
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

সুবপ্রম হকাম্বটনর হিপম্বরায়া বসদ্ধাম্বের প্রবিক্রিয়ায় আম্বেয়াস্ত্র সংিাে আইর্ 

েক্রিোলীকরণ এিং হগাপম্বর্ আম্বেয়াস্ত্র ি ম্বর্র হেম্বে বিবিবর্ম্বেি হ ারদার করার 

 র্ে গভর্ নর হ াকম্বলর মাইলফলকস্বরূপ আইর্ স্বাের  

  

আইর্টট (S.51001/A.41001) িাবলকাভুি সংম্বিদর্েীল স্থার্গুম্বলাম্বি হগাপম্বর্ 

আম্বেয়াস্ত্র ি ম্বর্র হেম্বে বিবিবর্ম্বেি আম্বরাপ করম্বে  

  

সম্পবির মাবলকম্বদর অর্ুমবি র্া িাকম্বল সািারণভাম্বি হিসরকাবর সম্পবি ও িেিসা 

প্রবিষ্ঠাম্বর্ হগাপম্বর্ আম্বেয়াস্ত্র ি র্ বর্বেদ্ধ করম্বে  

  

হগাপম্বর্ আম্বেয়াস্ত্র ি ম্বর্র অর্ুমবি প্রিোেীম্বদর  র্ে উপযুিিার র্িুর্ েিন প্রবিষ্ঠা 

করম্বে এিং অর্ুপযুিিার েিন সম্প্রসারণ করম্বে  

  

বর্রাপম্বদ সংরেম্বণর েিনািলী হ ারদার করম্বে, যার্িা ম্বর্র েিনািলী িবি নি করম্বে  

  

সি িরম্বর্র হগালািারুদ িম্বয়র হেম্বে পটভূবম যাচাই আিেেক করম্বে  

  

িাম্বফম্বলাম্বি হগালাগুবলর ঘটর্ায় সম্বে ভা র্ িেক্রির িেিহৃি েি িবি আম নারম্বক 

অেভুনি করার  র্ে িবি আম নার িম্বয়র হেম্বে বর্ম্বেিাজ্ঞা সংম্বোির্ করম্বে  

  

গভর্ নর হ াকম্বলর এই বিলটটম্বি স্বাের করার েবিগুম্বলা এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়র্ক্নর আর্েয়াস্ত্র সংক্রান্ত আইর্ শক্তিশালী ক্রর্ে এবং 

হগাপর্র্ আর্েয়াস্ত্র ব র্র্র থবথিথর্র্েি হজারদার ক্রর্ে এক্টি মাইলফলক্স্বরূপ আইর্র্ স্বাক্ষর 

ক্র্রর্ের্। আইর্সভার থর্থবড় স র্ াথগোয় প্রস্তুেকৃ্ে র্েুর্ আইর্র্র এই পযার্ক্জটি NYSRPA 

বর্াম ব্রুর্য়র্ মামলায় সুথপ্রম হক্ার্িনর সাম্প্রথেক্ থসদ্ধার্ন্তর সার্ি সঙ্গথে রক্ষা ক্র্র প্রণয়র্ ক্রা 

 র্য়র্ে। এই থসদ্ধার্ন্তর ফলস্বরূপ, থর্উ ইয়ক্ন হেি সুথপ্রম হক্ার্িনর থসদ্ধার্ন্তর ফর্ল থর্উ ইয়ক্ন 

হের্ি আর্েয়াস্ত্র ক্রয় ও ব র্ ক্রর্ে ইচু্ছক্ বযক্তির্দর সংখ্যা ও লাইর্সন্স বকৃ্তদ্ধ পাওয়া 

হমাক্ার্বলার জর্য পদর্ক্ষপ গ্র ণ ক্র্রর্ে।  
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"এক্ সপ্তা  আর্গ, সুথপ্রম হক্ািন এক্টি হবপর্রায়া রায় জাথর ক্র্রথেল  া আমার্দর হের্ি ক্ারা 

হগাপর্র্ অস্ত্র ব র্ ক্রর্ে পারর্ব োর অর্ুমথে হদয় এমর্ শোব্দী-পুরার্র্া থবথিথর্র্েি 

অপসারণ ক্র্র - থর্র্ব নািভার্ব আমার্দরর্ক্ থপের্র্র থদর্ক্ হের্ল হদয় এবং আমার্দর 

বাথসন্দার্দর থর্রাপত্তার্ক্ ঝুুঁ থক্র মর্িয হফর্ল হদয়," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আজ, আমরা 

থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দর সুরক্ষার জর্য দ্রুে ও সা সী পদর্ক্ষপ থর্ক্তচ্ছ। NYSRPA বর্াম ব্রুর্য়র্ রায়টি 

থর্থবড় প নার্লাচর্া এবং সংথবিার্ ও র্ীথে থবর্শেজ্ঞ, আইর্জীবী ও আইর্ী অংশীদারর্দর সার্ি 

বযাপক্ আর্লাচর্ার পর্র, আথম এই লযান্ডমাক্ন আইর্ী পযার্ক্র্জ স্বাক্ষর ক্রর্ে হপর্র গথব নে  া 

আমার্দর আর্েয়ার্স্ত্রর আইর্র্ক্ শক্তিশালী ক্রর্ব এবং হগাপর্র্ অস্ত্র ব র্র্র উপর থর্র্েিাজ্ঞা 

হজারদার ক্রর্ব। আথম সংখ্যাগথরষ্ঠ অংর্শর হর্ো স্িুয়ািন-ক্াক্তজন্স, স্পিক্ার থ র্য়থে এবং 

আইর্সভায় আমার্দর সক্ল অংশীদারর্ক্ এই গুরুত্বপূণ ন সমসযাটি জরুথর থভথত্তর্ে ও 

থর্য়মথর্ষ্ঠার সার্ি গ্র ণ ক্রার সথদচ্ছার জর্য ির্যবাদ জার্ার্ে চাই। আর্েয়ার্স্ত্রর সথ ংসোর 

ম ামারী হমাক্ার্বলায় আথম  িাসািয হচষ্টা চাথলর্য়  ার্বা।"  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হের্ির জর্গণর্ক্ থর্রাপদ রাখ্া আমার্দর সবর্চর্য় বড় অগ্রাথিক্ার এবং আজ হ  

বযবস্থাগুর্লা ক্া নক্র ক্রা  র্য়র্ে ো ক্া নক্র ক্রার জর্য আথম গভর্ নর ও আইর্সভার পার্শ 

িাক্র্ে হপর্র গথব নে," িম্বলম্বের্ হলফম্বটর্োন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও হিলগাম্বিা। "এই 

পদর্ক্ষর্পর মািযর্ম, থর্উ ইয়ক্ন হদর্শর বাথক্ অংর্শর ক্ার্ে এক্টি বােনা পাটের্য়র্ে হ  আমরা 

অলসভার্ব দা ুঁথড়র্য় িাক্র্বা র্া এবং বের্রর পর বের ির্র চর্ল আসা সংর্বদর্শীল আর্েয়ার্স্ত্রর 

থবথিমালা সুথপ্রম হক্ািনর্ক্ উল্টার্ে হদব র্া।"  

  

গর্বেণায় হদখ্া হগর্ে হ  হলাক্জর্র্ক্ আর্েয়াস্ত্র ব র্ ক্রার অথিক্ার প্রদার্ ক্রার ফর্ল 

আর্েয়ার্স্ত্রর সার্ি সম্পথক্নে সথ ংস অপরাি 29 শোংশ বকৃ্তদ্ধ হপর্য়র্ে  ার থপের্র্ আর্েয়াস্ত্র 

চুথরর ঘির্া 35 শোংশ বকৃ্তদ্ধ পাওয়াও আংথশক্ দায়ী থেল এবং পুথলর্শর সমািার্ ক্রা হক্র্সর 

 ার 13 শোংশ ক্র্ম হগর্ে। আজর্ক্র আইথর্ পযার্ক্জটি থর্ম্নথলথখ্ে পদর্ক্ষপ গ্র র্ণর 

মািযর্ম আর্েয়ার্স্ত্রর দ্বারা মেুৃয ও আঘােপ্রাথপ্ত প্রথের্রার্ির জর্য হের্ির অপথর া ন স্বাি নর্ক্ 

আর্রা সামর্র্ এথগর্য় থর্র্চ্ছ:  

• আর্বদর্ক্ারীর্দর জর্য সম্পূণ ন আর্েয়াস্ত্র প্রথশক্ষণ হক্াস নস  হগাপর্র্ ব র্র্র 

পারথমি প্রক্তক্রয়া ক্রার হক্ষর্ে হ াগযোর শেনাবলী বকৃ্তদ্ধ ক্রা।  

• লাইর্সর্ন্সর আর্বদর্ক্ারীর্দর জর্য প্রথশক্ষণ থর্য়ন্ত্রণ এবং মার্সম্মে ক্রার জর্য 

