
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/6/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল িন্দকু আইর্ হ ারদার করম্বে এিং বর্উ ইয়কনিাসীম্বক সুরবিে করম্বে 

লোন্ডমাকন বিবিমালার প্োম্বকম্ব  স্বাির করম্বলর্  

  

সাবি নক দে-বিম্বলর প্োম্বক টি িাম্বেম্বলা ও ইউভাল্ডির দুুঃখ র্ক গুবলর ঘির্ায় প্রকাে 

প্াওয়া িন্দকু আইম্বর্র অবে গুরুত্বপ্ূর্ ন লপু্ম্ব াল িন্ধ কম্বর  

  

বিবিমালা S.9458/A.10503 একটি লাইম্বসন্স আিেেক কম্বর 21 িছম্বরর কম িয়সীম্বদর 

 র্ে হসবমঅম্বিামোটিক রাইম্বেল ক্রয় বর্বিদ্ধ কম্বর  

  

বিবিমালা S.9407-B/A.10497 বিম্বেিাবয়ে হপ্োয় বর্যুক্ত িাকা িেেীে সকম্বলর  র্ে 

িবি আম নার ক্রয় বর্বিদ্ধ কম্বর  

  

বিবিমালা S.9113-A./A.10502 চরম ঝুুঁ বক সুরিা আম্বদে  াবর করম্বে প্ৰ মারু্ম্বির 

োবলকা বিস্েৃে কম্বর এিং আইর্ েৃঙ্খলা রিাকারী িাব র্ীর  র্ে বিম্বেিাবয়ে 

প্বরবিবের হসম্বির অিীম্বর্ ERPO  াবর করা িািেোমূলক কম্বর  

  

এছাড়াও প্োম্বক  অপ্রাি প্রবেম্বিদর্ হ ারদার কম্বর; "অর্ে িন্দকু" লুপ্ম্ব াল িন্ধ 

কম্বর; র্েুর্ হসবমঅম্বিামোটিক বপ্স্তম্বলর মাইম্বক্রাস্ট্োম্পং আিেেক কম্বর; িড় 

িারর্িমোর গুবল ভরার যন্ত্রম্বক আইম্বর্র আওোর িাইম্বর রাখা বর্মূ নল কম্বর; হসােোল 

বমবিয়া হকাপাবর্র  র্ে ঘৃর্াপ্ূর্ ন বিিয়িস্তুর সাড়াদার্ ও বরম্বপ্ািন করা উন্নে করা 

আিেেক কম্বর।  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থিথিমালার এক্টি লযান্ডমাক্ন প্যাকক্কজ অথিলকে হেকির িন্দকু্ 

আইর্ হজারদার ক্রকি, িাকেকলা ও ইউভাল্ডির দুুঃখজর্ক্ গুথলর ঘির্ায় প্রক্াশ প্াওয়া িন্দকু্ 

আইকর্র অথি গুরুত্বপূ্র্ ন লুপ্ক াল িন্ধ ক্রকি, এিং থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ িন্দকু্ সথ ংসিার আঘাি 

হিকক্ই রক্ষা ক্রকি যা এখকর্া আমাকদর হদশকক্ সংক্রাথমি ক্কর যাকে এিং আমাকদর 

সম্প্রদায়সমূ কক্ থিপ্দগ্রস্ত ক্রকে। গভর্ নর হ াক্ল উত্তরপূ্ি ন ব্রঙ্কস YMCA-হি সংখযাগথরষ্ঠ 

হর্িা অযাল্ডিয়া স্িুয়ািন-ক্াল্ডজন্স, স্পিক্ার ক্াল ন থ থে, আইর্সভার অংশীদারগর্, অযািথর্ ন 

হজর্াকরল হলটিথশয়া হজমস এিং িন্দকু্ সথ ংসিার থশক্ার ও ভুক্তকভাগীকদর থর্কয় থিলগুথলকি 

স্বাক্ষর ক্রকলর্।  

  



"িন্দকু্ সথ ংসিা এক্টি ম ামারী যা আমাকদর হদশকক্ ক্ষিথিক্ষি ক্রকে। থিন্তা ও প্রাি নর্া এটি 

টিক্ ক্রকি র্া, থক্ন্তু দৃঢ় প্দকক্ষপ্ ক্রকি," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থর্উ ইয়কক্ন, আমরা 

আমাকদর হেকির মার্ুষকক্ রক্ষা ক্রকি সা সী প্দকক্ষপ্ থর্ল্ডে। আথম এমর্ এক্টি সাথি নক্ 

থিকলর প্যাকক্কজ স্বাক্ষর ক্রকি হপ্কর গথি নি যা 21 িেকরর ক্ম িয়সীকদর ক্াকে 

হসথমঅকিামযাটিক্ রাইকেল থিক্রয় থর্থষদ্ধ ক্কর, থর্ি নাথিি হপ্শার িাইকরর মার্ুকষর ক্াকে িথি 

আম নার থিল্ডক্র থর্থষদ্ধ ক্কর, িন্দকু্ আইকর্র অথি গুরুত্বপূ্র্ ন লুপ্ক াল িন্ধ ক্কর এিং থিপ্জ্জর্ক্ 

মার্ুকষর ক্াে হিকক্ িন্দকু্ দকূর রাখকি আমাকদর হরি ফ্ল্যাগ আইর্ (Red Flag Law) হজারদার 

ক্কর, এটি এক্টি র্িুর্ িযিস্থা যা জীির্ রক্ষা ক্রকি িকল আথম থিশ্বাস ক্থর। আথম সংখযাগথরষ্ঠ 

হর্িা স্িুয়ািন-ক্াল্ডজন্স, স্পিক্ার থ থে, এিং আইর্সভায় আমাকদর সক্ল অংশীদাকরর প্রথি 

কৃ্িজ্ঞ দ্রুিিা ও থিন্তাশীলিার সাকি ক্াজ ক্রার জর্য, যা এই িযাপ্াকর প্রকয়াজর্ থেকলা। যখর্ 

আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেকির হদকশর শীষ নস্থার্ীয় িন্দকু্ আইর্ উন্নি ক্রকি ত্বরাথিি প্দকক্ষপ্ 

থর্ল্ডে, আমরা জাথর্ হয িন্দকু্ সথ ংসিা এক্টি হদশিযাপ্ী সমসযা। আথম আকরক্িার ক্ংকগ্রসকক্ 

িাথগদ থদল্ডে আমাকদর হর্িৃত্ব অর্ুসরর্ ক্কর অি নপূ্র্ ন িন্দকু্ সথ ংসিা প্রথিকরািক্ িযিস্থা প্াশ 

ক্রকি অথিলকে প্দকক্ষপ্ হর্ওয়ার জর্য। এর উপ্র জীির্ থর্ভনর ক্কর।"  

  

আমাকদর হদকশ িন্দকু্ সথ ংসিার আঘাি ক্রকে িযাপ্ক্ভাকি উপ্লভয অবিি আকেয়াকের 

ক্ারকর্।" িেকরর প্র িের িকর আমাকদর এলাক্াগুথল অবিি িন্দকু্ এিং হগাে গার্ দ্বারা ভকর 

যাকে, প্থরিার ও আইর্ হমকর্ িলা র্াগথরক্কদর প্রথিথর্য়ি অিযািার ক্রকে, থক্ন্তু এখর্ প্য নন্ত 

জািীয় সাড়াদাকর্ হক্ার্ও প্থরিিনর্ আকসথর্," হলেম্বির্োন্ট গভর্ নর হিলগাম্বিা িম্বলর্। "থর্উ 

ইয়কক্ন, আমরা সািারর্ িুল্ডদ্ধর িন্দকু্ থর্রাপ্ত্তা থিথিমালা প্াশ ক্করথে এিং আকরা হিথশ থশশু 

এখর্ এর ক্ারকর্ থর্কজকদর  াই সু্কল গ্রযাজকুয়শর্ হদখকি প্ারকি। জীির্ রক্ষার এই লড়াইকয়, 

থর্উ ইয়ক্ন হর্িৃত্ব থদকে।"  

  

সংখোগবরষ্ঠ হর্ো স্িুয়ািন-কাল্ড ন্স িম্বলর্, "আমাকদর হদশ স জলভয এিং  িযা ক্রকি 

ইেুক্ মার্ুষকদর ক্াকে স জলভয অকের যুকদ্ধ এক্টি থ সািথর্ক্াকশর মু কূিন একসকে প্কড়কে"। 

এই অেগুথল সু্কল, মুথদ হদাক্ার্, উপ্াসর্ালয়, এিং ক্র্সাকিনর মকিা সম্প্রদাকয়র স্থার্সমূ কক্ 

গর্ িযার স্থাকর্ প্থরর্ি ক্করকে।" থর্উ ইয়ক্ন এিং পু্করা হদকশর এই থিপ্য নস্ত সমকয়, আমরা 

গভর্ নর হ াক্ল, স্পিক্ার থ থে, এিং হিকমাকক্রটিক্ আইর্সভার (Democratic Legislature) 

সদসযকদর সাকি ক্াজ ক্করথে সামকর্ এথগকয় থগকয় এক্টি িািনা হপ্ররর্ ক্রার জর্য হয িন্দকু্ 

সথ ংসিার এই প্িটি হমকর্ হর্ওয়া  কি র্া এিং আমাকদর সথিযক্াকরর প্থরিিনর্ প্রকয়াজর্।"  

  

অোম্বসেবলর ম্িকার কাল ন ব বস্ট্ িম্বলর্, "অযাকসেথল সংখযাগথরকষ্ঠ (Assembly Majority) 

আমার স ক্মীরা এিং আথম অকর্ক্ িের িকর থর্রলসভাকি ক্াজ ক্করথে এই হদশকক্ অকর্ক্ 

থদর্ িকর আক্রান্ত ক্কর রাখা িন্দকু্ সথ ংসিার আঘাি হিকক্ মুক্ত ক্রার জর্য। মাত্র 10 থদকর্র 

মকিয দুইটি ভয়াি  গুথলর ঘির্া ইউভাল্ডি, হিক্সাকস এিং থর্উ ইয়কক্নর িাকেকলাকি, টিক্ এখাকর্ 

এমর্ স্থাকর্ হযখাকর্ িাকদর থর্রাপ্দ িাক্া উথিি থেকলা, 31 জর্ থর্রী  মার্ুকষর প্রার্ াথর্ 

ক্করকে, যার মকিয থশশুও থেকলা। থসকর্কি আমাকদর স ক্মীকদর সাকি এিং গভর্ নর হ াক্কলর 

সাকি এক্কত্র থমকল আমরা থর্উ ইয়কক্নর িন্দকু্ আইর্কক্ হদকশর সিকিকক্ ক্কিার ক্রকি ক্াজ 

ক্করথে ক্ারর্ আমরা থিশ্বাস ক্থর হয প্রকিযক্ আকমথরক্াকর্র থর্রাপ্দ হিাি ক্রার অথিক্ার 

রকয়কে। আথম থর্উ ইয়কক্ন আমাকদর প্রকিষ্টা থর্কয় গথি নি, থক্ন্তু এই হদকশর িন্দকু্ এিং 



আক্রমকর্র অে থর্কয় অসঙ্গি আক্ষ নকর্র িযাপ্াকর এক্টি গুরুির ক্কিাপ্ক্ির্ প্রকয়াজর্ যাকি 

ক্কর প্রকিযক্ আকমথরক্ার্ িন্দকু্ সথ ংসিা িাকদর সম্প্রদায়কক্ থিপ্য নস্ত ক্রকি প্াকর এই ভয় 

োড়া িা াঁিকি প্াকর।"  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর অোিবর্ ন হ র্াম্বরল হলটিবেয়া হ মস িম্বলর্, "আজকক্, থর্উ ইয়ক্ন িন্দকু্ 

সথ ংসিার ম ামারীর থিরুকদ্ধ লড়াই ক্রকি দ্রুি, সাথি নক্ িযিস্থা থর্কে, এই ম ামারী প্রথিথর্য়ি 

থর্রী  আকমথরক্ার্কদর প্রার্ াথর্র ক্ারর্  কে। পু্করা হদশজকুড়, লুপ্ক াল, থশথিল আইর্, এিং 

সরক্াথর ক্ম নক্িনাকদর থর্ল্ডিয়িা আমাকদর সড়কক্ িন্দকুক্র সংখযা িযাপ্ক্ভাকি িৃল্ডদ্ধ ক্রকে এিং 

আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ থিপ্য নস্ত ক্রকে। িন্দকু্ আইকর্র এই র্িুর্ প্যাকক্জ থর্কয়, থর্উ 

ইয়ক্ন যুল্ডক্তসঙ্গি িন্দকু্ আইর্ প্রকয়াকগ হর্িৃত্বদার্ অিযা ি রাখকে যা আমাকদর মার্ুষকক্ 

থর্রাপ্দ রাখকি, এিং আথম অর্য হেিগুথলকক্ িা অর্ুসরর্ ক্রার িাথগদ থদল্ডে। থিন্তা ও 

প্রাি নর্ার সময় অকর্ক্ আকগই হশষ  কয় হগকে, এখর্ িযিস্থা গ্র কর্র সময়।"  

  

িাকেকলা সুপ্ারমাকক্নকি হশ্বিাঙ্গ আথিপ্িযিাদীর দুুঃখজর্ক্ সন্ত্রাসী ঘির্ার এক্ মাকসর ক্ম 

