অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/28/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল িন্দুক সব িংসতা ম ামারীর বিরুম্বে লড়াই করম্বত বিবিমালা প্োম্বকম্বে
স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

বিবিমালা S.14A/A.613A হ াম্বস ওম্বেিস্টার আর্ম্বেম্বসিল ফাোরআমসন অোক্ট প্রণীত
কম্বর; হগাস্ট গার্ বিক্রেম্বক অপ্রাি িার্াম্বি এিিং িন্দুক বর্মাণকারীম্বের
ন
আম্বেোস্ত্র ও
অসম্পূণ হেম
ন
িা বরবসভার অোম্বসেল করার সমে বর্িন্ধর্ আিেেক কম্বর
বিবিমালা S.13A/A.2666A স্কট হে হিইম্বগল আর্বফবর্েড বরবসভার অোক্ট প্রণীত কম্বর;
অসমাপ্ত হেম িা বরবসভার সাম্বি রাখা এিিং বিক্রক্র বর্বিে কম্বর
বিবিমালা S.7152/A.6522 ‘েদ্মম্বিেী িন্দুম্বকর’ সিংজ্ঞা সিংম্বোির্ কম্বর এম্বত হখলর্ার
মম্বতা হেখম্বত র্কোকৃত িন্দুক হ াগ কম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ বন্দুক্ সথ িংসতা ম ামারীর থবরুকে লড়াই এবিং থর্উ ইয়ক্ন
সম্প্রদাকয় হগাস্ট গাকর্র ক্লঙ্ক হেক্াকত থবথিমালার এক্টি প্যাকক্কজ স্বাক্ষর ক্করর্। থবথিমালা
S.13A/A.2666A লাইকসন্সিারী বন্দুক্ থর্মাতা
ন বা আকেয়াকের থিলার ছাড়া সক্কলর জর্য
অসমাপ্ত হেম বা থরথসভাকরর মাথলক্ার্া থর্থিে ক্কর থবথিমালা S.14A/A.613A হগাস্ট গাকর্র
থবক্রি থর্থিে ক্কর এবিং বন্দুক্ থর্মাতা
ন ও আকেয়াে থিলারকদর তাকদর ক্াকছ িাক্া আকেয়াে
থর্বন্ধর্ ক্রা আবশ্যক্ ক্কর। থবথিমালা S.7152/A.6522 হেলর্ার মকতা হদেকত র্ক্শ্া ক্রা
আকেয়ােকক্ ‘ছদ্মকবশ্ী বন্দুকক্র’ সিংজ্ঞায় হ াগ ক্কর।
"বন্দুক্ সথ িংসতা এক্টি জর্স্বাস্থ্য ও জর্থর্রাপ্ত্তা সমসযা ার সমািার্ আগ্রাসীভাকব ক্রকত
কব," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "সক্ল স্তকর অিংশ্ীদারকদর সাকি ক্াজ ক্কর, আমার প্রশ্াসর্
থবপ্জ্জর্ক্ আকেয়াে থবতরণ ও মাথলক্ার্া হরাকি ক্াজ চাথলকয় াকব এবিং বন্দুক্ সথ িংসতা
ম ামারীর ইথত িার্কব।"
থবথিমালা S.13A/A.2666A লাইকসন্সিারী বন্দুক্ থর্মাতা
ন বা আকেয়াকের থিলার ছাড়া সক্কলর
জর্য অসমাপ্ত হেম বা থরথসভাকরর থবক্রি থর্থিে ক্কর। অসমাপ্ত থরথসভার আকেয়াকের থর্কচর
অিংশ্ ততথরকত বযব ার য় এবিং স কজই অর্যার্য অিংকশ্র সাকি ুক্ত ক্রা ায়, এমর্থক্ েুব
সামার্য অথভজ্ঞতাসম্পন্ন হক্উ এক্টি সম্পূণ-ক্া
ন
ক্র
ন হসথম-অকিামযাটিক্ অে বাথর্কয় হেলকত
