
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

মাবকন র্ ককাস্টগার্ন  িাবির্ীর কলফম্বের্োন্ট থমাস কে.ই. কক সম্মার্ োর্াম্বে গভর্নর কুউম্বমা 
পোকা অর্নর্বমে রাখার বর্ম্বদন ে বদম্বেম্বের্  

  
কল. করাবি বিেীে বিশ্বযুম্বের সমে বফবলপাইম্বর্ কম্বরম্বগর্ম্বরর আত্মসমপনম্বের পর 1942 সাল কথম্বক 

MIA োবলকাভুক্ত বেম্বলর্  
  

বিেীে বিশ্বযুম্বের র্ােম্বকর কদিাবিম্বেষ 2 র্ম্বভের োর েির িাম্বফম্বলা-কে মম্বর্ে বফবরম্বে কর্ওো 
িম্বি এিং দাফর্ করা িম্বি  

  
  
দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের মাদ্বকি ন ককাস্টগার্ি  িাদ্ধেদ্ধ ার ক েদ্ধেনযান্ট েমাস কে.ই. করাদ্বির সম্মাদ্ধন শদ্বনিার, 
2 নদ্ধেম্বর, সক  রােয সরকাদ্বর েিনগুদ্ধ াদ্ধত পতাকা অর্িনদ্বমত রাখার দ্বনদ্ধদিশ দ্বদদ্ধয়দ্ধেন গেনির 
কুউদ্ধমা। ক েদ্ধেনযান্ট করাদ্বিদ্ধক MIA দ্বিদ্ধসদ্ধি দ্বরদ্ধপােি  করা িয় এিং পরিতীদ্ধত 1942-এর ে ুাইদ্ধয় 
দ্বেদ্ব পাইদ্ধনর কািানাতুয়ান POW কযাদ্ধে দ্বতদ্বন মারা যান। আগামী 2 নদ্ধেম্বর তার  াশ যুক্তরাদ্ধে 
কেরত আনা িদ্ধি এিং িাদ্ধেদ্ধ া-এর িদ্ব  রস কিরস্থাদ্ধন দােন করা িদ্ধি।  
  
"আমরা সিাই তার কসিার েনয এিং েদ্বিষ্যৎ প্রেদ্ধের দ্বনউ ইয়কি িাসীর স্বার্ীনতা দ্বনদ্বিত করদ্ধত 
আমাদ্ধদর কদশদ্ধক রক্ষা করার েনয চূড়ান্ত আত্মতযাগ করার েনয ক েদ্ধেনযান্ট করাদ্বির প্রদ্বত 
কৃতজ্ঞতায় ঋণী," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ক েদ্ধেনযান্ট করাদ্বি এিং তার উত্তরাদ্বর্কারদ্ধক সম্মান 
োনাদ্ধত যখন দ্বতদ্বন অিদ্ধশদ্ধষ্ তার িাদ্বড় িাদ্ধেদ্ধ াদ্ধত দ্বেদ্ধর এদ্ধসদ্ধেন, আদ্বম সক  রােয েিদ্ধন 
পতাকা অর্িনদ্বমত রাখার দ্বনদ্ধদিশ প্রদান করদ্বে এিং সক  দ্বনউ ইয়কি িাসীর পক্ষ কেদ্ধক, আদ্বম তার 
কসিার েনয আমাদ্ধদর আন্তদ্বরক সার্ুিাদ োনাদ্বি।"  
  
1941-এ োপাদ্বনদ্ধদর আরমদ্ধণর পর মাদ্বকি ন কনৌিাদ্বিনী যখন দ্বেদ্ব পাইদ্ধন তার প্রর্ান কনৌ-ঘাাঁটি 
পদ্বরতযাগ কদ্ধর তখন শত্রুর িাদ্ধত পড়া কেদ্ধক দ্বিরত রাখার েনয রসদ ও সুদ্বির্া নষ্ট করার কক্ষদ্ধে 
মূ  েূদ্বমকা পা ন কদ্ধরন ক েদ্ধেনযান্ট করাদ্বি।  
  
দ্বেদ্ব পাইদ্ধনর USS কুদ্ধয়ই  োিাদ্ধে 16তম কনো  দ্বর্সদ্বিক্ট-ইন-কশার কপদ্ধিা  কাযিা দ্ধয়র সদ্ধে 
দাদ্বয়ত্ব পা ন কদ্ধরন ক েদ্ধেনযান্ট করাদ্বি। কম 1942-কত যখন োপাদ্বনরা কদ্ধরদ্ধগর্র িীদ্ধপ আরমণ 
কদ্ধর, তখন করাদ্বির কনতৃদ্ধত্ব একদ  কমদ্বরন ও কসনা িাদ্বিনীর সদসযরা এই সসকদ্ধত অিতরণ করা 
োপাদ্বন সসনযদ্ধদর উপর গুদ্ব িষ্িণ কদ্ধর। কদ্ধরদ্ধগর্দ্ধর আত্মসমপিদ্ধণর পর, ক েদ্ধেনযান্ট করাদ্বি এিং 
কদ্ধয়ক িাোর কসনাসদসযদ্ধক কািানাতুয়ান POW কযাদ্ধে িন্দী কদ্ধর রাখা িয়। দ্বতদ্বনই একমাে 



 

 

ককাস্টগার্ি  সদসয যাদ্ধক দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের সময় িদ্বন্দ করা িদ্ধয়দ্বে । 1942 সাদ্ধ র 19 ে ুাই, 
দ্বতদ্বরশ িের িয়দ্ধস, ক েদ্ধেনযান্ট করাদ্বিদ্ধক তার সাদ্ধের িদ্বন্দদ্ধদর সাদ্ধে িতযা করা িয় এিং 
গণকির কদওয়া িয়।  
  
যুদ্ধের কদ্ধয়ক দশক পর, আদ্ধমদ্বরকার কির দ্বনিন্ধন কসিা তাদ্ধদর শনাক্ত করার েনয কদ্ধয়ক িাোর 
শিীদ কসনাদ্ধদর কদিাদ্বিদ্ধশষ্ পরীক্ষা কদ্ধর কদদ্ধখদ্ধে। মাইদ্ধোকনদ্বিয়া  DNA দ্বিদ্ধেষ্ণ িযিিার কদ্ধর, 
ক েদ্ধেনযান্ট করাদ্বির কদিািদ্ধশষ্ 10 কসদ্ধেম্বর, 2019-এ দ্বচদ্বিত করা িয়, এিং আগামী 1 নদ্ধেম্বর 
নায়াগ্রা ে প্রপাত এয়ার দ্বরোেি  কস্টশদ্ধন কপৌাঁদ্ধে তা মাদ্বকি ন যকু্তরাদ্ধে তার িাদ্বড়দ্ধত পাঠাদ্ধনা িদ্ধি।  
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