
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/24/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল আম্বেয়াম্বের মাবলকম্বের মম্বর্ কবরম্বয় বেম্বয় িম্বলম্বের্: আম্বেয়াে 

সংক্রান্ত র্ীবিমালা এিং অর্ুমবি প্রোম্বর্র প্রক্রক্রয়ায় িাৎক্ষবিক হকাম্বর্া পবরিিনর্ 

আসম্বে র্া  

  

NYSRPA ির্াম ব্রুম্বয়র্ মামলায় সবুপ্রম হকাম্বটনর রায় িিনমার্ হরবসম্বেক্রিয়াল পারবমম্বটর 

মাবলকম্বের ঘম্বরর িাইম্বর আম্বেয়াে ি র্ করার স্বয়ংক্রক্রয় সুম্ব াগ প্রোর্ করম্বি র্া  

  

সুবপ্রম হকাম্বটনর বসদ্ধাম্বন্তর আইবর্ গক্রির মম্বযে হিম্বক কম্ব ারভাম্বি আম্বেয়াম্বের 

অোম্বেস বর্য়ন্ত্রি করম্বি র্িুর্ আইর্ প্রিয়ম্বর্র জর্ে গভর্ নর আইর্সভার বিম্বেষ 

অবযম্বিের্ আ িার্ করার পবরকল্পর্া কম্বরম্বের্  

  

NYSRPA ির্াম ব্রুম্বয়র্ মামলার বসদ্ধান্ত সম্পম্বকন িহুল ক্রজজ্ঞাবসি প্রশ্নগুম্বলার 

জর্ে এখাম্বর্ বিক করুর্ 

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ আগ্নেয়াগ্নের মাথলক্গ্নের স্মরণ ক্থরগ্নয় হেওয়ার জর্য বক্তবয 

থেগ্নয়গ্নের্ হে থর্উ ইয়গ্নক্নর হগাপগ্নর্ আগ্নেয়াে ব র্ আইর্ বাথিল ক্রার বযাপাগ্নর ব ৃস্পথিবাগ্নর 

হ াথিি সুথিম হক্াগ্নটনর থসদ্ধাগ্নের অি ন এই র্য় হে থর্উ ইয়ক্ন হেগ্নটর লাইগ্নসন্সিাথির িক্রিয়া ও 

থবথিমালা অর্ুসরণ ক্রার িগ্নয়াজর্ হর্ই। এটট স্বয়ংক্রিয়ভাগ্নব বিনমার্ হরথসগ্নেক্রন্সয়াল 

পারথমগ্নটর মাথলক্গ্নের  গ্নরর বাইগ্নর আগ্নেয়াে ব র্ ক্রার সুগ্নোগ িোর্ ক্রগ্নব র্া। 

আগ্নেয়াগ্নের মাথলক্গ্নের জর্য বিনমার্ থবথিথর্গ্নিি অর্ুসরণ ক্রা আইর্ অর্ুোয়ী আবশ্যক্।  

  

িশ্াসর্ েখর্ থর্থবড়ভাগ্নব এই রায় পে নাগ্নলাচর্া ক্রগ্নে এই সমগ্নয় গভর্ নর হ াক্ল েুক্তরাগ্নের 

সুথিম হক্াগ্নটনর থসদ্ধাগ্নের সগ্নে সেথি রক্ষা ক্রার পাশ্াপাথশ্ আগ্নেয়াগ্নের অযাগ্নেস সিক্নিার 

সগ্নে থর্য়ন্ত্রণ ক্রাও থর্ক্রিি ক্রগ্নব এমর্ র্িুর্ আইর্ িণয়গ্নর্র জর্য আইর্সভার এক্টট 

থবগ্নশ্ি অথিগ্নবশ্র্ আ বার্ ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্রগ্নের্। এোড়াও গভর্ নর -- ব ৃস্পথিবার থবক্াগ্নল 

থর্উ ইয়গ্নক্নর েয়টট ব ৃত্তম থসটটর হময়রগ্নের সগ্নে ববঠগ্নক্র আগ্নয়াজর্ ক্গ্নর -- আোলগ্নির এই 

