
পুলিশ কলিশনারদের ডেট্রদ়েট ড ােড  ৃহস্পলি ার প্রলি সপ্তাদহ ল দকি ৩ 

টা ডেট্রদ়েট পা লিক ডসফটট সের েফিদর  (১৩০১ থােড লিট) লিলিি 

হ়ে।  ব্যতিক্রম িাদসর লিিী়ে  ৃহস্পলি ার যখন ল ওলপলস ল দকি ৬:৩০ 

টা ল লিন্ন স্থাদন  কলিউলনটট সিা়ে অংশ ডন়ে।  

 ডেট্রয়েট ডব্োেড অফ পুতিশ কতমশয়েরস 
লেটিক্ট ১ েযালরি ে. ব্রাউন 

লেটিক্ট ২  এদিি লিলফই 

লেটিক্ট ৩  শালি ড এ.  ার্ড  

লেটিক্ট ৪  উইলি এ. ড ি   

লেটিক্ট ৫ উইলি এ.  াটডন  

লেটিক্ট ৬  লিসা কাটডার  

লেটিক্ট ৭  উইলি়োি এি. ডেলিস  

এট-িার্ড  এলির্াদ থ   রুকস 

এট-িার্ড   ইিা গার্ডা  ডেদ িদে  

এট-িার্ড   জর্ি হদি়ে  

এট-িার্ড   অযালন হল্ট 

ডেগরী তিক্স, ডসয়ক্রটোতর টু দো ডব্োেড 

তব্ ও তপ তস অযোেতমতেয়েশে  

ডেট্রয়েট ডব্োেড অফ পতুিশ কতমশেোস ড 

ডেট্রদ়েট পা লিক ডসফটট ডহেদকা়োটডাস ড  

১৩০১  থােড লিট  - সইুট  ৭৬৭, ডেট্রদ়েট, লিলশগান ৪৮২২৬  

ডফান (৩১৩) ৫৯৬-১৮৩০ 
 

অতফস অফ দো তিফ ইেয়েতিয়গটর 

পতি মযোক কযোতিিোর  লর্ফ ইনদিলিদগটর 
 

 
অতফস অফ দো তিফ ইেয়েতিয়গটর  

ডেট্রয়েট ডব্োেড অফ পতুিশ কতমশেোস ড 

৯০০ ডিলরি ডেইসন্স, ডেট্রদ়েট,  লিলশগান ৪৮২০৩ 

ডফান (৩১৩) ৫৯৬-২৪৯৯ • ফযাক্স (৩১৩) ৫৯৬-২৪৮২ 

bopc@detroitmi.gov 

www.detroitmi.gov/BOPC 
 

ডেট্র়েট ড ােড অফ পুলিশ কলিশনাস ড 
“অযাকাউদেল লিটট থরু লসলিলি়োন ওিারসাইট” 

অতেয় োগ দোতিি 

পুতিশ কম ডকিডোয়দর তব্রুয়ে  

এব্ং অেযোেয 

ডেট্রয়েট পুতিশ তব্েোয়গর 

কম ডিোরীয়দর তব্রুয়ে 

অতেয় োগ ফম ড 
 

অলিদযাগকারী নাি  

টিকানা  

ডফান নম্বর                                                                

ইদিি   

ঘটনার িালরখ  

ঘটনা সি়ে  

র্ল়িি লেলপলে কি ডর্ারী (গুলি)  

ডেট্রদ়েট পুলিশ ল িাদগর একর্ন অলফসার  া অনয লনদ়োগকারীর 

ল ুদে আপনার ডকান অলিদযাগ থাকদি, এই ডযাগাদযাগ ফি ডটট 

পূরণ কুন এ ং এটট ডেট্রদ়েট পুলিশ ল িাদগর অন্তগ ডি ডকানও 

সংস্থা়ে ডফরি পািান। আপলন ফরিটট ফযাক্স করদি পাদরন 

(৩১৩)-৫৯৬-২৪৮২  এ, অথ া এটট প্রধান িেন্তকারীর অলফদস  

(ওলসআই) ডিইি করদি পাদরন । অলিদযাদগর ল ষদ়ে আপনার 

সাদথ িখন ওলসআই কিী সেদসযর ডযাগাদযাগ করা হদ । 

আপলন ডফাদনর িারা অলিদযাগ করার র্নয সাহাদযযর  যাপাদর সপ্তাদহর 

কাদর্র লেদন সকাি ৮ টা - ল দকি ৪ টা িদধয ওলসআই র সাদথ (৩১৩) 