সমকয় আইর্ থ কসকি প্াশ  ওয়া এই সাথি নক্ দশ-থিকলর প্যাকক্জটি: লাইকসন্স আিশযক্ ক্কর 21 

িেকরর ক্ম িয়সীকদর জর্য হসথমঅকিামযাটিক্ রাইকেল ক্রয় থর্থষদ্ধ ক্রকি; হযাগয হপ্শায় 

থর্যুক্ত হর্ই এমর্ মার্ুকষর জর্য িথি আম নার ক্রয় থর্থষদ্ধ ক্রকি; িরম ঝুাঁ থক্ সুরক্ষা আকদশ 

(Extreme Risk Protection Orders, ERPO) জাথর ক্রকি প্ৰ মার্ুকষর িাথলক্া থিস্িৃি ক্কর 

এিং আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী িাথ র্ীর জর্য থিকশষাথয়ি প্থরথস্থথির হসকির অিীকর্ ERPO জাথর 

ক্রা িািযিামূলক্ ক্রার মািযকম হরি ফ্ল্যাগ আইর্ হজারদার ক্রকি; এক্সাকি অকর্ক্ মার্ুকষর 

ক্ষথি ক্রার হুমথক্কক্ অপ্রাি িকল গর্য ক্রকি; হসথমঅকিামযাটিক্  ািিন্দকুক্র জর্য 

মাইকক্রােযাস্পপং িািযিামূলক্ ক্রকি; অপ্রাকি িন্দকু্ িযিহৃি  কল হেি, স্থার্ীয় এিং 

হেিাকরল একজল্ডন্সগুথলর মকিয িিয আদার্প্রদার্ আিশযক্ ক্রকি এিং িন্দকু্ থিলারকদর জর্য 

হরক্িন রাখা ও থর্কজকদর ইর্কভন্টথর থর্রাপ্দ রাখার আিথশযক্িা িৃল্ডদ্ধ ক্রকি; আকেয়াকের 

সংজ্ঞা সংকশাির্ ও থিস্িৃি ক্কর "অর্য িন্দকু্" লুপ্ক াল িন্ধ ক্রকি; িড় িারর্ক্ষমিার গুথল 

ভরার যন্ত্রকক্ আইকর্র আওিার িাইকর রাখা থর্মূ নল ক্রকি; এিং হসাশযাল থমথিয়া হক্াপাথর্র 

জর্য ঘৃর্াপূ্র্ ন থিষয়িস্তুর সাড়াদার্ ও থরকপ্ািন ক্রা উন্নি ক্রা আিশযক্ ক্রকি।  

  

হসবমঅম্বিামোটিক রাইম্বেল ক্রম্বয়র িয়স িৃল্ডদ্ধ করা  

  

থিথিমালা S.9458/A.10503 এক্টি হসথমঅকিাকমটিক্ রাইকেল ক্রকয়র পূ্কি ন িযল্ডক্তর লাইকসন্স 

হর্ওয়া আিশযক্ ক্কর। ইথিমকিয থিদযমার্ থর্উ ইয়ক্ন হেকির আইকর্র অিীকর্, এক্টি িন্দকু্ 

লাইকসন্স প্াওয়ার জর্য এক্জর্ িযল্ডক্তকক্ ক্মপ্কক্ষ 21 িের িয়সী  কি  কি।  

  

িবি আম নার বর্বিদ্ধ করা  

  

থিথিমালা S.9407-B/A.10497 হযাগয হপ্শায় থর্যুক্ত হর্ই এমর্ মার্ুকষর জর্য িথি হভে ক্রয় ও 

থিক্রয়কক্ অবিি ক্কর। উপ্যুক্ত হপ্শার মকিয রকয়কে আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী ক্ম নক্িনা এিং 

অর্য একজল্ডন্সর সাকি প্রামকশ ন হেি থিপ্ািনকমন্ট (Department of State) দ্বারা আখযাপ্রাপ্ত 

অর্যার্য হপ্শা। এোড়াও এটি হযকক্ার্ও িথি হভে সশরীকর উপ্থস্থি হিকক্ ক্রয় আিশযক্ ক্কর।  



  

হরি ফ্ল্োগ আইর্ হ ারদার করা  

  

থিথিমালা S.9113-A/A.10502 এক্টি িরম ঝুাঁ থক্ সুরক্ষা আকদশ থপ্টিশর্ হক্ দাকয়র ক্রকি প্াকর 

িা সম্প্রসারর্ ক্কর হসখাকর্ স্বাস্থযকসিা প্রদার্ক্ারীকদর অন্তভুনক্ত ক্কর যারা হক্ার্ও িযাক্টিকক্ 

গি েয় মাস িকর প্রীক্ষা ক্করকে।  

  

আকেয়াে লাইকসন্স ক্রার প্রথিিার্ সংকশাির্ ক্কর এটি থর্ল্ডিি ক্কর হয সম্ভািয ক্ষথিক্র 

িযল্ডক্তকক্ এক্টি আকেয়াকের লাইকসন্স প্রদার্ ক্রা  কি থক্র্া িা থর্র্ নকয় মার্থসক্ স্বাস্থয 

হসিাদার্ক্ারীর থরকপ্ািনকক্ থিকিির্া ক্রা  কি।  

  

এোড়াও যথদ হক্ার্ও পু্থলশ িা থিথিক্ট অযািথর্ ন থিশ্বাসকযাগয িিয প্ায় হয এক্জর্ িযল্ডক্ত এমর্ 

ক্াকজ থলপ্ত  কি যা দ্বারা থর্কজর িা অকর্যর মারাত্মক্ ক্ষথি  কি প্াকর িা কল িাকদর জর্য 

এক্টি ERPO দাকয়র ক্রা এটি আিশযক্ ক্কর।  

  

হেি পু্থলশ (State Police) ও থমউথর্থসপ্যাল পু্থলশ প্রথশক্ষর্ প্থরষকদর (Municipal Police 

Training Council) জর্য এমর্ প্থলথস ও প্রল্ডক্রয়া তিথর ক্রা আিশযক্ ক্কর যা ক্খর্ ERPO 

থপ্টিশর্ প্রকয়াজর্ িা সর্াক্ত ক্কর।  

  

মাইম্বক্রাস্ট্োম্পং  

  

থিথিমালা S.4116-A/A.7926-A ল্ডক্রথমর্াল জাথেস সাথভনকসস থিথভশকর্র (Division of Criminal 

Justice Services, DCJS) জর্য মাইকক্রােযাস্পপং সল্ডক্রয় থপ্স্তল প্রযুল্ডক্তগিভাকি ক্ায নক্র থক্র্া 

িার প্রিযয়র্ িা প্রিযয়কর্ অস্বীক্ার ক্রা এিং যথদ ক্ায নক্র থ কসকি প্রিযাথয়ি  য়, িা কল এমর্ 

প্রযুল্ডক্তর িাস্তিায়কর্র ক্ম নসূথি ও প্রল্ডক্রয়া স্থাপ্র্ ক্রা; এিং মাইকক্রােযাস্পপং সল্ডক্রয় ক্রা োড়া 

আকেয়াকের অবিি থিল্ডক্রকক্ এক্টি অপ্রাি থ কসকি গর্য ক্রা আিশযক্ ক্কর।  

  

মাইকক্রােযাস্পপং এক্টি উদ্ভাির্ী হগালািারুদ সর্াক্তক্ারী হক্ৌশল যা প্রথিিার আকেয়াে 

থিসিাজন  ওয়ার সময় িুকলি এিং ক্াটিনজ হক্সকক্ এক্টি অর্র্য আঙু্গকলর োপ্ দ্বারা থিথিি 

ক্কর। এর েকল িদন্তক্ারীরা ঘির্াস্থকল প্াওয়া িুকলি এিং ক্াটিনজকক্ এক্টি থর্থদনষ্ট িন্দকু্ এিং 

অর্যার্য সম্ভািয অপ্রাকির সাকি সংযুক্ত ক্রকি প্ারকি।  

  

লুপ্ম্ব াল িন্ধ করা  

  

থিথিমালা S.9456/A.10504 "আকেয়াকের" সংজ্ঞা সম্প্রসারর্ ক্কর যাকি দণ্ডথিথিকি (Penal 

Law) সংজ্ঞাথয়ি  য়থর্ এমর্ অে অন্তভুনক্ত ক্রা যায় যাকক্ এক্টি থিকফারকক্র ক্াজ দ্বারা 

এক্টি হপ্রাকজক্টাইল থর্কক্ষপ্ ক্রার জর্য র্ক্শা ক্রা  কয়কে িা স কজই এমর্টিকি রূপ্ান্তর ক্রা 

যায়। এর উকেশয  কলা এক্টি আম ন হব্রস হিকক্ গুথল ক্রকি প্থরিথিনি  ইকে এমর্ আকেয়াে 

িরকি প্ারা, যা আমাকদর িিনমার্ আকেয়াে িা রাইকেকলর সংজ্ঞার অিীকর্ হর্ই।  

  



থিথিমালা S.9229-A/A.10428-A হসে অযাক্ট (Safe Act) প্রর্য়র্ িা 1994-র পূ্কি ন প্রস্তুিকৃ্ি িড় 

িারর্ক্ষমিার গুথল ভরার যকন্ত্রর আইকর্র আওিার িাইকর িাক্া থর্মূ নল ক্কর।  

  

থিথিমালা S.89-B/A.6716-A এক্সাকি অকর্ক্ মার্ুকষর ক্ষথি ক্রার হুমথক্কক্ এিং আগ্রাসীভাকি 

এক্সাকি অকর্ক্ মার্ুকষর ক্ষথি ক্রাকক্ অপ্রাি থ কসকি গর্য ক্কর।  

  

েিে আদার্প্রদার্ উন্নে করা  

  

থিথিমালা S.4970-A/A.1023-A আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী িাথ র্ীর জর্য হেি ও হেিাকরল িন্দকু্ 

হিিাকিকজ আকরা উন্নি থরকপ্ািন ক্রা আিশযক্ ক্কর। একজল্ডন্সগুথলর জর্য িাকজয়াপ্ত িা 

উদ্ধারকৃ্ি িন্দকুক্র িযাপ্াকর অপ্রাি িন্দকু্ থিয়াথরং  াউকজ থরকপ্ািন ক্রা; অযালকক্া ল, 

িামাক্, আকেয়াে ও থিকফারক্ িুযকরার (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 

Explosives, ATF) সামথগ্রক্ হিিা আদার্প্রদার্ ক্ম নসূথিকি অংশগ্র র্ ক্রা; এিং জািীয় 

অপ্রাি িিয হক্কে িন্দকুক্র থর্ম নার্, মকিল, ক্যাথলিার, এিং থসথরয়াল র্ের অন্তভুনক্ত ক্রা 

আিশযক্ ক্কর।  

  

এোড়াও আইর্টি িন্দকু্ থিলারকদর জর্য এক্ীকৃ্ি থর্রাপ্ত্তা ও থরকপ্ািন ক্রার মার্দণ্ড হমকর্ িলা 

আিশযক্ ক্কর। এটি আিাকরা িেকরর ক্ম িয়সী এিং থপ্িামািার সাকি র্া আসা মার্ুষকদর 

জর্য এক্জর্ িন্দকু্ থিলাকরর স্থাকর্র থিকশষ থিকশষ স্থার্ হিকক্ থর্থষদ্ধ ক্কর; সক্ল ক্মীকদর 

আকেয়াে, রাইকেকল, এিং শিগার্  স্তান্তর ক্াজ সপকক্ন প্রথশক্ষর্ প্রদার্ আিশযক্ ক্কর যার 

মকিয সর্াক্তক্রর্ ও অবিি ক্রকয়র সাড়াদার্ িাক্কি। এোড়াও এটি হেি পু্থলকশর জর্য থির্ 

িের প্রপ্র িন্দকু্ থিলারকদর প্থরদশ নর্ সপাদর্ ক্রা আিশযক্ ক্কর।  

  

ঘৃর্াপ্ূর্ ন ও হুমবক দার্কারী হসােোল বমবিয়া বিিয়িস্তুর সাড়াদার্ ও বরম্বপ্ািন করা উন্নে 

করা  

  

থিথিমালা S.4511-A/A.7865-A থর্উ ইয়কক্নর হসাশযাল থমথিয়া হর্িওয়াক্নগুথলর জর্য িারা 

ক্ীভাকি িাকদর প্ল্যািেকম নর ঘৃর্াপূ্র্ ন আিরকর্র ঘির্ায় সাড়াদার্ ক্রকি হস িযাপ্াকর এক্টি িষ্ট 

এিং সংথক্ষপ্ত প্থলথস িাক্া এিং হসইসি প্ল্ািেকম ন ঘৃর্াপূ্র্ ন আিরর্ থরকপ্ািন ক্রার স কজ 

িযি ারকযাগয িযিস্থা িকর রাখা আিশযক্ ক্কর।  

  

থিথিমালা S.9465/A.10501 হসাশযাল থমথিয়া এিং সথ ংস িরমপ্ন্থার উপ্র এক্টি র্িুর্ 

িাস্ককোস ন (Task Force on Social Media and Violent Extremism) গির্ ক্কর। অযািথর্ ন 

হজর্াকরকলর অথেকস (Office of the Attorney General) এক্টি র্িুর্ হসাশযাল থমথিয়া এিং 

সথ ংস িরমপ্ন্থা িাস্ককোস ন গির্ ক্কর যাকি অর্লাইকর্ সথ ংস িরমপ্ন্থা এিং অভযন্তরীর্ 