থসদ্ধাগ্নের িভাব এবং থবগ্নবচয থবক্ল্প র্ীথিমালা থর্গ্নয় আগ্নলাচর্ার জর্য স্থার্ীয় সরক্ারগুগ্নলার 

সাগ্নিও থর্থবড়ভাগ্নব ক্াজ ক্রগ্নের্।  

  

"েথেও থর্উ ইয়ক্ন হেগ্নটর হগাপগ্নর্ আগ্নেয়াে ব র্ আইর্ বাথিল ক্রার বযাপাগ্নর সুথিম হক্াগ্নটনর 

ভয়াব  থসদ্ধাগ্নের সম্ভাবয বযাপক্ ও সুেরূিসারী িভাব রগ্নয়গ্নে, এটট হেগ্নটর আগ্নেয়াগ্নের 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fservices%2Fhow-obtain-firearms-license&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C089bcdd8b80747101c7108da562db9e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637917051656063346%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xCTQtMh%2FD4P2kcOcD4sXaFCe4EcgjtLinr1QQlIAkd4%3D&reserved=0


লাইগ্নসন্স ও পারথমট সংিাে আইর্গুগ্নলার িাৎক্ষথণক্ হক্াগ্নর্া পথরবিনর্ ক্রগ্নে র্া, অিবা 

হরথসগ্নেক্রন্সয়াল পারথমগ্নটর মাথলক্গ্নের  গ্নরর বাইগ্নর িাগ্নের আগ্নেয়াে ব র্ ক্রার অর্ুমথি 

িোর্ ক্রগ্নে র্া," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "থর্ম্ন আোলগ্নি মামলাটট হেরি আসার এই 

সমগ্নয়, আমরা োথয়ত্বশ্ীল আগ্নেয়াগ্নের মাথলক্গ্নের বিনমার্ থবথিথর্গ্নিি অর্ুসরণ ক্রা এবং 

থর্রাপত্তার থবিয়টট সবার আগ্নগ থবগ্নবচর্া ক্রা অবযা ি রাখগ্নি উৎসাথ ি ক্রথে। েথেও 

আমাগ্নের ক্থমউথর্টটর থর্রাপত্তার িথি সুথিম হক্াগ্নটনর এই হবপগ্নরায়া আচরণ হেগ্নখ আমরা 

 িাশ্  গ্নয়থে, আমরা লড়াই ক্রার জর্য িস্তুি আথে। আথম আইর্সভার এক্টট থবগ্নশ্ি 

অথিগ্নবশ্র্ আ বার্ ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্রথে হেখাগ্নর্ আমরা থবস্িৃি পথরসগ্নর আইথর্ 

থবক্ল্পগুগ্নলা খুুঁগ্নজ হেখগ্নবা হেগুগ্নলা আমাগ্নের এই রাগ্নয়র সগ্নে সেথি রক্ষা ক্রার পাশ্াপাথশ্ 

আমাগ্নের ক্থমউথর্টটগুগ্নলার থর্রাপত্তাগ্নক্ অগ্রাথিক্ার থেগ্নব এমর্ এক্টট পুঙ্খার্ুপুঙ্খ ও ক্গ্নঠার 

পারথমট িোর্ ক্রার িক্রিয়া বিথর ক্রার সুগ্নোগ িোর্ ক্রগ্নব। আথম আইর্সভা, স্থার্ীয় ও 

ক্াউথি সরক্ারগুগ্নলার হর্িৃবনৃ্দ ও আইথর্ থবগ্নশ্িজ্ঞগ্নের সগ্নে ক্াজ ক্রার িিযাশ্া রাথখ, এবং 

থর্উ ইয়ক্নবাসীগ্নের সুরথক্ষি রাখার জর্য হেগ্নক্াগ্নর্া পেগ্নক্ষপ গ্র ণ ক্রগ্নি আথম থপেপা  গ্নবা 

র্া।"  

  

"গিক্াল, ক্ারা হগাপগ্নর্ আগ্নেয়াে ব র্ ক্রগ্নি পারগ্নবর্ হস থবিয়টট সীথমি ক্গ্নর হেওয়া NY-

এর এক্টট আইর্গ্নক্ বাথিল ক্রার মিয থেগ্নয় সুথিম হক্াটন পথরবারগুগ্নলাগ্নক্ সুরথক্ষি রাখা এবং 

