসী দেি, উভম়েই আেি েম়েদেমির্
িাই িামির স্থার্ী়ে এিটি োসপািামি িাৎক্ষদণি দচদিৎসার প্রম়োজর্ েমেদেি।
দর্উ ই়েিন দসটি পুদিশ দবভামগর ঘগাম়েন্দা ঘেইর্ ঘেমির্ ও দিমোিার উইদি়োমস: 1 জুিাইম়ে,
ঘগাম়েন্দারা, জরুদর ঘসবা ইউর্র্ 1 এর সিসযরা, দর্উ ই়েিন োবনামর েযাচু অ্ব দিবাটিনর পািপমে
মার্দসিভামব দবপেনস্ত এি বযদির িামি সা়িা দিম়েদেমির্। ঘগাম়েন্দারা, দর্উ ই়েিন পুদিশ দবভাগ
োবনার ইউদর্র্ এবং ইউর্াইমর্ি পািন পুদিমশর সামথ িাজ িমর, মদেিাটির িামে োও়োর পদরিল্পর্া
প্রণ়ের্ িমরর্। ঘগাম়েন্দারা েের্ িার সামথ িথা বিদেমির্, ঘর্িটিিযাি ঘরসপন্স িি সব দর্রাপি
সরোম েথাস্থামর্ ঘরমে, পদরিল্পর্া িােনির িমরদেমির্ এবং মদেিাটিমি ঘেিাজমি ঘরমেদেমির্।
বর্ সংরক্ষণ দবভামগর দর্উ ই়েিন ঘের্ পদরমবশগি সুরক্ষা দবভামগর (Department of
Environmental Conservation) বর্ রক্ষি দরচািন দি. োঙ্ক জুদর়্ের: 4 আগমে, েের্ িারা
েবর পার্ ঘে মদেিামি ঘভিা়ে িমর দর্ম়ে োও়ো েমি িামি এিটি গামের গুাঁদ়ি ও ঘভিার সামথ
বাাঁধা েম়েদেি িমরে ঘরোর োঙ্ক িের্ র্যাশর্াি পািন সাদভন স ঘরোমরর সামথ ঘিিাও়েযার র্িীর
েুি পাোরামি দেমির্। র্র্াস্থমি ঘপৌাঁোমর্ার পর, িমরে ঘরোর োঙ্ক র্েি ঘর্ৌিা ঘবাঁমধ পাদর্মি
র্ামমর্, উচ্চ পাদর্ ও প্রবি ঘঢউ ঘথমি মদেিাটিমি এবং আরও 10 জর্ ঘভিাবােীমি উদ্ধার িমরর্।
দর্উ ই়েিন ঘের্ পুদিশ ট্র্ু পার দর্মিািাস এি. ক্লািন : 2 জুিাইম়ে, দেউমবর্ িাউদের ঘশদরি অ্দিস
এবং িাদর্নং পুদিশ দবভাগ ঘথমি ট্র্ু পার ক্লািন , অ্র্যার্য ট্র্ু পার ও িমীবৃন্দ এরউইর্ শেমর এিটি
ঘিামির সম্ভাবয আত্ম ািীর েবমর সা়িা দিম়েদেমির্। এিসামথ িাজ িমর, অ্দিসাররা এিটি ঘ র
প্রদিষ্ঠা িমরর্ এবং ঘসই বযদির সামথ ঘোগামোগ িরার ঘচষ্টা িমরর্, ঘে ট্র্ু পার ক্লািন ও ঘশদরমির
এিজর্ প্রদিদর্দধর দিমি গুদি চািামর্া শুরু িমরদেি। ট্র্ু পার ক্লািন ঘবশ িম়েিবার বািশুমর্ আেি
েম়েদেমির্ এবং আ ামি মারা ঘগমের্।
ঘপার্ন ঘচোর পুদিশ দবভামগর অ্দিসার মাইমিি রযাগ: অ্মটাবমরর 10 িাদরমে, অ্দিসার রযাগ ও
অ্র্যার্য অ্দিসাররা বাসভবমর্ গুদি চািামর্ার বযাপামর সা়িা ঘির্। 9-1-1 িি িমর এিজর্ বযদি
েবর দিম়েদেমির্ ঘে, এিজর্ মার্দসভামব দবপেনস্ত বযদি ঐ স্থামর্ শর্গার্ েুাঁ ়িমি থামি, ঘেোমর্
দির্র্া দশশু ও এিজর্ মদেিা উপদস্থি দেি। এিটি উদ্ধার িােনিম শুরু েমিা। অ্দিসার রযাগ
অ্র্য এিজর্ অ্দিসারমি দিিী়ে িিার ঘশাবার র ঘথমি ঐ দির্টি দশশু ও এিটি মদেিামি

উদ্ধার িরার অ্র্ুমদি দিম়ে, দসাঁদ়ি আর্িামর্ার জর্য িুইটি আত্মরক্ষি ঘক্ষপণাস্ত্র বযবোর িমরর্।
অ্দিসার রযাগ িের্ ঘস মদেিামি উদ্ধার িরমি ঘচম়েদেমির্, দেদর্ দির্ িিা়ে বন্দুিধারী বযদির
সামথ দেমির্। এিটি উমত্তজর্াির দবমরাধ দর্ষ্পদত্তর পর, অ্দিসার রযাগ বন্দুিধারী ঘিািটির
আত্মসমপনর্ দর্ম়ে আমিাচর্া িমরর্।
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