প্ারকব। এছাড়াও এটি লাইকসন্সিারী বন্দুক্ থর্মাতা
ন বা আকেয়াকের থিলার ছাড়া হ ক্াকরা জর্য
থসথরয়ালথব ীর্ সম্পূণ অে
ন
এবিং থরথসভাকরর মাথলক্ার্া ও থবক্রি থর্থিে ক্কর।

" থদ আপ্থর্ বন্দুকক্র জর্য বযাক্গ্রাউন্ড হচক্ প্াশ্ ও ক্রকত র্া প্াকরর্, তা কল আপ্র্ার বন্দুক্
রােকত প্ারা উথচত র্া--এটিই হশ্ি ক্িা। অথত দীর্ সময়
ন
িকর, অসমাপ্ত থরথসভার লুপ্ক াকলর
ক্ারকণ হ হক্উ হক্াকর্া রক্ম বযাক্গ্রাউন্ড হচক্ ছাড়াই এক্টি েুকুঁ জ প্াওয়া াকব র্া এমর্,
অথর্বথন্ধত এআর-15 বার্াকর্ার সমস্ত অিংশ্ হজাগাড় ক্রকত হপ্করকছ, থক্ন্তু আজকক্ আমরা
থর্উ ইয়কক্ন এই লুপ্ক ালটি সবদা
ন জর্য বন্ধ ক্রার এক্ ঐথত াথসক্ প্দকক্ষপ্ থর্ক্রি," বসম্বর্টর
আর্া এম. কাপ্লার্ িম্বলর্। "আথম স্কি হজ হবইকগল আর্থেথর্শ্ি থরথসভার অযাকের
প্ৃষ্ঠকপ্ািক্ কত হপ্কর গথবতন ক্ারণ আথম জাথর্ এটি জীবর্ বাুঁচাকব, টেক্ হ মর্টি স্কি হবইকগল
ক্করথছকলর্ ের্ থতথর্ মাকজনাথর হস্টার্মযার্ িগলাস াই স্কুকল (Marjory Stoneman Douglas
High School) আিমকণর সময় বন্দুকক্র গুথল হিকক্ তার থশ্ক্ষািীকদর রাো ক্করথছকলর্। আথম
এই হচষ্টায় আমার অিংশ্ীদার, গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল, থসকর্কির সিংেযাগথরষ্ঠ হর্তা অযাক্রিয়া
স্িুয়ািন -ক্াক্রজন্স, থসকর্ির ব্র্যাি হ াকয়লমযার্, অযাকসম্বথল সদসয চাক্ লযাথভর্, এবিং অযাকসম্বথল
সদসয থলন্ডা হরাকজর্িাকলর প্রথত ক্ৃতজ্ঞ, একদর প্রকতযকক্ আমাকদর হস্টি হ র্ বন্দুক্ সথ িংসতার
ক্লকঙ্কর থবরুকে লড়াই ক্রকত প্াকর তা থর্ক্রিত ক্রকত অসািারণ হর্তৃত্ব হদথেকয়কছর্। আর
সবকিকক্ গুরুত্বপ্ূণ, ন আথম স্কি হবইকগকলর মাতাথপ্তা, থলন্ডা ও মাইকক্লকক্ ির্যবাদ জার্াকত
চাই, ক্ারণ তারা আমাকদর সম্প্রদায়গুথল াকত বন্দুক্ সথ িংসতা হিকক্ থর্রাপ্দ িাকক্ তা থর্ক্রিত
ক্রার লড়াই ক্েকর্া তযাগ ক্করর্থর্। "
" ের্ বন্দুক্ সথ িংসতার এক্ ম ামারী মাথক্নর্ ুক্তরাষ্ট্রকক্ গ্রাস ক্রকছ, তের্ অযাকসম্বথলকত আমার
প্ৃষ্ঠকপ্ািক্তা ক্রা এই থবলটি সমির্ন ও স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম আমার ভাকলা বন্ধু গভর্রন ক্যাথি
হ াক্লকক্ সািুবাদ জার্াক্রি," অোম্বসেবলম্বমোর চালস
ন হলবভর্ িম্বলর্। "আমাকদর সম্প্রদাকয়
েুকুঁ জ প্াওয়া ায় র্া এমর্ অে থদকয় ভথরকয় হেকল এমর্ থবপ্জ্জর্ক্ লুপ্ক াল বন্ধ ক্রার জর্য