আগ্নেয়াে সংিাে সথ ংসিা িথিগ্নরাি ক্রার জর্য আমাগ্নের িগ্নচষ্টাগ্নক্ থপথেগ্নয় থেগ্নয়গ্নে। েথেও 

এটট িাৎক্ষথণক্ভাগ্নব িভাব হেলগ্নে র্া, থর্উ ইয়ক্ন এই রাগ্নয়র সগ্নে সেথি রক্ষা ক্গ্নর ক্াজ 

ক্রগ্নব এমর্ এক্ হসট র্িুর্ আইর্ িণয়র্ ক্রগ্নি পেগ্নক্ষপ গ্র গ্নণর জর্য 

অেীক্ারাবদ্ধ," িম্বলম্বের্ হলফম্বটম্বর্ন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও হেলগাম্বো। "েথে আমাগ্নের 

থশ্শুগ্নের থর্রাপে রাখার জর্য সুথিম হক্াটন ও হেোগ্নরল সরক্ার হক্াগ্নর্া পেগ্নক্ষপ গ্র ণ র্া 

ক্গ্নর, িা গ্নল থর্উ ইয়ক্ন হসটা ক্রগ্নব।"  

  

NYSRPA ির্াম ব্রুম্বয়র্ মামলার সারসংম্বক্ষপ  

  

এই থসদ্ধাগ্নের িাৎক্ষথণক্ ও েী নগ্নময়ােী িভাব সম্পগ্নক্ন স্পষ্ট িারণা হেওয়ার জর্য, গভর্ নর 

হ াক্ল NYSRPA বর্াম ব্রুগ্নয়র্ মামলা, এটটর বিনমার্ অবস্থা, বিনমাগ্নর্র আগ্নেয়াগ্নের 

মাথলক্গ্নের এটট থক্ভাগ্নব িভাথবি ক্রগ্নব ও িভাথবি ক্রগ্নব র্া, সম্ভাবয েী নগ্নময়ােী িভাবসমূ , 

এবং ক্থমউথর্টটগুগ্নলাগ্নক্ থর্রাপে রাখগ্নি হেট হেসব পেগ্নক্ষপ গ্র গ্নণর ক্িা থবগ্নবচর্া ক্রগ্নে 

হস সম্পগ্নক্ন এক্টট থবস্িৃি সারসংগ্নক্ষপও িোর্ ক্গ্নরগ্নের্।  

  

িাগ্নের 6-3 থসদ্ধাগ্নে, সুথিম হক্াটন হক্াগ্নর্া বযক্রক্তর হগাপগ্নর্ আগ্নেয়াে ব র্ ক্রার লাইগ্নসন্স 

পাওয়ার জর্য "েিােি ক্ারণ" িেশ্ নর্ বািযিামূলক্ ক্গ্নর হেওয়া 100 বের িগ্নর চগ্নল আসা 

এক্টট আইথর্ থবিাগ্নর্র ইথি হটগ্নর্গ্নে। এটট থর্উ ইয়ক্ন হেগ্নটর থবেযমার্ আইর্গ্নক্ 

অসাংথবিাথর্ক্ বগ্নল গণয ক্গ্নরগ্নে ক্ারণ এটট "েিােি ক্ারণ" থর্ণ নগ্নয়র হক্ষগ্নে হেটগ্নক্ এবং এর 

ক্ম নক্িনাগ্নের অগ্নর্ক্ হবথশ্ স্বািীর্িা থেগ্নয় িাগ্নক্। মামলাটট বিনমাগ্নর্ থর্উ ইয়গ্নক্নর 2য় সাথক্নট 

আোলগ্নি হেরি এগ্নসগ্নে—হেটটগ্নক্ অবশ্যই সুথিম হক্াগ্নটনর মিামগ্নির সগ্নে সেথিপূণ ন এক্টট 

রায় জাথর ক্রগ্নি  গ্নব।  

  



েথেও সুথিম হক্াগ্নটনর এই থসদ্ধাগ্নের েী নগ্নময়ােী িভাব রগ্নয়গ্নে, আগ্নেয়াগ্নের লাইগ্নসন্সিাথি বা 