সন্ত্রাসিাদ প্রিার ও স জ ক্রার হক্ষকত্র হসাশযাল থমথিয়া হক্াপাথর্গুথলর ভূথমক্া থর্কয় গকিষর্া 

ও িদন্ত ক্রা যায়।  

  

র্িুর্ আইকর্র িথলষ্ঠ এই হসিটি, যা িাৎক্ষথর্ক্ উন্নি সুরক্ষা প্রদাকর্ র্ক্শা ক্রা  কয়কে এিং যা 

সংখযাগথরষ্ঠ হর্িা অযাল্ডিয়া স্িুয়ািন-ক্াল্ডজন্স এিং স্পিক্ার ক্াল ন থ থের সাকি অংশীদাথরকত্ব তিথর 



ও অর্ুকমাথদি  কয়কে, িাকেকলা গুথলিষ নকর্র টিক্ প্র প্র জাথর ক্রা দুইটি থর্ি না ী আকদকশর 

থভথত্তকি গটিি  কয়কে।  

  

প্রিম থর্ি না ী আকদশটি তিথর ক্রা  কয়কে অভযন্তরীর্ সন্ত্রাসিাদ ও সথ ংসিা িরমপ্ন্থী ঘির্ার 

উকদ্বগজর্ক্ িৃল্ডদ্ধর সাকি লড়াই ক্রকি যা প্রায়শ হসাশযাল থমথিয়া প্ল্যািেম ন ও ইন্টারকর্ি 

হোরাম দ্বারা অর্ুপ্রাথর্ি, িা হসখাকর্ প্থরক্থিি ও হপ্াে ক্রা  য়। থর্ি না ী আকদশটি হ ামলযান্ড 

থসথক্উথরটি এিং ইমাকজনল্ডন্স সাথভনকসস থিথভশর্কক্ (Division of Homeland Security and 

Emergency Services) এর সন্ত্রাসিাদ থিকরািী অথেকসর (Office of Counter Terrorism) অিীকর্ 

এক্টি র্িুর্ ইউথর্ি স্থাপ্র্ ক্রকি আহ্বার্ ক্কর, যা শুিু অভযন্তরীর্ সন্ত্রাসিাদ প্রথিকরাকি 

থর্কিথদি িাক্কি। র্িুর্ ইউথর্িটি ঝুাঁ থক্ যািাই িযিস্থাপ্র্া, স্থার্ীয়কদর িাকদর থর্জস্ব ঝুাঁ থক্ যািাই 

িযিস্থাপ্র্া দল গির্ ও প্থরিালর্ার জর্য এিং হমৌলিাদ সৃটষ্টর প্রল্ডক্রয়ায় িািাদাকর্ হসাশযাল 

থমথিয়ার িযি াকরর জর্য ি থিল থিিরর্ ক্রকি। এোড়াও এটি আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী িাথ র্ীর 

সদসযকদর, মার্থসক্ স্বাস্থয হপ্শাদার এিং সু্কল ক্ম নক্িনাকদর অভযন্তরীর্ ও স্বথিক্থশি সথ ংস 

িরমপ্ন্থী ক্ায নক্লাপ্ ও হমৌলিাকদর িৃল্ডদ্ধর িযাপ্াকর থশথক্ষি ক্কর এিং এক্ইসাকি হমৌলিাদ সৃটষ্টর 

প্রল্ডক্রয়া সর্াক্ত ও হসখাকর্  স্তকক্ষকপ্র হসরা অর্ুশীলর্ তিথর ক্কর।  

  

এোড়া থর্ি না ী আকদশ থর্উ ইয়ক্ন হেি পু্থলশকক্ থর্উ ইয়ক্ন হেি ইকন্টথলকজন্স হসন্টাকরর 

অিীকর্ হসাশযাল থমথিয়ার মািযকম অভযন্তরীর্ সথ ংস িরমপ্ন্থী ক্ায নক্লাপ্ খুাঁকজ হির ক্রকি 

এক্টি থর্কিথদি ইউথর্ি স্থাপ্র্ ক্রকি আহ্বার্ ক্কর। ইউথর্িটি হসাশযাল থমথিয়া থিকেষকর্র 

মািযকম সূকত্রর িদন্ত থিক্াশ ক্রকি, যার থিকশষ মকর্াকযাগ িাক্কি সম্ভািয হুমথক্ এিং হমৌলিাদ 

ও সথ ংস িরমপ্ন্থী মকর্াভাি দ্বারা অর্ুপ্রাথর্ি িযল্ডক্তকদর সর্াক্ত ক্রা। প্থরকশকষ, থর্ি না ী আকদশ 

প্রকিযক্ ক্াউথন্টকক্ অভযন্তরীর্ সন্ত্রাসিাদ হমাক্াকিলায় িাকদর িিনমার্ হক্ৌশল, প্থলথস এিং 

প্দ্ধথির এক্টি সামথগ্রক্ প্য নাকলাির্া ক্রকি আহ্বার্ ক্কর।  

থদ্বিীয় থর্ি না ী আকদশটি যখর্ই হক্ার্ও িযল্ডক্ত থর্কজর িা অকর্যর জর্য সম্ভািয ক্ষথির ক্ারর্  কয় 

উিকি প্াকর িকল মকর্  কি িখর্ থর্উ ইয়ক্ন হেকি হরি ফ্ল্যাগ আইকর্র অিীকর্ এক্টি িরম 

ঝুাঁ থক্ সুরক্ষা আকদশ োইল ক্রা হেি পু্থলকশর জর্য আিশযক্ ক্কর।  

  

এোড়াও গভর্ নর হ াক্ল থর্ি না ী আইর্ হসক্শর্ 63(8) এর অিীকর্ অযািথর্ ন হজর্াকরকলর অথেকস 

এক্টি হরোকরল ইসুয ক্করকের্, সথ ংসিার সম্প্রিার, প্রিার এিং স জ ক্রকি, ঘৃর্া থিস্তাকর 

এিং প্রথিস্থাপ্র্ িত্ত্ব তিিক্রকর্ িাকেকলা গুথলিষ নকর্র সকন্দ ভাজকর্র িযিহৃি হসাশযাল থমথিয়া 

প্ল্যািেম নসমূ  থর্কয় িদন্ত ও গকিষর্া ক্রার জর্য। এই িদকন্ত যা প্াওয়া যাকি িা ঘৃর্া ও 

সথ ংসিা িরমপ্ন্থী ক্ায নক্লাকপ্র সাকি লড়াইকয় থর্উ ইয়ক্ন হেকির হক্ৌশল উন্নি ও অগ্রসর 

ক্রকি িযি ার ক্রা  কি।  

  

ল্ডক্রবমর্াল  াবস্ট্স সাবভনম্বসস বিবভেম্বর্র কবমের্ার হরা ার্া হরাসাম্বিা িম্বলর্, 

"িাকেকলার ভয়াি  গর্ গুথলিষ নকর্র ঘির্া থর্উ ইয়ক্নকক্ িদকল থদকয়কে। এটি এক্টি সম্প্রদায়কক্ 

ক্ষিথিক্ষি ক্করকে এিং ঘৃর্ািাথড়ি িরমপ্ন্থার সামকর্ আমাকদর দুি নলিাকক্ প্রক্াশ ক্করকে। 

যখর্ আমরা সি নাথিক্ ক্ষথিগ্রস্তকদর ক্িা শুর্থে এিং িাকদর থর্রামকয় সমি নর্ ক্রথে, িখর্ 

আমাকদরকক্ অিশযই এমর্ প্দকক্ষপ্ থর্কি  কি যাকি এই ঘির্া আর র্া ঘকি। আজকক্ গভর্ নর 

হ াক্ল হযই থিলগুথলকক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রকের্ হসগুথলর মািযকম, থর্উ ইয়ক্ন ঘৃর্া, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9d38c9331777404b67a908da47e28394%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637901335458855436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rWMjpmd5p8%2FTHtzvvKz8%2F%2FIUiFEMHcJjOuIdAwT%2BsM0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-19-directing-state-police-file-extreme-risk-protection-orders&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9d38c9331777404b67a908da47e28394%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637901335458855436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tFfpR5gcv8jqPoOfGTZKLZqSsHYbFNH%2BdoVNy8Rjq2w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FExecutive_Law_63_Referral.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9d38c9331777404b67a908da47e28394%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637901335459011664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4SqUZ%2FkATrD7As8wkcEOkgbKkqu3BUU0ArC1DiskJPw%3D&reserved=0


িরমপ্ন্থা, এিং িন্দকু্ সথ ংসিার মারাত্মক্ প্রথিকেকদর হমাক্াকিলা ক্রকে। আমরা গভর্ নর 

হ াক্লকক্ থর্উ ইয়ক্নিাসীর সুরক্ষায় িার হর্িৃকত্বর জর্য ির্যিাদ জার্াল্ডে এিং এইসি আইর্ 

িাস্তিায়র্ ক্রকি, আমাকদর হদকশর শীষ নস্থার্ীয় িন্দকু্ সথ ংসিা প্রথিকরািক্ারী প্থলথস ও ক্ম নসূথি 

আকরা অগ্রসর ক্রকি হেি ও স্থার্ীয় অংশীদারকদর সাকি ক্াজ ক্কর যাওয়ার জর্য উনু্মখ।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্ট্ম্বির স্বািে কবমের্ার িাুঃ মোবর িোম্বসি িম্বলর্, "সাম্প্রথিক্ ঘির্াসমূ  

আকরক্িার হদথখকয় থদকয়কে হয আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ আক্রান্ত ক্কর রাখা এিং প্রথিথদর্ 

প্রার্র্াশ ক্রা িন্দকু্ সথ ংসিার সমািাকর্ আইথর্ ও প্থলথস প্ন্থা গ্র র্ ক্রা প্রকয়াজর্। জর্স্বাস্থয 

িযিস্থায় প্রথিকরািই হক্েীয় প্ন্থা। আথম হদকশর জর্য উদা রর্  কয় িাক্কি এিং থর্উ 

ইয়ক্নিাসীকদর আকরা থর্রাপ্দ ক্রকি এিং জীির্ রক্ষা ক্রকি এমর্ থিকলর গুেকক্ আইর্ 

থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নকরর হর্িৃকত্বর প্রশংসা ক্রথে। এটি এক্টি জর্স্বাস্থয সংক্রান্ত 

প্দকক্ষপ্।"  

  

হস্ট্ম্বির প্ুবলে সুপ্াবরম্বন্টম্বন্ডন্ট হকবভর্ বপ্. ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, "আমাকদর সড়ক্ হিকক্ অবিি 

িন্দকু্ অপ্সারর্ ক্রা এখকর্া এক্টি শীষ ন অগ্রাথিক্ার এিং আমরা িিয, হক্ৌশল, ও ক্ায নপ্দ্ধথি 

আদার্প্রদার্ ক্রার জর্য অর্যার্য স্থার্ীয়, হেি, এিং হেিাকরল আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী 

একজল্ডন্সর সাকি অংশীদাথরত্ব ক্কর যাল্ডে। আমরা এই ক্াকজ গভর্ নর এিং আইর্সভার প্রথিশ্রুথি 

ও সমি নকর্র এিং সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ থর্রাপ্ত্তা ও সুরক্ষা প্রদাকর্ আমাকদর থমথলি লকক্ষযর 

প্রশংসা ক্রথে।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্ট্ম্বির িন্দকু সব ংসো প্রবেম্বরাি অবেম্বসর (New York State Office of 

Gun Violence Prevention) প্বরচালক কাবলয়ার্া এস. িমাস িম্বলর্, "আথম গভর্ নর 

হ াক্লকক্ এিং আমাকদর আইর্সভার অংশীদারকদরকক্ এই সাথি নক্ দশ-থিকলর প্যাকক্কজর 

জর্য ির্যিাদ জার্াল্ডে, যা িন্দকু্ আইর্ হজারদার ক্রকি এিং এর গুরুত্বপূ্র্ ন লুপ্ক াল িন্ধ 

ক্রকি। আমরা হেিিযাপ্ী িন্দকু্ সথ ংসিা িন্ধ ক্রার জর্য সমািার্ সৃটষ্টকি িহুমুখী প্ন্থা 

অিলের্ ক্রকি িাক্কিা যার মকিয িাক্কি জর্স্বাস্থয, প্থলথস, এিং সম্প্রদায়থভথত্তক্ প্ন্থা, এিং 

আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেকির িাইকরর সিাইকক্ও হদশিযাপ্ী সমসযা  কয় উিা িন্দকু্ সথ ংসিা 

সমািাকর্ এক্ই িাথগদ থদকয় ক্াজ ক্রার িাগাদা থদল্ডে।"  

  

হ ামলোন্ড বসবকউবরটি এিং ইমাম্ব নল্ডন্স সাবভনম্বসস বিবভেম্বর্র কবমের্ার  োবক হে 

িম্বলর্, "আজকক্, গভর্ নর হ াক্কলর অিীকর্ থর্উ ইয়ক্ন হেি আমাকদর িন্দকু্ আইর্ হজারদার 

ক্রকি এিং আমাকদর থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর থর্রাপ্ত্তা ও সুরক্ষা িৃল্ডদ্ধ ক্রকি দ্রুি ও থসদ্ধান্তমূলক্ 

প্দকক্ষপ্ গ্র র্ ক্করকে। থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর থর্রাপ্দ রাখার অি ন  কলা আমাকদরকক্ ভুল  াকি 