৫৯৬-২৪৯৯ এ ডযাগাদযাগ করদি পাদরন। 

যলে ওলসআই লনধ ডারণ কদর ডয অলিদযাগটট অপরাধিিূক . িদ  

ওলসআইদক অ শযই আপনার িািিাটট লেলপলে এর অিযন্তরীণ ল ষ়ে / 

ডফাস ড ইনদিলি-ডগশনস ইউলনটদক  উদিখ করদি হদ । িার একর্ন 

িেন্তকারী  আপনার সাদথ ডযাগাদযাগ করদ । 

তে তপ তে প্রয়ফশেোি িযোন্ডোেডস 

[ইন্টোরেোি অযোয়ফেোস ড/ডফোস ড ইেয়েতিয়গশেস] 

ডেট্রয়েট পোব্তিক ডসফটট ডিেয়কোেোটডোস ড  

১৩০১ থোেড তেট − ৭থ ডলোর  

ডেট্রেট, তমতশগোে ৪৮২২৬  

(৩১৩) ৫৯৬-২৪৪৭   

mailto:bopc@detroitmi.gov
http://www.detroitmi.gov/BOPC


তকেোয়ব্  

ডব্োেড অফ পুতিশ 
কতমশেোস ড 

 তেতপতে তব্রুয়ে 
অতেয় োগ িদন্ত কয়র 

লসটট র্াটডার িার প্রধান  িেন্তকারী এ ং প্রধান িেন্তকারীর কায ডািদ়ের িাধযদি 

লেলপলে সম্পলকডি অলিদযাগগুলি িেদন্তর র্নয ড ােডদক ো়েী কদর। ওলসআই 

ডেট্রদ়েট পুলিশ ল িাগ এ ং িার কিীদের ল ুদে অপরাধিূিক ন়ে এিন 

নাগলরক অলিদযাগগুলি িহণ ও িেদন্তর প্রজি়ো পলরর্ািনা কদর। ওলসআই 

ড সািলরক িেন্তকারী এ ং প্রশাসকদের লনদ়ে  গটিি হ়ে।  

ডকানও ডেট্রদ়েট পুলিশ ল িাদগর কি ডর্ারীর কায ড সম্পােদনর ল ষদ়ে আপনার 

ডকান উদিগ থাকদি, লনম্নলিলখি পেলিগুলি  য হার কদর আপনার 

অলিদযাগ র্িা ডেও়োর অলধকার আপনার রদ়েদে: 

▪ ব্যক্তিগি েোব্ 

ল ওলপলসর প্রধান িেন্তকারীর অলফদস ৯০০ ডিলরি োইসযান্স, ডেট্রদ়েট, 

লিলশগান ৪৮২০৩  এ অ লস্থি । 

▪ ড  ডকোে ডেট্রয়েট পুতিশ এিোকো  (তপ্রতসঙ্কটস) 

▪ ডটতিয়ফোে: (৩১৩) ৫৯৬-২৪৯৯ 

▪ অেিোইে: www.detroitmi.gov/bopc 

▪ ফযোক্স: (৩১৩) ৫৯৬-২৪৮২ 

▪ অতেয় োগ ফম ড  

▪ অলিদযাগ ফি ড স  প্রলিদ শী লসটট হি, ডেট্রদ়েট পা লিক 

িাইদব্রলর, এ ং ডেট্রদ়েট পুলিশ লেপাটডদিে ডপ্রলসনলসটস এ 

উপিব্ধ আদে । 

▪ আপনার পদে অনয ডকউ অলিদযাগ ফি ড র্িা লেদি পাদর। 

▪ আপলন িেন্তকারীর সদে একটট  যজিগি সাোিরকার 

করার পলরকল্পনা করদি হদ । 

 

ব্জোে রোিো 

ডযখাদন প্রিাদণর ডপ্রোপদট ডেখা যা়ে ডয অলিযিু আর্রণ ঘদটদে এ ং 

কি ডর্ারীর কি ডগুলি ডেট্রদ়েট পুলিশ ল িাদগর নীলি, পেলি,  া প্রলশেণ 

িঙ্ঘন কদরদে। 

অপ্রমোতিক/ অস্থোেী 

ডযখাদন অলিদযালগি অপ য হার ঘদটদে লকনা িা লনধ ডারণ করার র্নয পয ডাপ্ত 

িথয ডনই। 

ক্ষোতিি 
ডযখাদন প্রিাদণর ডপ্রোপদট ডেখা়ে ডয অলিযিু আর্রণ ঘদটদে, 

িদ  ডেট্রদ়েট পুলিশ ল িাদগর নীলি, পেলি  া প্রলশেণ িঙ্ঘন 

কদরলন। 

তেতিিীে 
ডযখাদন িেদন্তর িাধযদি আসদি ঘটনা ঘদটদে,এই অলিদযাগ সিথ ডন 

ডকান িথয প্রকাশ হ়ে  না। 

 