পারথমট িাথির বযাপাগ্নর এই থসদ্ধাগ্নের িাৎক্ষথণক্ হক্াগ্নর্া িভাব হর্ই। এর অি ন  গ্নলা 

হলাক্জর্ বিনমাগ্নর্ আবশ্যক্ পারথমট বা লাইগ্নসন্স োড়াই অথবলগ্নে হগাপগ্নর্ আগ্নেয়াে ব র্ 

ক্রা শুরু ক্রগ্নি পারগ্নবর্ র্া। এখর্ পে নে লাইগ্নসন্স বা পারথমট িাথির জর্য আগ্নবেগ্নর্র 

িক্রিয়া অপথরবথিনি রগ্নয়গ্নে। "থবথিথর্গ্নিি ীর্ভাগ্নব আগ্নেয়াে ব র্ ক্রার" পারথমট পাওয়ার 

জর্য থর্গ্নজগ্নের পারথমগ্নটর অবস্থা পথরবিনর্ ক্রগ্নি ইচু্ছক্ বযক্রক্তগ্নের অবশ্যই িাগ্নের স্থার্ীয় 

লাইগ্নসন্স িোর্ক্ারী ক্িৃনপগ্নক্ষর ক্াগ্নে আগ্নবের্ োথখল ক্রগ্নি  গ্নব। আগ্নেয়াগ্নের মাথলক্গ্নের 

অবশ্যই বিনমার্ থবথিথর্গ্নিি অর্ুসরণ ক্রগ্নি  গ্নব।  

  

হেট বযাপক্ পথরসগ্নর থবক্ল্প থক্েু পেগ্নক্ষপ থবগ্নবচর্া ক্রগ্নে, োর মগ্নিয সংগ্নবের্শ্ীল 

স্থার্গুগ্নলাগ্নি হগাপগ্নর্ আগ্নেয়াে ব গ্নর্র হক্ষগ্নে থবথিথর্গ্নিি আগ্নরাপ, হগাপগ্নর্ আগ্নেয়াে ব গ্নর্র 

পারথমট িাথির িক্রিয়া পথরবিনর্, পারথমগ্নটর জর্য আগ্নবের্ক্ারীগ্নের জর্য সুথর্থেনষ্ট িথশ্ক্ষগ্নণর 

বযবস্থা ক্রা, এবং হবসরক্াথর বযবসাগুগ্নলাগ্নক্ হগাপগ্নর্ আগ্নেয়াে ব গ্নর্র অর্ুমথি পাওয়ার জর্য 

এক্টট অবযা থির অর্ুমথির জর্য আগ্নবের্ ক্রা আবশ্যক্  গ্নব এমর্ এক্টট থসগ্নেম বিথর 

ক্রা, ইিযাথে অেভুনক্ত রগ্নয়গ্নে। সুথিম হক্াটন স্বীক্ার ক্গ্নর হে এই রায় আত্মরক্ষার স্বাগ্নি ন 

 যান্ডগার্ ব র্ ক্রার বযাপাগ্নর লাইগ্নসন্স সংিাে আবথশ্যক্িা আগ্নরাপ ক্রা হিগ্নক্ হেটগ্নক্ 

থবরি রাখগ্নব র্া—েিক্ষণ পে নে হসই আবথশ্যক্িা এই থসদ্ধাগ্নের গক্রির মগ্নিয িাক্গ্নে। এই 

িশ্াসর্ হসই হেমওয়াক্নটটর সগ্নে সেথি রক্ষা ক্রগ্নব এমর্ ক্গ্নঠার ও পুঙ্খার্ুপুঙ্খ 

লাইগ্নসন্সিাথির শ্িনাবলী িণয়র্ ক্রগ্নি আইর্িগ্নণিাগ্নের এবং স্থার্ীয় ও ক্াউথি 

সরক্ারগুগ্নলার সগ্নে ক্াজ ক্রগ্নব।  

  

NYSRPA বর্াম ব্রুগ্নয়র্ মামলার থসদ্ধাে এবং এটটর িভাবসমূ  সম্পগ্নক্ন বহুল ক্রজজ্ঞাথসি 

িশ্নাবথলর জর্য এখাগ্নর্ থিক্ ক্রুর্।  

  