যুকদ্ধর অে যাওয়া হিক্াকি আমাকদর প্কক্ষ সম্ভি সক্ল থক্েু ক্রকি  কি। গভর্ নর হ াক্ল টিক্ 

িাই ক্রকের্।"  

  

মার্িাবিকার বিবভেম্বর্র (Division of Human Rights) কবমের্ার মাবরয়া ইম্বপবরয়াল 

িকলর্, "ঘৃর্া িক্তিয িলকি থদকি িাক্কল িার েলােল থিষাদময় ও মারাত্মক্  কি প্াকর। এই 

িযিস্থাগুথল ঘৃর্াথভথত্তক্ সথ ংসিার সাকি লড়াইকয় এক্টি গুরুত্বপূ্র্ ন িাপ্ এিং আথম সামকর্ 

হিকক্ এই সঙ্কি হমাক্াকিলা ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল ও িার হর্িৃকত্বর প্রশংসা ক্রথে।"  



  

বভকটিম সাবভনম্বসস অবেম্বসর (Office of Victim Services, OVS) প্বরচালক এবল াম্বিি 

হক্রাবর্র্ িলম্বর্, "থভক্টিম অযািকভাকক্িরা প্রথিথদর্ িন্দকু্ সথ ংসিার থিপ্য নয় সৃটষ্টক্ারী প্রভাি 

হদখকি প্ায়, িারা পু্র্রুদ্ধার ও অগ্রসর  ওয়ার জর্য হসই িযল্ডক্ত ও প্থরিাকরর প্রকয়াজর্ীয় সক্ল 

সমি নর্ ও হসিা প্রদার্ থর্ল্ডিি ক্রকি থর্রলসভাকি ক্াজ ক্কর। এই ক্াজটি অিযন্ত গুরুত্বপূ্র্ ন, 

থক্ন্তু আমাকদরকক্ ম ামারীর সাড়াদাকর্র িাইকর থগকয়ও ক্াজ ক্রকি  কি। আথম সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নিাসীর সুরক্ষা হজারদার ক্রকি থসদ্ধান্তমূলক্ প্দকক্ষপ্ গ্র কর্র জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ 

ির্যিাদ জার্াল্ডে।"  

  

হস্ট্ি বসম্বর্ির  ামাল হিইবল িম্বলর্, "আমরা িযিস্থা গ্র কর্র জর্য প্রিিী িাকেকলা িা 

ইউভাল্ডির অকপ্ক্ষা ক্রকি প্াথর র্া। থিথিমালার এই প্যাকক্জ থর্কয়, থর্উ ইয়ক্ন অি নপূ্র্ নভাকি 

িন্দকু্ সথ ংসিার আঘাি সমািার্ ক্রকি আমাকদর িন্দকু্ আইর্ হজারদার ক্রার হক্ষকত্র হদকশর 

হর্িৃত্ব থদকে। আমরা থিলটি থর্উ ইয়ক্ন অযািথর্ ন হজর্াকরকলর অথেকসর অথিক্ এক্টি থর্কিথদি 

িাস্ক হোস ন গির্ ক্রকি যারা সথ ংস িরমপ্ন্থার প্রিাকর হসাশযাল থমথিয়ার ভূথমক্া এিং 

অভযন্তরীর্ সন্ত্রাসিাকদর ঘির্ার প্থরক্ির্া ও িাস্তিায়কর্ হসাশযাল থমথিয়া প্ল্যািেকম নর িযি ার 

িদন্ত ক্রকি। আমার স ক্মীকদর থিলগুথলর সাকি এক্কত্র, হযগুথল এক্টি হসথমঅকিামযাটিক্ 

রাইকেল ক্রকয়র জর্য অর্ুমথি আিশযক্ ক্কর এিং িয়স িৃল্ডদ্ধ ক্কর, িন্দকু্ ও গুথল থিল্ডক্রর জর্য 

িযাক্গ্রাউন্ড হিক্ হজারদার ক্কর, ঘৃর্াপূ্র্ ন হসাশযাল থমথিয়া থরকপ্ািন ক্রা উন্নি ক্কর, থিথিমালার 

এই প্যাকক্জটি জীির্ রক্ষা ক্রকি এিং ভথিষযকি দুুঃখজর্ক্ ঘির্া প্রথিকরাি ক্রকি। িন্দকু্ 

সথ ংসিা সামাল থদকি আমাকদর হেকির ইথি াকসর সি নাথিক্ িথলষ্ঠ থিকলর প্যাকক্জকক্ আইর্ 

থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্, সঙ্ককির এই মু কূিন সংখযাগথরষ্ঠ হর্িা অযাল্ডিয়া 

স্িুয়ািন-ক্াল্ডজন্স, স্পিক্ার ক্াল ন থ থে, এিং উভয়  াউকজ আমার স ক্মীকদর হর্িৃকত্বর জর্য 

ির্যিাদ।"  

  

হস্ট্ি বসম্বর্ির েোি হ াবলমোর্ িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্ন িন্দকু্ সথ ংসিা প্রথিকরাকি আমাকদরকক্ 

আমাকদর প্কক্ষ সম্ভি সি থক্েু ক্রকি  কি। আমরা িাকেকলাকি এক্জর্ হশ্বিাঙ্গ 

আথিপ্িযিাদীর  াকি প্রার্  ারাকর্া 10 জর্, হিক্সাকস 19 জর্ থশশু, এিং প্রথি িের িন্দকু্ 

সথ ংসিায় প্রার্  ারাকর্া শি শি থর্উ ইয়ক্নিাসীর স্মৃথির প্রথি সম্মার্ জার্াল্ডে িন্দকু্ থর্রাপ্ত্তা 

থিকলর এই প্যাকক্জটি দ্বারা। আজকক্ গভর্ নর হ াক্ল ক্িৃনক্ স্বাক্ষরকৃ্ি দুইটি থিকলর িন্সর 

ক্রকি হপ্কর আথম গথি নি ও থির্ীি, যার মকিয রকয়কে মাইকক্রােযাস্পপং আইর্ 

(S.4116A/A.7926) এিং িড় িারর্ক্ষমিার মযাগাল্ডজর্ িযিহৃি  ওয়ার হক্ষকত্র মামলা প্রথসথক্উি 

স জ ক্রা থিল (S.9229A/A.10428A)। এই থিলগুথলর প্কক্ষ ক্াজ ক্রার জর্য এিং দ্রুি স্বাক্ষর 

ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রথি, িন্দকু্ থর্রাপ্ত্তাকক্ অগ্রাথিক্ার ক্রার জর্য থসকর্কির 

সংখযাগথরষ্ঠ হর্িা অযাল্ডিয়া স্িুয়ািন-ক্াল্ডজর্কসর প্রথি, এিং আমরা হযইসি িন্দকু্ সথ ংসিা 

থিকরািী সংগিকর্র সাকি ঘথর্ষ্ঠভাকি ক্াজ ক্থর, হযমর্ থর্উ ইয়ক্নাস ন একগইর্ে গার্ ভাকয়াকলন্স 

(New Yorkers Against Gun Violence), এভথরিাউর্ (Everytown), মমস থিমান্ড অযাক্শর্ 

(Moms Demand Action), ব্রযাথি (Brady), ল্ডজকোিনস (Giffords ) এিং হক্ায়াথলশর্ িু েপ্ গার্ 

ভাকয়াকলকন্সর (Coalition to Stop Gun Violence) প্রথি আমার আন্তথরক্ কৃ্িজ্ঞিা রইকলা।"  

  



হস্ট্ি বসম্বর্ির িি কাবমর্বি িম্বলর্, "এক্ সাকি অকর্ক্ জর্গর্কক্ ক্ষথি ক্রার হুমথক্ যারা 

হদয় িাকদর দায়িদ্ধ ক্রকি  কি। আমাকদর হেকির হক্ািনগুথল যারা আমাকদর সু্কল, থসর্াগগ এিং 

িযিসার থিরুকদ্ধ মারাত্মক্ হুমথক্ প্রদার্ ক্কর িাকদর প্রথসথক্উশর্ ব্লক্ ক্কর হরকখকে, িাই এই 

লুপ্ক াল িন্ধ ক্রা দরক্ার। এই থিথিমালায় স্বাক্ষর ক্রার মািযকম, আমরা আইর্ শৃঙ্খলা 

রক্ষাক্ারীকদর িাকদর সক্ল আইকর্র আওিায় প্রথসথক্উি ক্রার ক্ষমিা থদল্ডে যারা এমর্ হুমথক্ 

প্রদার্ ক্কর। এটি আমাকদর সন্তার্ ও আমাকদর প্রথিকিশীকদর দাথি। এই িযাপ্াকর িাকদর ক্াকজর 

জর্য গভর্ নর হ াক্ল এিং অযাকসেথল সদসয ওয়াকলসকক্ ির্যিাদ।"  

  

হস্ট্ি বসম্বর্ির আর্া এম. কাপ্লার্ িকলর্, "ির্ নিাদী অভযন্তরীর্ সন্ত্রাসী হয িাকেকলা 

সুপ্ারমাকক্নকি 10 জর্ থর্রী  কৃ্ষ্ণাঙ্গ থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্  িযা ক্করকে, হসই অর্লাইকর্ এমর্ 

এক্টি প্থরকিকশ হমৌলিাদী িারর্া হপ্কয়কে হযখাকর্ ঘৃর্া িক্তিযকক্ উৎসা  প্রদার্ ক্রা  কিা এিং 

হযখাকর্ ভাকলা থিকিক্সপন্ন মার্ুকষর জর্য হসখাকর্ যা  কে হস িযাপ্াকর সিক্নিা জার্াকর্ার খুি 

ক্মই সুকযাগ থেকলা। আমরা সক্কলই এই ক্িাটি জাথর্ হয "যথদ আপ্থর্ থক্েু হদকখর্, িা কল 

িলুর্", থক্ন্তু দুভনাগযিশি, অকর্ক্ হসাশযাল থমথিয়া প্ল্যািেম ন অর্লাইকর্ থিপ্জ্জর্ক্ িা ক্ষথিক্র 

থক্েু হদখকল হসই িযাপ্াকর ক্িা িলা অসম্ভি ক্কর হরকখকে। আমার থিথিমালাটি হসাশযাল থমথিয়া 

িযি ারক্ারীকদর সক্কলর জর্য ভািুনযয়াল স্থার্ আকরা থর্রাপ্দ রাখকি থদকি, িষ্ট এিং সংগি 

থরকপ্ািন ক্রার িযিস্থা প্রদার্ ক্কর যাকি ঘৃর্া িক্তিয থিথিি ক্রা যায়, এিং হযক িু আমাকদর 

িারপ্াকশ ঘৃর্ার মারাত্মক্ েল প্রথিথদর্ আকরা খারাপ্  কয় যাকে, িাই আমাকদরকক্ 

অর্থিথিলকে প্দকক্ষপ্ থর্কি  কি। আথম এই থিথিমালা এিং হসই সাকি গি সপ্তাক  আমরা হযই 

িন্দকু্ থর্রাপ্ত্তা প্যাকক্জ প্াশ ক্করথে িার সপূর্ নটিকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর 

প্রথি কৃ্িজ্ঞ, এিং আথম এই থিকল অযাকসেথলওমযার্ প্যাটিথশয়া োথ র সাকি আমার অংশীদাথরত্ব 

থর্কয় কৃ্িজ্ঞ।"  

  

হস্ট্ি বসম্বর্ির োয়ার্ কোভার্া িম্বলর্, "আমরা ক্খকর্াই আমাকদর হদশ হিকক্ িাকেকলা ও 

ইউভাল্ডির ভয়াি  গুথলিষ নকর্র মকিা র্ৃশংসিা, িা আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ আক্রান্ত ক্কর 

রাখা প্রথিথদকর্র িন্দকু্ সথ ংসিা সপূর্ নরূকপ্ দরূ ক্রকি প্ারকিা র্া যিথদর্ র্া িন্দকু্ থশি এিং 

অকর্ক্ হেকির ক্ংকগ্রকস িাকদর প্কক্ষর হলাকক্রা দাথয়ত্বশীল ভাকি ক্াজ ক্কর এিং এই 

সথ ংসিা িন্ধক্ারী আইর্ প্রথিকরাি ক্রা িন্ধ র্া ক্কর। থক্ন্তু গি এক্ দশকক্ আমাকদর গৃ ীি 

প্দকক্ষপ্ এিং গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হযই আইর্গুথল স্বাক্ষর ক্রকলর্, িা প্রদশ নর্ ক্কর 

হয আমরা িন্দকু্ সথ ংসিার আঘাি হিকক্ থর্উ ইয়ক্নকক্ সুরথক্ষি ক্রকি ইেুক্ ও সক্ষম। আথম 

গভর্ নর হ াক্ল, সংখযাগথরষ্ঠ হর্িা অযাল্ডিয়া স্িুয়ািন-ক্াল্ডজন্স, এিং স্পিক্ার ক্াল ন থ থেকক্ িাকদর 

হর্িৃকত্বর জর্য, থর্ি না ী হিোকর এিং আইর্সভায় আমার স ক্মীকদর এিং িহু অযািকভাকক্ি, 

ভুক্তকভাগী, আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী হপ্শাদার, এিং িন্দকু্ সথ ংসিা প্রথিকরাি থিকশষজ্ঞকদর 