ক্াণ্ডজ্ঞার্ সম্পন্ন সিংকশ্াির্ প্রণয়র্ হস্টকির জর্য অবশ্যপ্ালর্ীয়।র্তু র্ আইর্ থর্উ ইয়কক্নর
থবদযমার্ বন্দুক্ থর্রাপ্ত্তা আইর্, া ইথতমকিয হদকশ্র সবকিকক্ ক্টের্গুথলর এক্টি, হসটিকক্
আকরা হজারদার ক্কর।এছাড়াও এটি আকরা অকর্ক্ জবাবথদথ তা সৃটষ্ট ক্কর আমাকদর সম্প্রদায় ও
আমাকদর সন্তার্কদর সুরক্ষা উকেেক াগয ভাকব বৃক্রে ক্কর।এর উকেশ্য ল, টেক্ হ মর্টি স্কি
হচকয়কছ, জীবর্ রক্ষা ক্রা।"
থবথিমালা S.14A/A.613A হগাস্ট গার্ থবক্রি থর্থিে ক্কর এবিং বন্দুক্ থর্মাতা
ন বা আকেয়াকের
থিলারকদর জর্য আকেয়াে ও অসম্পূণ অে
ন
থর্বন্ধর্ ও থসথরয়াল গ্র ণ আবশ্যক্ ক্কর। হগাস্ট
গার্ কলা এমর্ বন্দুক্ া থর্বথন্ধত র্য় এবিং ার থসথরয়াল র্াম্বার হর্ই, ার েকল আইর্ শ্ৃঙ্খলা
রক্ষাক্ারী বাথ র্ীর জর্য এগুথল েুকুঁ জ প্াওয়া ক্টের্ য় ায়। এই অেগুথল প্রায়ই অপ্রাি
হরক্িনস হিতা বা আবশ্যক্ হেিাকরল বযাক্গ্রাউন্ড হচক্ প্াশ্ ক্রকব র্া এমর্ হলাকক্র াকত
চকল ায়।
"গত থতর্ বছকর, আমরা প্ুকরা হস্টকি হগাস্ট গার্ বাকজয়াপ্ত ক্রার হক্ষকে 479 শ্তািংশ্ বৃক্রে
হদকেথছ,” বসম্বর্টর ব্র্োড হ াম্বেলমোর্ িম্বলর্। "আজকক্র স্বাক্ষথরত হ াকস ওকয়বস্টার
আর্কেকসবল োয়ারআমসন অযাকের (Jose Webster Untraceable Firearms Act) ক্লযাকণ,
আমরা হগাস্ট গার্ থবক্রি ও মাথলক্ার্া থর্থিে ক্কর এই বৃক্রেমার্ সমসযার হমাক্াকবলা ক্রথছ,
াকত ক্কর হক্উ বযাক্গ্রাউন্ড হচক্ প্াশ্ র্া ক্কর এইসব আকেয়াে থক্র্কত র্া প্াকর। আথম হ াকস

ওকয়বস্টাকরর হবার্ র্ািাথল আজুর
ন প্ক্ষসমির্ন ও সা াক যর জর্য, হসই সাকি গুরুত্বপ্ূণ এই
ন
থবিকয় তাকদর হর্তৃকত্বর জর্য অযাকসম্বথল সদসয হরাকজর্িাল, থসকর্ির ক্াপ্লার্, অযাকসম্বথল
সদসয হলথভর্, থসকর্কির সিংেযাগথরষ্ঠ হর্তা স্িুয়ািন -ক্াক্রজন্স এবিং গভর্রন হ াক্কলর প্রথত
গভীরভাকব ক্ৃতজ্ঞ।"
"হগাস্ট গাকর্র জর্থপ্রয়তা বযাপ্ক্ াকর বৃক্রে হপ্কয়কছ ক্ারণ মার্ুি ইন্টারকর্ি বযব ার ক্কর
বযাক্গ্রাউন্ড হচক্ ও লাইকসন্স সিংিান্ত থর্উ ইয়কক্নর ক্টের্ আইর্ োুঁথক্ থদকয় প্রাণর্াতী অে
হজাগাড় ক্রকছ হ গুথল তারা থর্কজর বাথড়র আরাম ও হগাপ্র্ীয়তায় গের্ ক্কর থর্কত প্ারকছ,"
অোম্বসেবলম্বমোর বলন্ডা বি. হরাম্বের্িাল িম্বলর্ । "হ াকস ওকয়বস্টার আর্কেকসবল
োয়ারআমসন অযাে এবিং হসই সাকি স্কি হজ হবইকগকলর আর্থেথর্শ্ি থরথসভার অযাে (Scott J.