বর্উ ইয়কন বসটটর হময়র এবরক অোোমস িম্বলর্, "সুথিম হক্াটন োথব ক্রগ্নে িারা আমাগ্নের 

হেগ্নশ্র অিীি ইথি াস থবগ্নবচর্ায় থর্গ্নয় এই মিামি থেগ্নয়গ্নে, থক্ন্তু এটট বিনমাগ্নর্র বাস্তবিাগ্নক্ 

উগ্নপক্ষা ক্গ্নর এবং আমাগ্নের ভথবিযিগ্নক্ থবপেগ্রস্ত ক্গ্নর। আজ হক্াগ্নর্া থক্েু পথরবথিনি  গ্নচ্ছ 

র্া, এবং NYPD থর্ক্রিি ক্রগ্নব হে, েথে আপথর্ থর্উ ইয়ক্ন থসটটগ্নি অববিভাগ্নব হক্াগ্নর্া 

আগ্নেয়াে ব র্ ক্গ্নরর্, িা গ্নল আপথর্ হগ্রিার  গ্নবর্। েথেও এই বযাপাগ্নর আমাগ্নের সগ্নন্দ  হর্ই 

হে এই থসদ্ধাে আমাগ্নের িগ্নিযক্গ্নক্ আগ্নেয়াে সংিাে সথ ংসিার থবরুগ্নদ্ধ অগ্নপক্ষাকৃ্ি ক্ম 

থর্রাপে ক্গ্নর িুলগ্নব, আমরা এটটর জর্য িস্তুথি গ্র ণ ক্গ্নর আসথে এবং আমাগ্নের থসটটগ্নক্ 

সুরথক্ষি রাখগ্নি আমাগ্নের হেোগ্নরল, হেট, ও স্থার্ীয় অংশ্ীোরগ্নের পাশ্াপাথশ্ অর্যার্য হেগ্নটর 

হময়র, থমউথর্থসপযাথলটট হর্িৃবনৃ্দ, ও গভর্ নরগ্নের সগ্নে ক্াজ ক্রগ্নি সািযমগ্নিা িগ্নচষ্টা চাথলগ্নয় 

োগ্নবা। আমরা হে ক্ষথি  টগ্নি হেখথে িা িশ্থমি ক্রার জর্য আমরা হচষ্টার হক্াগ্নর্া ক্মথি 

রাখগ্নবা র্া ক্ারণ থর্উ ইয়ক্ন থসটটর মগ্নিা হেগ্নশ্র আর হক্াগ্নর্া স্থার্গ্নক্ এই থসদ্ধাে এি হবথশ্ 

িভাথবি ক্রগ্নব র্া। সুথিম হক্াগ্নটনর এই থসদ্ধাে  য়গ্নিা আগ্নেয়াে সংিাে সথ ংসিার সমুগ্নে 

র্িুর্ হজায়ার আসার বাড়থি পি বিথর ক্গ্নর থেগ্নয়গ্নে, থক্ন্তু আমরা হস র্েীগ্নি বা ুঁি বিথরর জর্য 

এক্সগ্নে ক্াজ ক্গ্নর োগ্নবা।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fservices%2Fhow-obtain-firearms-license&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C089bcdd8b80747101c7108da562db9e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637917051656063346%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xCTQtMh%2FD4P2kcOcD4sXaFCe4EcgjtLinr1QQlIAkd4%3D&reserved=0


আলিাবর্র হময়র কোবি বে ার্ িম্বলর্, "ক্ারা হগাপগ্নর্ আগ্নেয়াে ব র্ ক্রগ্নি পারগ্নব হস 

থবিয়টট সীথমি ক্গ্নর হেওয়া আমাগ্নের হেগ্নটর আইর্টট বাথিল ক্গ্নর হেওয়ার বযাপাগ্নর সুথিম 

হক্াগ্নটনর থসদ্ধাগ্নের েলস্বরূপ থর্উ ইয়ক্নবাসীগ্নের থর্রাপত্তা থর্গ্নয় আথম গভীরভাগ্নব উথিে। গি 

েুই বেগ্নর হেশ্ জগু্নড় আগ্নেয়াে সংিাে সথ ংসিার  টর্া দ্রুি গথিগ্নি বকৃ্রদ্ধ হপগ্নয়গ্নে, এবং এই 