ির্যিাদ জার্াল্ডে, যারা ক্ী ক্রকি  কি হসই িযাপ্াকর আমাকদর উপ্লথিকক্ আক্ার দার্ ক্রকি 

সা াযয ক্করকে।"  

  

হস্ট্ি বসম্বর্ির টিম হকম্বর্বি িম্বলর্, "যখর্ ওয়াথশংির্ প্দকক্ষপ্ গ্র কর্ িযি ন  কয় যাকে, থর্উ 

ইয়ক্ন সামকর্ হিকক্ হর্িৃত্ব থদকে," িকলর্ হেি থসকর্ির টিম হক্কর্থি। "িাকেকলা থসটির 

সি নাথিক্ অন্ধক্ার থদর্গুথলর এক্টি এই প্থরিিনকর্র ক্ারর্, এিং আমরা ভথিষযকির দুুঃখজর্ক্ 

ঘির্া প্রথিকরাি ক্রকি ও জীির্ রক্ষা ক্রকি এমর্ সথিযক্াকরর এিং উকেখকযাগয সংকশাির্ 



ক্ায নক্র ক্কর যাকদর আমরা  াথরকয়থে িাকদর  কয় ক্িা িলথে। যথদও আমাকদর ক্াে হশষ  কি 

এখকর্া অকর্ক্ িাথক্, আথম গথি নি হয আইর্সভা এই িযাপ্াকর দ্রুি এক্ল্ডত্রি  কি হপ্করকে এিং 

আথম গভর্ নর হ াক্কলর হর্িৃত্ব ও এই থিলগুথলকক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য িাকক্ 

ির্যিাদ জার্াল্ডে।"  

  

হস্ট্ি বসম্বর্ির ের্ রায়ার্ িম্বলর্, "িাকেকলা সম্প্রদায় হশাক্ প্ালর্ ক্কর যাকে, এিং 

আমাকদরটির মকিা ক্কয়ক্ িজর্ সম্প্রদায় গর্ গুথলিষ নকর্র ঘির্ায় থর্রী  প্রার্  াথরকয়কে। এটি 

অকর্ক্ থদর্ িকরই িষ্ট হয আমাকদর হদশকক্ এইসি আক্রমর্ িন্ধ ক্রকি সা সী প্দকক্ষপ্ থর্কি 

 কি, হশ্বিাঙ্গ আথিপ্িযিাকদর এিং ঘৃর্াপূ্র্ ন আদকশ নর হমাক্াকিলা ক্রকি  কি, এিং জীির্ রক্ষা 

ক্রকি সম্ভািয সক্ল থক্েু ক্রকি  কি। আমরা যখর্ হেিাকরল সরক্াকরর প্দকক্ষকপ্র 

অকপ্ক্ষায় রকয়থে, িখর্ হেিগুথলর দাথয়ত্ব পৃ্িক্ভাকি থর্কজকদর ক্াজটি ক্রা। এখাকর্, থর্উ 

ইয়কক্ন, আমরা িাকেকলা এিং হিক্সাকসর ইউভাল্ডিকি ক্ী ঘকিকে িা ক্াে হিকক্ হদকখথে এিং 

এমর্ সািারর্ িুল্ডদ্ধর সংকশাির্ তিথর ক্করথে যা এক্টি প্থরিিনর্ থর্কয় আসকি এিং ভথিষযকি 

এমর্ দুুঃখজর্ক্ ঘির্া প্রথিকরাি ক্রকি।"  

  

হস্ট্ি বসম্বর্ির লুইস হসপু্কভলদা িকলর্, "আথম গথি নি হয গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আমার থিল 

S9456 হক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্করকের্, যা "হগাে গার্" অন্তভুনক্ত ক্রার জর্য আকেয়াকের 

সংজ্ঞাকক্ প্থরিিনর্ ক্কর। হগাে গার্, দ্বযি ন ীর্ভাকি, আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ আক্রান্ত ক্রা 

িন্দকু্ সথ ংসিার িৃল্ডদ্ধর এক্টি িড় উপ্াদার্। আইর্টি জর্থর্রাপ্ত্তা থর্ল্ডিি ক্রকি আমাকদর 

লড়াইকয় এক্টি অিীল্ডেয় িাপ্। গভর্ নর হ াক্ল পু্করা হেি এিং িাথক্ হদশকক্ এক্টি িষ্ট িািনা 

হপ্ররকর্র স্থার্ থ কসকি ব্রঙ্কসকক্ থর্ি নাথিি ক্করকের্; আমরা আমাকদর সম্প্রদায়সমূক র শাথন্ত ও 

প্রশাথন্তর জর্য হক্ার্ও ক্াজ র্া ক্কর অলসভাকি িকস িাক্কিা র্া। আজকক্, আমরা লাখ লাখ 

মার্ুষকক্ আশা প্রদার্ ক্রথে এিং প্রমার্ ক্রথে হয শাথন্তকি িাস ক্রার জর্য আমাকদর 

সম্প্রদায়সমূক র হযই  াথিয়ার িাকদর প্রকয়াজর্ ও হযই সুরক্ষা িাকদর অথিক্ার, এক্কত্র ক্াজ 

ক্রকল িা প্রদার্ ক্রা আমাকদর প্কক্ষ সম্ভি।"  

  

হস্ট্ি বসম্বর্ির হ মস হিাবেস িম্বলর্, "আমাকদর িন্দকু্ থর্রাপ্ত্তা প্যাকক্জ িাকেকলা, 

ইউভাল্ডি, এিং অগথর্ি সথ ংস দুুঃখজর্ক্ ঘির্ার প্রিিীকি থশঙ্গাধ্বথর্র মকিা িািনা হপ্ররর্ 

ক্কর হয: থর্উ ইয়ক্ন আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ থর্রাপ্দ রাখকি যা প্রকয়াজর্ সি ক্রকি। আমার 

িন্সর ক্রা 'হরি ফ্ল্যাগ' থিলটি স্বাস্থয ও মার্থসক্ স্বাস্থযকসিা প্রদার্ক্ারীকদর িরম ঝুাঁ থক্র সুরক্ষা 

আকদশ জাথর ক্রকি হদয় যাকি থিপ্জ্জর্ক্ মার্ুকষর  াি হিকক্ আকেয়াে দকূর রাখা যায়। আথম 

এটি এিং আমাকদর প্থরিার ও সম্প্রদায়কক্ থর্রাপ্দ রাখকি অর্য সক্ল মুখয প্দকক্ষকপ্ স্বাক্ষর 

ক্রার জর্য গভর্ নকরর প্রশংসা ক্রথে।"  

  

হস্ট্ি বসম্বর্ির হকবভর্ িমাস িম্বলর্, "হেিাকরল সরক্ার যখর্ অলস িকস আকে, থর্উ ইয়ক্ন 

হেি িখর্ আকরক্িার সামকর্ হিকক্ হর্িৃত্ব থদকে এিং আমাকদর িাথসন্দাকদর িন্দকু্ সথ ংসিা 

হিকক্ রাখা ক্রকি িযিস্থা গ্র র্ ক্রকে। িাকেকলা এিং ইউভাল্ডির দুুঃখজর্ক্ ঘির্াগুথল 

হদথখকয়কে হয গর্ গুথলিষ নর্ ও িরুর্কদর হসথমঅকিামযাটিক্ অে প্াওয়ার অিাি সুকযাকগর মকিয 

এক্টি সপক্ন রকয়কে। আথম S.9458 এর প্রিার্ িন্সর  কি হপ্কর গথি নি, যা হসথমঅকিামযাটিক্ 

রাইকেল ক্রকয়র িয়স ক্ায নক্রভাকি 18 হিকক্ িাথড়কয় 21 ক্রকি। থর্উ ইয়ক্ন ক্কিার সািারর্ 



িুল্ডদ্ধর িন্দকু্ আইর্ িাস্তিায়কর্ হর্িৃত্বদার্ ক্কর িকলকে। আথম এই জীির্রক্ষাক্ারী থিথিমালার 

প্যাকক্জকক্ আজকক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যিাদ জার্াল্ডে, যা 

পু্করা থর্উ ইয়কক্ন সম্প্রদায়সমূক র থর্রাপ্দ িাক্া থর্ল্ডিি ক্রকি।"  

 

অোম্বসেবল সদসে হকবর্ িাম্বগ নাস িম্বলর্, "িন্দকু্ সথ ংসিা এক্টি জািীয় ম ামারী এিং 

আমাকদর সম্প্রদায়সমূক র জর্য হপ্ল্কগর মির্। এিং যখর্ িন্দকুক্র র্কলর সামকর্ এক্টি থর্রী  

প্রার্ াথর্  য়, িখর্ িা আমাকদর সরক্ার ও আমাকদর মার্িিার িযি নিা। হসই জর্য আথম হদকশর 

সি নাথিক্ সাথি নক্ িন্দকু্ থর্রাপ্ত্তা সংকশািকর্র প্যাকক্জ প্াশ ক্রকি আমার আইর্সভার স ক্মী 

এিং গভর্ নকরর থর্রলস ক্াজ হদকখ মুগ্ধ  কয়থে। এর মকিয রকয়কে আমার থর্কজর থিল যা এক্টি 

থিপ্জ্জর্ক্ লুপ্ক াল িন্ধ ক্কর এিং িন্দকু্ থশকির থিরল্ডক্তক্রভাকি উদ্ভাির্ী হমিার সাকি িাল 

হমলাকর্ার জর্য আকেয়াকের সংজ্ঞা সম্প্রসারর্ ক্কর। থর্উ ইয়ক্ন আমাকদর হদকশর ইথি াকসর 

এই ক্ষ্টক্র সমকয় অগ্রসর  কয়কে এিং আথম ক্ংকগ্রসকক্ এক্ই ক্াজ ক্রার জর্য আমার 

আহ্বার্টির পু্র্রািৃথত্ত ক্রথে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে প্োটিক িাকন িম্বলর্, "এক্জর্ থপ্িা থ কসকি আথম জাথর্ হয থশশুকদর 

সু্ককল প্ািাকি থপ্িামািারা ক্ী ভয়ভীথির মকিয থদকয় যাকে। "থদর্টি ভাকলা ক্ািুক্" 

আথলঙ্গর্গুথল এক্িু দীঘ নই  কে। আমাকদর হেিাকরল প্য নাকয় সািারর্ িুল্ডদ্ধর িন্দকু্ সংকশাির্ 

প্রকয়াজর্ থক্ন্তু থর্উ ইয়ক্নিাসীরা থর্ল্ডিন্ত িাক্কি প্াকর হয িাকদর আইর্সভার সংখযাগথরষ্ঠরা 

এিং িাকদর গভর্ নর িাকদর ও িাকদর প্থরিারকক্ িন্দকু্ সথ ংসিা হিকক্ রক্ষা ক্রার জর্য 

থর্কজকক্ সাকিযর মকিয সিথক্েু ক্রকি।"  

  

অোম্বসেবল সদসে হকবভর্ কাব ল িম্বলর্, "যখর্ হক্ার্ও িযল্ডক্ত সঙ্ককি িাকক্, িখর্ িা সঙ্কি 

ক্রা ও িাকদর সা াযয ক্রার হসরা মার্ুষ  কলর্ আমাকদর মার্থসক্ স্বাস্থয হপ্শাদারগর্।করি 

ফ্ল্যাগ আইর্ হজারদার ক্রার মািযকম এিং িরম ঝুাঁ থক্র সুরক্ষা আকদশ জাথর ক্রার ক্ষমিা 

থিস্িৃি ক্রার মািযকম, আমরা এটি থর্ল্ডিি ক্রকি সা াযয ক্রকিা হয যারা থর্কজকদর িা 

আমাকদর সম্প্রদাকয়র জর্য িাৎক্ষথর্ক্ থিপ্কদর ক্ারর্  কি প্াকর িারা যাকি োয়ায় লুথক্কয় র্া 

িাক্কি  য় এিং িাকদর প্রকয়াজর্ীয় মকর্াকযাগ ও থিথক্ৎসা হপ্কি প্াকর।"  

  

অোম্বসেবল সদসে উইবলয়াম কর্রে্াি িম্বলর্, "আকমথরক্ার্ থ কসকি আমরা অিশযই 

আমাকদর হসকক্ন্ড অযাকমন্ডকমন্ট অথিক্ার িজায় রাখকি প্ারকিা এিং এক্ই সাকি িন্দকু্ 

অপ্রাকির থিরুকদ্ধ অথি গুরুত্বপূ্র্ ন সুরক্ষা থর্ল্ডিি ক্রকি প্ারকিা। হরি ফ্ল্যাগ আইকর্র প্রথি 

পু্র্রায় প্রথিশ্রুথি গ্র র্, হসথমঅকিামযাটিক্ অকের মাথলক্ার্া ও িযি ার থর্কয় িযি াথরক্ 

প্রথিিার্, আইর্ শৃঙ্খলারক্ষাক্ারী একজল্ডন্সসমূক র মকিয এিং িাকদর সুথিিাকি ন সাথি নক্ হরক্িন 

আদার্প্রদার্ ক্রা, এগুথল  কলা থক্েু সািারর্ িুল্ডদ্ধর িযিস্থা যা দাথয়ত্বশীল িন্দকু্ মাথলক্ার্াকক্ও 

সমি নর্ ক্রকি এিং আমাকদর র্াগথরক্কদর অথিক্াংকশর দাথি ক্রা উন্নি থর্য়ন্ত্রর্ও প্রদার্ ক্রকি। 