Beigel Unfinished Receivers Act) স্বাক্ষর ক্কর এই হগাস্ট গার্ লুপ্ক াল বন্ধ ক্রা আমাকদর
সম্প্রদায়গুথলকক্ আকরা থর্রাপ্দ রােকত সা া য ক্রকব। এই থবলগুথলকক্ আইর্ থ কসকব স্বাক্ষর
ক্রার জর্য গভর্রন হ াক্লকক্ ির্যবাদ। ভথবিযকত বন্দুক্ সথ িংসতা হিকক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্
থর্রাপ্দ রােকত আকরা থবথিমালা প্াশ্ ক্রাকর্ার বযাপ্াকর থর্বা ন ীর সাকি ক্াজ ক্রকত আথম
উন্মুে।"
থবথিমালা S.7152/A.6522 লুক্াকর্া সম্ভব এমর্ এবিং হেলর্ার মকতা র্ক্শ্া ক্রা বন্দুক্কক্
‘ছদ্মকবশ্ী বন্দুকক্র’ সিংজ্ঞায় হ াগ ক্রা কব এবিং এর প্রস্তুত, র্ক্শ্া, বা থবক্রি থর্থিে ক্রকব।
হ সব অে মারাত্মক্ আর্াত এবিং মৃতুযর ক্ারণ কত প্াকর থক্ন্তু হদেকত হেলর্ার মকতা হসগুথল
অর্যা যভাকব থবভ্রাথন্তক্র, এবিং এগুথল থশ্শুর থর্রাপ্ত্তা, ারা এটিকক্ হেলর্া হভকব ভুল ক্রকত
প্াকর, এবিং জর্গণ উভকয়র জর্য এক্টি প্থরষ্কার হুমথক্স্বরূপ্।
"বন্দুক্ সথ িংসতা ম ামারী আমাকদর হস্টি ও হদকশ্র জীবর্ হক্কড় থর্কয়কছ, এবিং আমরা
সাম্প্রথতক্ বছকর এই সমসযা শুিু বৃক্রে হপ্কতই হদেথছ," বসম্বর্টর ের্ ব্রুকস িম্বলর্। "ছদ্মকবশ্ী
বন্দুক্ হেক্াকত ক্রা এই থবথিমালার মত সািারণ ক্াণ্ডজ্ঞার্ সম্পন্ন বযবস্থ্া থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্
সুরথক্ষত রাোর জর্য অথত গুরুত্বপ্ূণ।ন রাস্তা থদকয় হ ুঁ কি াওয়ার সময় , আমাকদর সম্প্রদাকয়
আইর্ শ্ৃঙ্খলার ক্াকজ থর্ ুক্ত িাক্ার সময়, স্কুকল হশ্োর সময়, বাথড়কত সময় ক্ািাকর্ার সময় বা
হ কক্াকর্া স্থ্াকর্ই ক্াকরা বন্দুক্ সথ িংসতার ভয় থর্কয় বাুঁচকত ওয়া উথচত র্া। এই থিপ্াথক্ষক্
ক্রাকর্ার জর্য স্থ্ার্ীয় আইর্ শ্ৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী বাথ র্ী হ ই সমির্ন প্রদার্ ক্করকছ তার জর্য
আথম ক্ৃতজ্ঞ এবিং থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ থর্রাপ্দ রাোর জর্য তার অবযা ত প্রকচষ্টার জর্য আথম
গভর্রন হ াক্কলর প্রশ্িংসা ক্রথছ।"
"এই অথত গুরুত্বপ্ূণ থবথিমালা,
ন
া থর্উ ইয়ক্ন হস্টকি ছদ্মকবশ্ী বন্দুক্ র্ক্শ্া, প্রস্তুত ও সাকি রাো
থর্থিে ক্রকব, তার প্ৃষ্ঠকপ্ািক্ কত হপ্কর আথম গথবত,"
ন অোম্বসেবলম্বমোর বস্টভ স্টার্ ন
িম্বলর্। "এই অেগুথল আমাকদর আইর্ শ্ৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী বাথ র্ীকক্ এক্টি থবপ্জ্জর্ক্
অসুথবিার সম্মুেীর্ ক্কর ের্ তারা এক্টি বন্দুকক্র র্কলর মুকোমুথে য় এবিং মু কূ তন তাকদর
ূ ন া জীবর্ মৃতুযর মকিয
থসোন্ত থর্কত য় হসটি হেলর্া র্াথক্ সথতযক্াকরর অে, এক্টি মু ত
প্ািক্য
ন ক্রকত প্াকর। থবথিমালাটি আমাকদর সম্পূণ সম্প্রদায়কক্
ন
সুরথক্ষত ক্রকব এবিং জীবর্
রক্ষা ক্রকব।আথম আইর্সভায় আমার স ক্মীকদর ির্যবাদ জার্াই এই থবথিমালার বযাপ্াকর

তাকদর থি-প্াথক্ষক্ সমিকর্র
ন
জর্য এবিং এই জরুথর বযাপ্াকর গভর্রন হ াক্কলর দৃঢ় হর্তৃকত্বর
প্রশ্িংসা ক্রথছ।"
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