থসদ্ধাে আমাগ্নের পুথলশ্ থবভাগ্নগর জর্য ববি ও অববি আগ্নেয়াগ্নের মগ্নিয পাি নক্য ক্রাগ্নক্ আগ্নরা 

ক্টঠর্ ক্গ্নর িুলগ্নব। হেখাগ্নর্ আমাগ্নের হেগ্নট আগ্নেয়াগ্নের িারা মিুৃযর  ার অর্যিম সব নথর্ম্ন 

অবস্থাগ্নর্ রগ্নয়গ্নে, এই থবিয়টট সুস্পষ্ট হে হগাপগ্নর্ আগ্নেয়াে ব গ্নর্র আগ্নরা হবথশ্ সুগ্নোগ বিথর 

ক্রা আমাগ্নেরগ্নক্ অথিক্ির থর্রাপে ক্রগ্নব র্া। এই থসদ্ধাগ্নের িভাব এবং সমািার্মূলক্ 

সম্ভাবয র্ীথিমালা থর্গ্নয় আগ্নলাচর্ার জর্য থর্উ ইয়গ্নক্নর ব ৃত্তম থসটটগুগ্নলার হময়রগ্নের থর্গ্নয় 

ববঠগ্নক্র আগ্নয়াজর্ ক্রায় আথম গভর্ নর হ াক্লগ্নক্ সািুবাে জার্াই এবং আমাগ্নের 

অথিবাসীগ্নের থর্রাপে রাখা থর্ক্রিি ক্রগ্নি গভর্ নর, থর্উ ইয়ক্ন হেগ্নটর আইর্সভা, এব থর্উ 

ইয়ক্ন হেট জগু্নড় থমউথর্থসপযাথলটটগুগ্নলার সংগ্নে ক্াজ ক্রার িিযাশ্া রাথখ।"  

  

িাম্বফম্বলার হময়র িায়রর্ ব্রারুর্ িম্বলর্, "সুথিম হক্াগ্নটনর সংখযাগথরষ্ঠ অংশ্ ক্গ্নয়ক্ থমথলয়র্ 

মার্ুগ্নির জীবর্ ও থর্রাপত্তার ক্িা থবগ্নবচর্া ক্রগ্নি বযি ন  গ্নয়গ্নে। বাগ্নেগ্নলা থসটটগ্নি, আমরা 

গণ াগ্নর হগালাগুথলর  টর্ার ভয়ঙ্কর িভাব সরাসথর িিযক্ষ ক্গ্নরথে, হেটট সম্ভব  গ্নয়থেল 

আগ্নেয়াগ্নের স জ অযাগ্নেস িাক্ার ক্ারগ্নণ। আমাগ্নের অথিবাসীগ্নের জীবর্ ও থর্রাপত্তা রক্ষা 

ক্রগ্নি এবং োগ্নের  াগ্নি আগ্নেয়াে িাক্া উথচি র্য় িাগ্নের  াি হিগ্নক্ হসগুগ্নলা েগূ্নর রাখগ্নি 

আমাগ্নের সািযমগ্নিা সবথক্েু ক্রার জর্য বাগ্নেগ্নলা থসটট গভর্ নর হ াক্গ্নলর সগ্নে থর্থবড়ভাগ্নব 

ক্াজ ক্গ্নর োগ্নব।"  

  

রম্বেস্টাম্বরর হময়র মাবলক ইভাি িম্বলর্, "সুথিম হক্াগ্নটনর এই সাম্প্রথিক্ থসদ্ধাে হের্ 

আমাগ্নের অথিবাসীগ্নের থর্রাপত্তাগ্নক্ থবথিি র্া ক্গ্নর হস থবিয়টট থর্ক্রিি ক্রগ্নি রগ্নচোর থসটট 

থর্উ ইয়ক্ন হেগ্নট আমাগ্নের অংশ্ীোরগ্নের সগ্নে থর্থবড়ভাগ্নব ক্াজ ক্রগ্নব।"  

  

বসরাবকউম্বসর হময়র হির্ ওয়ালে িম্বলর্, "সুথিম হক্াগ্নটনর এই থসদ্ধাে আগ্নেয়াে হিগ্নক্ 