িন্দকু্ সথ ংসিার সঙ্কি, যা অিযন্ত দুুঃখজর্ক্ভাকি 14 হম িাকেকলাকক্ িশ ন ক্করকে, এক্টি 

িহুমুখী প্ন্থা দ্বারা সমািার্ ক্রা  কি যার মকিয িাক্কি আকেয়াকের উপ্লভযিা ক্টির্ ক্রা। 

থক্ন্তু আথম থিশ্বাস ক্থর এই িের থর্উ ইয়ক্ন হেকি প্াশ ক্রা থিথিমালাটি এমর্ সথ ংসিার জর্য 

যিাযি িাৎক্ষথর্ক্ সাড়াদার্। আমাকদর পূ্ি নসূথররা আমাকদর জর্য হযই স্বািীর্িা হিকয়থেকলর্, 

সািারর্ থর্রাপ্ত্তা ও সুরক্ষা োড়া আমরা িা উপ্কভাগ ক্রকি প্ারকিা র্া।"  



  

অোম্বসেবল সদসে প্োটিবেয়া োব  িম্বলর্, "আমরা হসাশযাল থমথিয়া হর্িওয়াকক্ন অকর্ক্ 

হিথশ ঘৃর্া ও ভুল িিয েড়াকি হদকখথে, এিং অকর্ক্ হিথশ সময় হসই আকক্রাশ অেলাইকর্ 

সথ ংসিায় রূপ্ হর্য় এিং েলস্বরূপ্ গি মাকস িাকেকলাকি সংঘটিি দুুঃখজর্ক্ ঘির্ার মকিা 

ঘির্া ঘিকি প্াকর। প্রথিথদর্ শুিু হেসিুকক্ই 4.75 থিথলয়র্ হপ্াে ক্রা  য় এিং 70 শিাংকশর 

হিথশ আকমথরক্াকর্র হক্ার্ও র্া হক্ার্ও হসাশযাল থমথিয়া অযাক্াউন্ট রকয়কে, িাই ক্ীভাকি 

ঘৃর্াপূ্র্ ন থিষয়িস্তু থরকপ্ািন ক্রকি ও এর জিাি থদকি  য় হস িযাপ্াকর হসাশযাল থমথিয়া 

প্ল্যািেম নগুথলর এক্টি িষ্ট, হিািগময প্থলথস স্থাপ্র্ ক্রা আমাকদর জর্য প্রকয়াজর্ীয়। 

থিথিমালাটি হসাশযাল থমথিয়া প্ল্যািেম ন এিং হক্াপাথর্গুথলকক্ এক্টি ক্ড়া িািনা প্ািায় হয: থর্উ 

ইয়ক্নিাসীকক্ অর্লাইর্ ও অেলাইর্ উভয় হক্ষকত্র থিপ্জ্জর্ক্ ঘৃর্া িক্তিয ও ভুল িকিযর থিস্তার 

হিকক্ রক্ষা ক্রকি িাকদর িাস্তি প্দকক্ষপ্ থর্কি  কি।"  

  

অোম্বসেবল সদসে  র্াির্  োকিসর্ িম্বলর্, "অকর্ক্ হিথশ গুথলিষ নকর্র ঘির্ার মকিা, 

িাকেকলার িন্দকু্িারী এক্টি িুকলিপ্রুে হভে প্কর হদাক্াকর্ থগকয়কে যাকি হস থর্রী  মার্ুষকক্ 

 িযা ক্রার সময় হস থর্কজ থর্রাপ্দ িাক্কি প্াকর। হদাক্াকর্র অেিারী থর্রাপ্ত্তাক্মী িাকক্ 

গুথল ক্করকে, থক্ন্তু িন্দকু্িারী অক্ষি িাকক্ এিং প্াল্টা গুথল িাথলকয় থর্রাপ্ত্তাক্মীকক্  িযা 

ক্কর। এটি এক্টি অিযন্ত আইর্ প্রকয়াগিান্ধি থিল।আপ্র্ার হপ্শা যথদ আপ্র্াকক্ িন্দকু্ 

সথ ংসিার থিকশষ ঝুাঁ থক্কি র্া হেকল, িা কল আপ্র্ার এক্টি িুকলিপ্রুে হভকের হক্ার্ও 

প্রকয়াজর্ হর্ই। থিলটি যারা অর্যকদর ক্ষথি ক্রার সময় থর্কজকদরকক্ আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী িা 

অর্যার্য থর্রাপ্ত্তা ক্ম নক্িনাকদর  াি হিকক্ িা াঁিাকি িায় িাকদর  াি হিকক্ এগুথল দকূর রাখকি 

সা াযয ক্রকি।আমরা যথদ অপ্রািীকদর গুথল ক্রা িন্ধ ক্রকি র্া প্াথর, িা কল অন্তি িাকদর 

সুরক্ষা হক্কড় থর্কি প্াথর।"  

  

অোম্বসেবল সদসে েোম্বন্টল  োকসর্ িম্বলর্, "িন্দকু্ সথ ংসিার থশক্ারকদর জর্য শুিু থিন্তা 

ও প্রাি নর্া ক্রার সময় হশষ  কয় হগকে। গভর্ নর এিং আইর্সভা সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ থর্রাপ্দ 

ক্রার জর্য সক্ল প্দকক্ষপ্ গ্র কর্ অঙ্গীক্ারিদ্ধ। আথম হযই থিলটি িন্সর ক্করথে িা অর্ুযায়ী 

এক্টি হসথমঅকিামযাটিক্ রাইকেল ক্রয় িা সাকি রাখার জর্য মার্ুষকক্ 21 িের িয়সী এিং 

লাইকসন্সিারী  কি  কি।"  

  

অোম্বসেবল সদসে কোম্বরর্ মোকমো র্ িম্বলর্, "পু্করা হদকশর সম্প্রদায়সমূ  এিং প্ল্ডিম 

থর্উ ইয়ক্ন এখকর্া অর্ি নক্ ও ভয়াি  িন্দকু্ সথ ংসিার প্রভাকি রকয়কে। সযাল্ডন্ড হুক্  িযাক্াকণ্ডর 

প্রায় এক্ দশক্ প্করও, আমরা অথিশ্বাসযভাকি এক্ই অিস্থাকর্ রকয়থে, থর্ল্ডিয়িার েলােল হভাগ 

ক্রথে। িকি এখাকর্, থর্উ ইয়ক্ন হেকি, আথম গি ন ক্রকি প্ারথে হয আমার স ক্মীরা ও আথম 

এক্টি অিস্থার্ গ্র র্ ক্করথে এিং িকলথে 'আর র্া'। এক্কত্র, আমরা থিকলর এক্টি থসথরজ প্াশ 

ক্করথে যা যুকদ্ধর অে ও িথি আম নার হিক্াকি, এক্টি অে প্াওয়ার িযাপ্াকর লুপ্ক াল িন্ধ ক্রকি, 

অর্লাইকর্ ঘৃর্া অপ্রাকির সাকি লড়াই ক্রকি এিং আকরা অকর্ক্ থক্েু ক্রকি। গভর্ নকরর স্বাক্ষর 

থর্কয়, আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেকির অকর্ক্ উন্নি িন্দকু্ থর্রাপ্ত্তা ও দাথয়কত্বর হক্ষকত্র সটিক্ থদকক্ 

এক্ িাপ্ অগ্রসর  লাম।"  

  



অোম্বসেবল সদসে হিমন্ড বমকস িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেকির হক্েীয় র্ীথি  কলা 

একক্সলথসয়র, "সি নদা ঊধ্ব নমুখী"। হক্াথভি-19 শুরু  ওয়ার সময়, থর্উ ইয়ক্ন এই অজার্া 

ভাইরাকসর থিস্তার হিক্াকি িযিস্থা ও সুরক্ষা প্দকক্ষকপ্ হর্িৃত্ব থদকয়কে। আমরা দ্রুি প্দকক্ষপ্ 

থর্কয়থে এিং সামকর্ অগ্রসর  কয়থে এিং এক্ইসাকি আমাকদর পু্করা হেকি জীির্ রক্ষার জর্য 

যা ক্রা সটিক্ িকল আমরা থিশ্বাস ক্করথে, িাই ক্করথে। গর্ িযা এিং িন্দকু্ সথ ংসিার িথি নি 

 াকরর হিলাকিও এর হক্ার্ও থিক্ি হর্ই, এটি আমাকদর সম্প্রদায়কক্ ক্ািু ক্কর রাখা আকরক্টি 

প্রার্ঘািী িযাথি। এক্টি ম ামারীর মকিাই, আমাকদরকক্ অিশযই জর্থর্রাপ্ত্তা িৃল্ডদ্ধর জর্য 

পু্র্রুদ্ধারক্ারী সংকশাির্ িাস্তিায়কর্র মািযকম আমাকদর সম্প্রদাকয়র সদসযকদর সুরক্ষা ক্রকি 

 কি। আমাকদরকক্ আমাকদর উকদযাগসমূ কক্ িজায় রাখকি  কি এিং এমর্ থর্য়ম ও থর্কদনশর্ার 

জর্য িাপ্ থদকি  কি যা থর্উ ইয়ক্ন হেকির মার্ুষকক্ এমর্ আকরা অর্ি নক্ সথ ংসিার  াি হিকক্ 

রক্ষা ক্রকি প্াকর। এক্কত্র, আমাকদরকক্ অিশযই ঘৃর্া ও কু্সংস্কাকরর থিরুকদ্ধ অিস্থার্ থর্কি 

 কি, আমাকদর িাথসন্দা ও প্থরিাকরর জর্য সি নদা ঊধ্ব নমুখী িাক্ার হিষ্টা ক্রকি  কি।"  

  

অোম্বসেবল সদসে  র্ বি. বরম্বভরা িম্বলর্, "টিক্ হযভাকি আমরা অপ্রাপ্তিয়স্ককদর ক্াকে 

অযালকক্া ল থিল্ডক্র থর্য়ন্ত্রর্ ক্থর, হসভাকি আমাকদরকক্ অপ্রাপ্তিয়স্ককদর ক্াকে অকিামযাটিক্ 

অে থিল্ডক্র থর্য়ন্ত্রর্ ক্রকি  কি। গভর্ নর হ াক্কলর আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রা সাথি নক্ িন্দকু্-থিল 

প্যাকক্জটি এমর্ সািারর্ িুল্ডদ্ধর িযিস্থার প্রথিথর্থিত্ব ক্কর যা সক্ল আইর্ হমকর্ িলা িন্দকু্ 

মাথলক্কদর সমি নর্ ক্রকি প্ারা উথিি, যার মকিয রকয়কে এক্টি লাইকসন্স আিশযক্ ক্রার 

মািযকম 21 িেকরর ক্ম িয়সীকদর ক্াকে হসথমঅকিামযাটিক্ রাইকেল থিল্ডক্র থর্থষদ্ধ ক্রা, উপ্যুক্ত 

হপ্শায় থর্যুক্ত র্া িাক্া সক্কলর জর্য িথি আম নার ক্রয় থর্থষদ্ধ ক্রা; এিং ক্ারা িরম ঝুাঁ থক্র 

সুরক্ষা আকদশ জাথর ক্রকি প্ারকি িার িাথলক্া িৃল্ডদ্ধ ক্কর হরি ফ্ল্যাগ আইর্কক্ হজারদার ক্রা 

গর্ গুথলিষ নর্ক্ারীরা সম্প্রথি হেকির আইকর্র লুপ্ক াল িযি ার ক্কর সম্প্রদায়সমূ কক্ থিপ্য নস্ত 

ক্করকে এিং প্থরিারকক্ ক্ষিথিক্ষি ক্করকে। এগুথল িন্ধ ক্রার মািযকম, থর্উ ইয়ক্ন এর 

িাথসন্দাকদরকক্ আমাকদর হগািা হদশকক্ ধ্বংস ক্কর িকলকে হয িন্দকু্ সথ ংসিা, িার আঘাি 

হিকক্ রক্ষা ক্রকি আকরক্িাপ্ অগ্রসর  কলা, হসই সময় যখর্ হেিাকরল প্য নাকয় প্দকক্ষপ্ 

আিকক্ রকয়কে এিং রাজবর্থিক্ অিলািস্থার থশক্ার  কয় হগকে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে বলন্ডা হরাম্বসর্িাল িম্বলর্, "িন্দকু্ সথ ংসিা  কলা আমাকদর হদকশ 

িরুর্কদর মৃিুযর এক্ র্ের ক্ারর্। প্রথিকরািকযাগয এি হিথশ গর্ িযার সম্মুখীর্  কয় আমাকদর 

থর্ল্ডিয়িা এক্টি জািীয় লজ্জা। িলমার্ হেিাকরল অসাড়িার সময়, থর্উ ইয়ক্ন আকরক্িার 

িন্দকুক্র থিরুকদ্ধ প্দকক্ষকপ্র হর্িৃত্ব থদকে। মাইকক্রােযাস্পপং এক্টি অিযািশযক্ীয়  াথিয়ার যা 

আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী িাথ র্ীকদর অপ্রাি সমািাকর্ সা াযয ক্রকি। থর্উ ইয়ক্ন থসটিকি িন্দকু্ 

অপ্রাকির থিয়াকরন্স  ার 30 শিাংশ, এিং মাইকক্রােযাস্পপং থিপ্জ্জর্ক্ অপ্রািী ও িাকদর 

িন্দকু্ সড়ক্ হিকক্ অপ্সারর্ ক্রকি সা াযয ক্রকি। সথ সংিার থিকদ্বষপূ্র্ ন িক্র হশষ ক্রকি 