এক ার আপলন এই ডযাগাদযাগ ফি ড র্িা ডেও়োর পদর আপনার অলিদযাদগর 

ল ষদ়ে ওলসআই কিীরা আপনার সাদথ ডযাগাদযাগ করদ । ফি ডটট হস্তান্তর, 

ডিইি  া ওলসআইদি ফযাক্স করা ডযদি পাদর। 

আপলন যলে ডকানও পলুিশথানার এিাকার    যজির সাদথ কথা  িার 

লসোন্ত ডনন, িদ  আপনাদক সপুারিাইর্াদরর কাদে উদিখ করা হদ  

এ ং নাগলরক অলিদযাগ নম্বর সর রাহ করা হদ ।

স  নাগলরক অলিদযাগ িেদন্তর র্নয ওলসআইদক পািাদনা হ়ে। অলিদযাগ প্রালপ্তর 

সাি লেদনর িদধয, আপনার র্িা ডেও়ো লসটটদর্ন অলিদযাগ ফদি ডর একটট 

অনুলিলপ ওলসআই আপনাদক পািাদ । 

িেদন্তর ডি়োে ডশষ না হও়ো পয ডন্ত আপলন আপনার অলিদযাদগর 

অ স্থা সম্পলকডি সি়েকাি িথয পাদ ন, যা ৯০ লেন পয ডন্ত সি়ে 

লনদি পাদর।এরপর  ফিাফিগুলি পুলিশ কলিশনাস ড ড াদেডর  

সেসযদের  িারা পয ডাদিার্না এ ং অনুদিালেি হ়ে। অনুদিােদনর 

পদর, ওলসআই আপনাদক িেন্তিূিক ফিাফদির লিলখিিাদ  

অ লহি কদর।

 

 
 
 

জাতি ট্যাটু্ 

 

ইউতেফ
ম ড এর 
উপর েোম 

পুতিশ 
গোডী েম্বর ব্যোজ 

পুলিশ কি ডকিডা 

সনাি করার 
উপা়ে 
অতেয় োগ তিরীর সমে/স্থোে 
ছোডো 

          ডেট্রয়েট পতুিশ              

এিোকো(তপ্রতসঙ্কটস) 
েোউেটোউে সোতেডয়সস ২০ আট ও়োটার • (৩১৩)২৩৭-২৮৫০ 

২ে তপ্রতসঙ্কট ১৩৫৩০ ডিসুর • (৩১৩)৫৯৬-৫২০০ 

                      ৩ ে তপ্রতসঙ্কট ২৮৭৫ ওদ়েি িান্ড  দুিিােড  

                                              (৩১৩)৫৯৬-৫৩০০ 

                  ৪থ ডপ্রতসঙ্কট ৪৭০০ ওদ়েি ডফাটড লিট  

                                        (৩১৩)৫৯৬-৫৪০০ 

    ৫ম ডপ্রতসঙ্কট ৩৫০০  ডকানার  • (৩১৩)৫৯৬-৫৫০০ 

                 ৬থ ডপ্রতসঙ্কট ১১৪৫০  ও়োরউইক  

                                       (৩১৩)৫৯৬-৫৬০০ 

৭ম ডপ্রতসঙ্কট ৩৫০১ ডর্দন • (৩১৩)৫৯৬-৫৭০০ 

                ৮ম ডপ্রতসঙ্কট ২১৫৫৫ ওদ়েি িযাক লনদকািস  

                                      (৩১৩)৫৯৬-৫৮০০ 

৯ ম ডপ্রতসঙ্কট ১১১৮৭ িাটটওট • (৩১৩)৫৯৬-৫৯০০ 

                   ১০ ম ডপ্রতসঙ্কট ১২০০০ লিিারদনাইস  

                                          (৩১৩)৫৯৬-১০০০ 

১১ ম ডপ্রতসঙ্কট ৫১০০ ডনিাো  • (৩১৩)৫৯৬-১১০০ 

               ১২ম ডপ্রতসঙ্কট ১৪৪১ ওদ়েি  ডসদিন  িাইি  

                                            (৩১৩)৫৯৬-১২০০ 

 