থর্রাপত্তার জর্য এক্টট িথিবন্ধক্িা এবং এই থসদ্ধাগ্নের জর্য এরগ্নচগ্নয় খারাপ সময় আর  গ্নি 

পাগ্নর র্া। আমাগ্নের সড়ক্গুগ্নলাগ্নি ইগ্নিামগ্নিয আমরা অগ্নর্ক্ হবথশ্ আগ্নেয়াে হেখগ্নি পাক্রচ্ছ। 

হসই সংখযা আগ্নরা বকৃ্রদ্ধ ক্রা হক্বল আগ্নেয়াে সংিাে সথ ংসিার ঝুুঁ থক্ই বকৃ্রদ্ধ ক্রগ্নব। 

থসরাথক্উগ্নস এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট জগু্নড় হলাক্জগ্নর্র এই থবিয়টট বুঝগ্নি  গ্নব হে এই রায় 

আগ্নেয়াগ্নের মাথলক্গ্নের জর্য বিনমাগ্নর্র সব থবথিথর্গ্নিি ও পারথমট িাথির িক্রিয়া অর্ুসরণ 

ক্রা আবশ্যক্  ওয়ার থবিয়টটগ্নক্ পথরবিনর্ ক্রগ্নব র্া। এই থসদ্ধাগ্নের িথি আমাগ্নের হেগ্নটর 

িথিক্রিয়া সম্পগ্নক্ন আগ্নলাচর্ার জর্য ব ৃস্পথিবাগ্নর আমার সগ্নে ও অর্যার্য হময়রগ্নের সগ্নে 

অথবলগ্নে হোগাগ্নোগ ক্রায় আথম গভর্ নর হ াক্গ্নলর িশ্ংসা ক্থর এবং আগ্নেয়াে হিগ্নক্ 

থর্রাপত্তার থবিগ্নয় থর্উ ইয়ক্ন হর্িৃগ্নত্বর অবস্থাগ্নর্ িাক্া অবযা ি রাখগ্নব বগ্নল থর্ক্রিি ক্রায় 

িাগ্নক্ সািুবাে জার্াই।"  

  

ইয়ংকাস ন-এর হময়র মাইম্বকল স্প্োম্বর্া িম্বলর্, "এই থবিয়টট হমাক্াগ্নবলার জর্য গভর্ নর 

হ াক্ল েি দ্রুি বড় থসটটগুগ্নলাগ্নক্ এক্সগ্নে থর্গ্নয় এগ্নসগ্নের্ আথম িার িশ্ংসা ক্থর। আগ্নেয়াে 

সংিাে থবথিমালা থশ্থিল ক্রার মািযগ্নম, সুথিম হক্াটন এখর্ ভুল থেগ্নক্ এথগগ্নয় োগ্নচ্ছ। আমরা 



ক্ংগ্নগ্রসগ্নক্ থেগ্নয় AR-15 থর্য়ন্ত্রণ ক্রাগ্নি পারথে র্া, থক্ন্তু সুথিম হক্াটন আমাগ্নের েিটুকু্ 

থবথিথর্গ্নিি থেল িাও উটঠগ্নয় থর্গ্নি চায়। এই থসদ্ধাে হমাক্াগ্নবলায় গভর্ নগ্নরর এবং অর্যার্য বড় 

থসটটগুগ্নলার সগ্নে ক্াজ ক্রগ্নি হপগ্নর ইয়ংক্াস ন আর্ক্রন্দি। ইয়ংক্াগ্নস ন অপরাগ্নির  ার সবসময় 

ক্ম থেল, এবং সম্প্রথি এটট হরক্েন পথরমাগ্নণ ক্গ্নম হগগ্নে। আগ্নেয়াে সংিাে সথ ংসিা বন্ধ 

ক্রা আমাগ্নের শ্ীি ন অগ্রাথিক্ার, এবং আগ্নেয়াে সম্পথক্নি থবথিথর্গ্নিিগ্নক্ থশ্থিল ক্গ্নর হেয় 

এমর্ হেগ্নক্াগ্নর্া থক্েু পুথলশ্ থবভাগ্নগর ক্াজগ্নক্ অগ্নর্ক্ হবথশ্ ক্টঠর্ ক্গ্নর িুলগ্নব।"  
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