এটি হসরা উপ্ায়গুথলর এক্টি। আথম এই িযাপ্াকর স্পিক্ার থ থের হর্িৃকত্বর জর্য িার প্রথি এিং 

এটিকক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর প্রথি কৃ্িজ্ঞ।"  

  

অোম্বসেবল সদসে মবর্কা ওয়াম্বলস িম্বলর্, "িাকেকলা ও ইউভাল্ডির থিধ্বংসী আক্রমকর্র প্র, 

থর্উ ইয়ক্ন হেকির মার্ুষ অর্ি নক্ িন্দকু্ সথ ংসিা হশষ ক্রকি প্দকক্ষপ্ দাথি ক্করকে। আমরা 

িা প্রদার্ ক্করথে সািারর্ িুল্ডদ্ধর িন্দকু্ থর্য়ন্ত্রর্ আইর্ প্াশ ক্রার মািযকম যা মার্ুষকক্ থর্রাপ্দ 



রাখকি ও জীির্ রক্ষা ক্রকি। আথম এই িযাপ্াকর িার হর্িৃকত্বর জর্য এিং হযকক্ার্ও গর্ 

গুথলিষ নকর্র হুমথক্কক্ অপ্রাি থ কসকি গর্য ক্রা আমার থিথিমালাকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্লকক্ ির্যিাদ জার্াল্ডে।"  

  

ইবর কাউবন্ট বর্ি না ী মাকন বস. হপ্াম্বলার্কা ন িম্বলর্, "অকর্ক্ সংখযক্ আকমথরক্ার্ সািারর্ 

িুল্ডদ্ধর িন্দকু্ আইর্ সমি নর্ ক্কর যা আমাকদর র্াগথরক্কদর রক্ষা ক্রকি, লুপ্ক াল িন্ধ ক্রকি, 

এিং আমাকদর সম্প্রদাকয় গর্ সথ সংিার অে িযি ার  ওয়ার প্রথিকরাি ক্রকি। হযমর্টি আমরা 

সিাই খুি ভাকলা ক্কর জাথর্, িন্দকু্ সথ ংসিা দ্বারা অকর্ক্ হিথশ জীির্ ধ্বংস  কয় হগকে, প্থরিার 

থিপ্য নস্ত  কয়কে এিং ভুক্তকভাগীরা, িাকদর থপ্রয়জর্ এিং সম্প্রদায় অকর্ক্ হিথশ ক্ষ্ট হপ্কয়কে, 

িাই এই সময় প্ার  কি হদওয়া যায় র্া। এই আইর্টি এক্টি প্রিার্ অজনর্ এিং আকমথরক্ার প্রথি 

এক্টি হঘাষর্া হয থর্উ ইয়ক্ন হেি িন্দকু্ সথ ংসিার থিরুকদ্ধ ঐক্যিদ্ধ ও মকর্াকযাগী। আথম 

গভর্ নর হ াক্ল এিং আমাকদর হেি অযাকসেথল এিং থসকর্ি হর্িৃিৃন্দকক্ িাকদর দ্রুি 

প্দকক্ষকপ্র জর্য ির্যিাদ জার্াল্ডে। সাথি নক্ থিথিমালার প্যাকক্জটি আমাকদরকক্ জীির্ রক্ষা 

ক্রকি, আমাকদর িাথসন্দাকদর সুরক্ষা থদকি, এিং যাকদর  াকি িন্দকু্ িাক্া উথিি র্া িাকদর 

হিকক্ িন্দকু্ থর্কয় থর্কি সা াযয ক্রকি।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটির হময়র এবরক অোিামস িম্বলর্, "িন্দকু্ সথ ংসিার সাগকরর হক্ার্ও 

সূির্াথিন্দ ুহর্ই, থক্ন্তু এই 10টি আইর্ সাগকরর থদকক্ িাথিি  ওয়া থক্েু র্দীকি িা াঁি থ কসকি ক্াজ 

ক্রকি। প্রথিকরাি ও  স্তকক্ষপ্ উভয় হক্ষকত্র আমাকদর থিথর্কয়াকগর সাকি অংশীদাথরকত্ব ক্াজ 

ক্কর, এই আইকর্র হসিটি গি দুই মাকস থর্উ ইয়ক্ন থসটিকি আমরা হযই গুথলিষ নকর্র ঘির্া 

হদকখথে িা হ্রাস ক্রা অিযা ি রাখকি িকল আথম আত্মথিশ্বাসী। এর পূ্কি ন আইর্সভায় আথম 

এমর্ অকর্ক্ প্রকিষ্টাকক্ সমি নর্ ক্করথে ও প্কক্ষ লড়াই ক্করথে, যার মকিয মাইকক্রােযাস্পপং 

রকয়কে, এিং আথম খুথশ হয আজকক্ আমরা থর্উ ইয়ক্ন থসটিকক্ প্রিিী িাকেকলা, ইউভাল্ডি, 

অরলযাকন্ডা, ক্লাোইর্ িা সযাল্ডন্ড হুক্  ওয়া হিকক্ প্রথিকরাি ক্রকি প্দকক্ষপ্ থর্ল্ডে। জীির্ 

রক্ষাকি ন জরুথর প্দকক্ষপ্ গ্র কর্র জর্য আথম গভর্ নর হ াক্ল এিং আমাকদর আইর্সভার 

হর্িৃিৃন্দকক্ ির্যিাদ জার্াল্ডে।"  

  

িাম্বেম্বলার হময়র িায়রর্ োউর্ িম্বলর্, "আজকক্র থদকর্, থর্উ ইয়ক্ন হেি অি নপূ্র্ ন িন্দকু্ 

সংকশািকর্র থদকক্ প্দকক্ষপ্ গ্র র্ ক্করকে যাকি প্রকিযক্ থর্উ ইয়ক্নিাসী এক্জর্ গর্ গুলীিষ নক্ 

যুকদ্ধর জর্য প্রস্তুি এক্টি অে িযি ার ক্রকি প্াকর হসই দুল্ডিন্তা র্া ক্করই হদাক্াকর্, সু্ককল, 

উপ্াসর্ালকয় হযকি থর্রাপ্দ হিাি ক্রকি প্াকর। িাকেকলা ও হদশজকুড় গর্ গুথলিষ নকর্র থশক্ার 

িযল্ডক্তকদর প্রার্ থর্রি নক্  কি প্াকর র্া। আমরা আমাকদর ক্িা িকল যাকিা এিং হেিাকরল 

সরক্ারকক্ িাথগদ থদকিা যাকি িারা থর্উ ইয়কক্নর প্রদথশ নি প্ি অর্ুসরর্ ক্কর যাকি ক্কর 

িাকেকলা, ইউভাল্ডি, থেলাকিলথেয়া এিং আমাকদর হদকশর আকরা অকর্ক্ স্থাকর্র মকিা আকরা 

হক্ার্ও সম্প্রদায়কক্ এই ক্ষ্ট ও ক্ষথি স য ক্রকি র্া  য়।"  

  

র্ায়াগ্রা েলম্বসর হময়র রিািন হরস্ট্াইম্বর্া িম্বলর্, "আমাকদর র্াগথরক্কদর িন্দকু্ সথ ংসিার 

থিরুকদ্ধ রক্ষা ক্রার িযাপ্াকর থর্উ ইয়ক্ন হেি িার িার হদকশর হর্িার ভূথমক্া প্ালর্ ক্কর। 

আকরক্িার, আমরা প্ি প্রদশ নর্ ক্রথে। গভর্ নর হ াক্ল আজকক্ হযই র্িুর্ আইর্গুথল স্বাক্ষর 

ক্রকলর্ িার মকর্াকযাগ  কলা আমাকদর প্রথিকিশীকদর থর্রাপ্দ রাখা। এর মকর্াকযাগ  কলা সু্ককল 



থশশুকদর থর্রাপ্দ রাখা। এগুথল র্াগথরক্কদর জীির্যাত্রার মার্কক্ রাজর্ীথির ঊকধ্ব ন রাকখ। 

এগুথল হযই ভয়াি  ঘির্া শুিু প্ল্ডিম থর্উ ইয়ক্ন সম্প্রদায়কক্ র্য়, িরং পু্করা হদশকক্ আক্রান্ত 

ক্রকে িার সাকি লড়াইকয়র জর্য যিাযি প্দকক্ষপ্। আথম গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংসা ক্রথে এিং 

আমাকদর িিনমার্ িন্দকু্ আইকর্র লুপ্ক াল িন্ধ ক্রকি িার থর্কিদর্কক্ সমি নর্ ক্রথে। র্িুর্ 

িযিস্থাগুথল তদর্ল্ডন্দর্ জীির্যাপ্কর্র হিষ্টায় িাক্া মার্ুষকক্ সুরথক্ষি রাখকি সা াযয ক্রকি, মুথদ 

হদাক্াকর্ হক্র্াক্ািা িা থগজনায় প্রাি নর্া ক্রা সক্ল সমকয়। র্িুর্ এই আইর্গুথলকি স্বাক্ষর ক্রার 

সময় গভর্ নর হ াক্ল মার্ুষকক্ অগ্রাথিক্ার থদকয়কের্।"  

  

মোর্ ািম্বর্র বিবিক্ট অোিবর্ ন আলবভর্ েোগ িম্বলর্, "আমাকদর হেকি িন্দকু্ সথ ংসিার 

সাকি লড়াই ক্রকি সক্কলর এক্কত্র ক্াজ ক্রকি  কি, এিং এই িযিস্থাগুথল আমাকদর 

সম্প্রদায়সমূ কক্ থর্রাপ্দ রাখার এক্টি গুরুত্বপূ্র্ ন অগ্রগামী িাকপ্র প্রথিথর্থিত্ব ক্কর। আথম 

গভর্ নর হ াক্ল, স্পিক্ার থ থে এিং সংখযাগথরষ্ঠ হর্িা স্িুয়ািন-ক্াল্ডজর্কসর প্রশংসা ক্রথে এই 

মু কূিনর গুরুত্ব উপ্লথি ক্কর দ্রুি প্দকক্ষপ্ হর্ওয়ার জর্য। আমার অথেস সম্প্রদাকয়র 

হর্িৃিৃন্দ, আইর্প্রকর্িা এিং আমাকদর আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী অংশীদারকদর সাকি ঘথর্ষ্ঠভাকি 

ক্াজ অিযা ি রাখকি, আমাকদর সড়ক্ হিকক্ িন্দকু্ অপ্সারর্ ও সথ ংসিা িালর্াক্ারীকদর দায়ী 

ক্রার জর্য।"  

  

েঙ্কস বিবিক্ট অোিবর্ ন িারম্বসল বি. ক্লাকন িম্বলর্, "গর্ গুথলিষ নকর্ গর্ িযা ও আমাকদর 

সম্প্রদায়সমূ কক্ আক্রান্ত ক্কর রাখা প্রথিথদকর্র িন্দকু্ সথ ংসিা হিক্াকি আমরা যা ক্রকি 

প্াথর, আমাকদরকক্ িা এখর্ই ক্রকি  কি। আথম হেি প্য নাকয় িযিস্থা গ্র কর্র জর্য গভর্ নর 

হ াক্ল, স্পিক্ার থ থে এিং সংখযাগথরষ্ঠ হর্িা স্িুয়ািন-ক্াল্ডজকন্সর প্রশংসা ক্রথে এিং আশা 

ক্রথে হয ক্ংকগ্রসও িযিস্থা গ্র র্ ক্রকি।"  

  

কুইম্বন্সর বিবিক্ট অোিবর্ ন হমবলন্ডা কোি  িম্বলর্, "িন্দকু্ সথ ংসিা এক্টি িযাথি যা 

আমাকদর হদকশর সক্ল অংশকক্ প্রভাথিি ক্করকে। থর্উ ইয়ক্ন হেি, িরািকরর মকিাই 

সথিযক্াকরর প্থরিিনর্ ক্ায নক্র ক্কর এমর্ থিথিমালার িযাপ্াকর হর্িৃত্বদার্ ক্রকে। আথম গভর্ নর 

ক্যাথি হ াক্ল ও হেকির আইর্প্রকর্িাকদর সাকি হযাগ থদকি হপ্কর গথি নি, যারা এক্ল্ডত্রি  কয় 

িন্দকু্ থর্য়ন্ত্রর্ িযিস্থা হজারদার ক্রকি আমাকদর হদকশর জর্য এক্টি অগ্রগামী প্ি তিথর 

ক্করকে। আমরা আকেয়াকের উপ্লভযিা যি সীমািদ্ধ ক্রকিা, িি জীির্ িা াঁিাকর্া যাকি। আথম 

গভর্ নর এিং আইর্সভাকক্ িাকদর প্দকক্ষকপ্র জর্য ির্যিাদ জার্াল্ডে।"  

  

স্ট্োম্বির্ আইলোম্বন্ডর বিবিক্ট অোিবর্ ন মাইম্বকল ই. মোকমো র্ িম্বলর্, "যখর্ আমাকদর 

হদশ এক্াথিক্ গর্ গুথলিষ নকর্র ঘির্ায় হশাক্ প্রক্াশ ক্রকে, এিং যখর্ আমরা আমাকদর থসটির 

সড়কক্, থিকশষ ক্কর আমাকদর িরুর্কদর  াকি অবিি িন্দকুক্র ির্যা দ্বারা সৃষ্ট সথ ংস থিপ্য নকয়র 

উত্থার্ হদখথে, িখর্ িন্দকু্ আইর্ হজারদার ক্রা এিং ভথিষযকি এিরকর্র দুুঃখজর্ক্ ঘির্া 

প্রথিকরাি ক্রার লড়াই অর্য হযকক্ার্ও সমকয়র িুলর্ায় হিথশ জরুথর। হেকির আইর্সভায় প্াশ 

ক্রা এিং আজকক্ গভর্ নর হ াক্ল ক্িৃনক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রা সাথি নক্ এই থিকলর 

প্যাকক্জটি আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী িাথ র্ীকক্ আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ থর্রাপ্দ রাখকি 

স ায়িা ক্রা এিং আকেয়াে যাকি ভুল মার্ুকষর  াকি র্া হপ্ৌৌঁোয় িা থর্ল্ডিি ক্রার জর্য অথি 

গুরুত্বপূ্র্ ন। েযাকির্ আইলযাকন্ডর থিথিক্ট অযািথর্ নর অথেকস, আমার প্রথসথক্উিররা অবিি 



আকেয়াে িারর্ক্ারী ও িযি ারক্ারীকদর দায়িদ্ধ ক্রকি এিং এইসি সথ ংস অপ্রাকির 

ভুক্তকভাগীকদর র্যায়থিিার প্রদার্ ক্রকি হসাৎসাক  ক্াজ ক্কর যাকি। এক্ই সমকয়, িন্দকু্ 

সথ ংসিার জািীয় সমসযাটির প্রথি িাৎক্ষথর্ক্ মকর্াকযাগ প্রকয়াজর্, এিং আথম হেিাকরল 

প্য নাকয় আমাকদর হর্িৃিৃন্দকক্ িাথগদ থদল্ডে সাম্প্রথিক্ সমকয় ইউভাল্ডি, িাকেকলা এিং অর্য 

অকর্ক্ গর্ গুথলিষ নকর্র ঘির্ায় আমরা হয অি ন ীর্  িযা হিক্াকি সা াযয ক্রকি এক্ই িরকর্র 

িযিস্থা হর্ওয়ার জর্য। থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর এিং সক্ল আকমথরক্ার্কদর এই িন্দকু্ সথ ংসিার 

আঘাি হিকক্ সুরথক্ষি ক্রাকক্ অিশযই পু্করা সরক্াকরর হর্িৃিৃকন্দর শীষ ন অগ্রাথিক্ার  কি  কি। 

েযাকির্ আইলযাকন্ড, আমার অথেস আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী িাথ র্ী হিকক্ শুরু ক্কর থর্ি নাথিি 

হর্িৃিনৃ্দ, সথ ংসিা থিকরািী হগাষ্ঠী, এিং স্বাস্থযকসিা সম্প্রদাকয়র অসংখয অংশীদাকরর সাকি ক্াজ 

ক্কর যাকি, যাকি আকরা থর্রাপ্দ সম্প্রদাকয়র প্রিার ক্রা যায়, মার্থসক্ স্বাকস্থযর আকরা সংস্থার্ 

প্রদার্ ক্রা যায়, এিং হজারাকলা সূক্ষ্ম প্থলথস ও প্রথসথক্উশর্ দ্বারা আমাকদর সড়কক্ িন্দকু্ 

সথ ংসিার থিস্তার প্রথিকরাকি ক্াজ ক্রা যায়।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্ট্ি ইউর্াইম্বিি টিচাম্বস নর (New York State United Teachers) হপ্রবসম্বিন্ট 

অোল্ডন্ড প্োম্বলািা িম্বলর্, "িাকেকলা ও ইউভাল্ডির ভয়াি  ঘির্ার প্র থর্উ ইয়কক্নর থশক্ষা 

সম্প্রদাকয়র হিদর্া িীব্র। থক্ন্তু যা আশা জাগাকে িা  কলা প্থলথস সথরকয় রাখকি এিং িন্দকু্ 

সথ ংসিার আঘাি এিং এই হদশকক্ ম ামারীগ্রস্ত ক্কর রাখা গর্ গুথলিষ নকর্র সমািাকর্ সা াযয 

ক্রকি সািারর্ িুল্ডদ্ধর িযিস্থা প্রর্য়কর্ থর্উ ইয়কক্নর হর্িৃিৃকন্দর ইো। আমরা গভর্ নর হ াক্ল 

এিং আইর্সভাকক্ ির্যিাদ জার্াল্ডে প্থরিিনকর্র আহ্বার্সমূ  হশার্ার জর্য এিং আমরা 

আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ হসকর উিকি সা াযয ক্রার জর্য িাকদর সাকি ক্াজ ক্কর যাকিা।"  

  

ইউর্াইম্বিি হেিাম্বরের্ অে টিচাম্বস নর (United Federation of Teachers) হপ্রবসম্বিন্ট 

মাইম্বকল মালবগ্রউ িম্বলর্, "আমরা সািারর্ িুল্ডদ্ধর িন্দকু্ থর্য়ন্ত্রর্ িযিস্থাসমূ কক্ সমি নর্ ক্থর 

যাকি আমাকদর সন্তার্, সু্কল, সড়ক্ এিং সম্প্রদায়সমূ কক্ থর্রাপ্দ রাখা যায়। আমাকদর 

থশক্ষািীকদর দাথি হয আমরা প্দকক্ষপ্ হর্ই।"  

  

ল্ড ম্বোিনস ল হসন্টাম্বরর (Giffords Law Center) হিপ্ুটি প্রিার্ কাউম্বন্সল হিবভি 

প্ুবচম্বর্া িম্বলর্, "আজকক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রা থিলগুথল থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ আকরা 

থর্রাপ্দ রাখকি। িারা আইকর্র শূর্যস্থার্ পূ্রর্ ক্কর, িন্দকু্ অপ্রাি সমািাকর্ সা াযয ক্রকি 

র্িুর্ উদ্ভাির্ উপ্স্থাপ্র্ ক্কর এিং িন্দকু্ থর্রাপ্ত্তা হজারদার ক্কর। হক্ার্ও এক্ক্ প্থলথস 

গুথলর ঘির্া িন্ধ ক্রকি র্া, থক্ন্তু এই থিলগুথল আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্ িন্দকু্ সথ ংসিা 

হিকক্ রক্ষা ক্রার থদকক্ অথি গুরুত্বপূ্র্ ন অগ্রগথির প্রথিথর্থিত্ব ক্কর। আমরা গভর্ নর হ াক্লকক্ 

অির্ নর্ীয় দুুঃখজর্ক্ ঘির্ার প্রিিীকি িার সা সী হর্িৃকত্বর জর্য ির্যিাদ জার্াল্ডে। িার 

প্রকিষ্টা, এিং অযালিাথর্র হর্িৃিৃকন্দর প্রকিষ্টা, িন্দকু্ সথ ংসিা প্রথিকরাকির থর্উ ইয়ক্ন হয শীকষ ন 

আকে িার প্রমার্।"  

  

বর্উ ইয়কনাস ন এম্বগইর্স্ট্ গার্ ভাম্বয়াম্বলম্বন্সর বর্ি না ী প্বরচালক হরম্বিকা বেোর িম্বলর্, 

"ক্রমিি নমার্ িন্দকু্ সথ ংসিার সঙ্ককির সম্মুখীর্  কয়, গভর্ নর হ াক্ল এিং থর্উ ইয়ক্ন হেকির 

আইর্সভা এক্টি দৃঢ়, জীির্রক্ষাক্ারী িন্দকু্ সথ ংসিা প্রথিকরাি থিকলর প্যাকক্জ প্াশ ক্কর এই 



সপ্তাক  আকরক্িার থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর সুরক্ষাকক্ অগ্রাথিক্ার প্রদার্ ক্করকে। এই িযিস্থাগুথল 

সঙ্ককি িাক্া মার্ুষ হিকক্ িন্দকু্ দকূর রাখকি সা াযয ক্রকি যাকি গর্ গুথলিষ নকর্র ঘির্া,  

আত্ম িযা, এিং অর্যার্য িন্দকু্ সথ ংসিা হিক্াকর্া যায়, এর েকল এই হেকির হযকক্ার্ও স্থাকর্ 

এক্টি হসথমঅকিামযাটিক্ রাইকেল ক্রয় িা থর্কজর ক্াকে রাখার জর্য লাইকসন্স আিশযক্  কি, 

এিং এটি আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাক্ারী িাথ র্ীকক্ িন্দকু্ প্ািার িন্ধ ক্রকি এিং দুিৃ নত্ত িন্দকু্ 

থিলারকদর দায়ী ক্রকি র্িুর্ হিথসং িুল প্রদার্ ক্রকি। থর্উ ইয়ক্নিাসী ও আকমথরক্ার্ থ কসকি, 

আমাকদর এলাক্ায়, িা িাথড়কি, আমাকদর সািওকয়কি, আমাকদর সুপ্ারমাকক্নকি, আমাকদর সু্ককল, 

আমাকদর উপ্াসর্ালকয়, িা অর্য হক্ার্ও স্থাকর্ই তদর্ল্ডন্দর্ থভথত্তকি িন্দকু্ সথ ংসিার িযাপ্াকর 

ভয় প্াওয়া উথিি র্া। যখর্ ক্ংকগ্রস অি নপূ্র্ ন িন্দকু্ সংকশাির্ থর্কয় থিলে ক্কর যাকে, িখর্ 

আমরা কৃ্িজ্ঞ হয িন্দকু্ সথ ংসিা প্রথিকরাকির প্কক্ষ ক্াজ ক্রা দুদনান্ত সি হর্িা আমাকদর হেি 

সরক্াকরর হর্িৃত্ব থদকে। এইসি থিলকক্ আইর্ থ কসকি স্বাক্ষর ক্রার জর্য এিং আমাকদর সন্তার্ 

ও সক্ল থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ থর্রাপ্দ রাখার জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ ির্যিাদ।"  

  

ইয়িু ওভার গার্ম্বসর (Youth Over Guns) স প্রবেষ্ঠাো এিং বর্ি না ী প্বরচালক লুইস 

 ার্ নাম্বন্দ  িম্বলর্, "যখর্ আমাকদর সম্প্রদায়সমূ  থিষাদ ও দুুঃকখর সম্মুখীর্  কে, িখর্ 

আমাকদরকক্ অিশযই আশঙ্কাজর্ক্ িন্দকু্ সথ ংসিার ম ামারীর সমািার্ খুাঁকজ হির ক্রকি 

 কি। আজকক্ থর্উ ইয়ক্ন হেকির জর্য এক্টি ঐথি াথসক্ থদর্ যখর্ আমরা িথলষ্ঠ, এিং সািারর্ 

িুল্ডদ্ধর উপ্র থভথত্ত ক্কর হর্ওয়া প্থলথস থদকয় হদকশর হর্িৃত্ব থদকয় যাল্ডে। ইয়ুি ওভার গার্স 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্কলর সাকি দা াঁথড়কয় পু্করা হেকির িরুর্কদর সুস্থিা ও থর্রাপ্ত্তা থর্ল্ডিি 

ক্রকি ক্াজ ক্কর হযকি হপ্কর গথি নি। এটি থিশাল এক্টি অগ্রগামী িাপ্, এিং থর্কদনশর্া হপ্কি 

থর্উ ইয়কক্নর থদকক্ িাক্াকর্ার জর্য আমরা আমাকদর হেিাকরল প্রথিথর্থিকদর আমন্ত্রর্ 

জার্াল্ডে। আজকক্ এিং সি নদা, আমরা এই গর্ িযার হশকষর আহ্বার্ ক্রথে, শুিু এই ক্ারকর্ হয 

আমাকদর হিকড় উিার অথিক্ার রকয়কে।"  

  

েোবির হপ্রবসম্বিন্ট ল্ডক্রস োউর্ িম্বলর্, "এটি থর্উ ইয়কক্নর জর্য এক্টি ঐথি াথসক্ থদর্ এিং 

সািারর্ িুল্ডদ্ধ ও সা সী িন্দকু্ সথ ংসিা প্রথিকরাি আইর্ প্রর্য়কর্র হক্ষকত্র হেিটি হয হদশকক্ 

হর্িৃত্ব থদকে িার সি নকশষ উদা রর্। গভর্ নর হ াক্ল িন্দকু্ সথ ংসিা প্রথিকরাকির প্কক্ষ ক্াজ 

ক্রকের্ এিং এখাকর্ থিথর্ িাকেকলার দুুঃখজর্ক্ গুথলিষ নকর্র ঘির্ার প্রিিীকি 

থসদ্ধান্তমূলক্ভাকি প্রথিল্ডক্রয়া িয়ক্ি ক্করকের্ এিং এমর্ জীির্ রক্ষাক্ারী প্থলথস প্রদার্ 

ক্করকের্ হয িযাপ্াকর থর্উ ইয়ক্নিাসীরা িারািাথ ক্ভাকি এক্মি  কয়কে। িার হর্িৃত্ব হদকশর 

জর্য এক্টি উদা রর্, এিং আমরা আইর্সভা, গভর্ নর হ াক্ল, এিং এইসি প্থলথস সমি নর্ক্ারী 

এিং একদর আইকর্ প্থরর্ি  ওয়া থর্ল্ডিি ক্রা অকর্ক্ স্থার্ীয় ও িৃর্মূল প্য নাকয়র 

অযািকভাকক্িকদর প্রশংসা ক্রথে।"  
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