হেির্ক্ অর্ুমথে প্রদার্ ক্রা।  

• সংর্বদর্শীল স্থার্র্ লুক্ার্র্া অস্ত্র ব র্ সীমাবদ্ধ ক্রা এবং বযক্তিগে সম্পথত্তর 

মাথলক্র্দর হক্ার্র্া বযক্তির্ক্ সুিষ্টভার্ব োর্দর সম্পথত্তর্ে আর্েয়াস্ত্র, রাইর্ফল 

বা শিগার্ রাখ্ার অর্ুমথে থদর্ে  র্ব ো প্রথেষ্ঠা ক্রা। সংর্বদর্শীল স্থার্র্ অিবা 

বযক্তিগে সম্পথত্তর মাথলর্ক্র ক্েৃ নত্ব লঙ্ঘর্ ক্র্র হগাপর্র্ অস্ত্র ব র্ক্ারী 

বযক্তিরা হফৌজদাথর শাক্তির মুর্খ্ামুথখ্  র্ব।  

• আর্েয়ার্স্ত্রর জর্য বযাক্গ্রাউন্ড হচক্ এবং অপরািমূলক্ দর্ের জর্য 

লাইর্সন্সিারীর্দর থর্য়থমে  াচাইর্য়র উপর হের্ির র্জরদাথর প্রথেষ্ঠা ক্রা।  

• হেিবযাপী লাইর্সন্স ও হগালাবারুর্দর জর্য এক্টি ডািার্বস তেথর ক্রা।  
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• বথড আম নার থবক্রয় সম্পথক্নে আইর্র্ক্ শক্তিশালী ও িষ্ট ক্রা  ার্ে  াডন বথড 

আম নার অন্তভুনি ক্রা  ায়, হ মর্ বার্ফর্লা শুটিংর্য় সর্ন্দ ভাজর্ বযক্তি হ  

িরর্র্র আম নার পর্র থেল এবং আর্েয়ার্স্ত্রর থর্রাপদ সংরক্ষণ।  

  

1 হসর্েম্বর, 2022 োথরখ্ হির্ক্ এই আইর্ ক্া নক্র  র্ব। এোড়া হ সব আর্বদর্ক্ারীর 

লাইর্সন্স বা র্বায়র্ প্রেযাখ্যার্ বা বাথেল ক্রা  র্য়র্ে, োর্দর জর্য এক্টি আথপল হবাডন গের্ 

ক্রা  র্ব,  া 1 এথপ্রল, 2023 হির্ক্ ক্া নক্র  র্ব।  

  

গভর্ নর হ াক্র্লর আজর্ক্র আইথর্ পযার্ক্জ স্বাক্ষর ক্রার েথবগুর্লা এখাম্বর্ পাওয়া  ার্ব৷  

  

বসম্বর্ম্বটর সংখোগবরষ্ঠ অংম্বের হর্িা অোক্রিয়া স্টুয়াটন-কাক্র ন্স িম্বলর্, "সুথপ্রম হক্ার্িনর 

রায় এই িারণা হদয় হ  এই হদর্শ জীবর্র্র হচর্য় আর্েয়াস্ত্র হবথশ গুরুত্বপূণ ন, আমরা থর্উ ইয়ক্ন 

হের্ি থর্রাপদ ও দাথয়ত্বশীল আর্েয়ার্স্ত্রর আইর্ িাক্ার থবেয়টি থর্ক্তিে ক্রার জর্য আইর্ 

পাস ক্রথে। হেি  র্লা প্রথেরক্ষার হশে িম্ভ, আর এক্ারর্ণই আমরা থর্উ ইয়ক্নর্ক্ হগাপর্র্ 

ব র্কৃ্ে আর্েয়াস্ত্র থদর্য় স র্জই হের্য়  াওয়া হির্ক্ সুরথক্ষে রাখ্র্ে এবং ভুল হলার্ক্র  ার্ে 

আর্েয়াস্ত্র  াওয়া প্রথের্রাি ক্রর্ে পদর্ক্ষপ গ্র ণ ক্রথে। এর আর্গ আমার্দর পাশ ক্রা 

আর্েয়াস্ত্র সংক্রান্ত সথ ংসো থবর্রািী আইর্র্র সার্ি বাড়থে থ র্সর্ব এসব পদর্ক্ষপ এমর্ এক্ 

সমর্য় অেযন্ত গুরুত্বপণূ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রর্ব  খ্র্ আর্মথরক্ার্ে মার্ুর্ের হচর্য় আর্েয়ার্স্ত্রর 

সংখ্যা হবথশ  র্য় হগর্ে। থর্উ ইয়ক্ন হলাক্জর্র্র থর্রাপত্তা ও জীবর্র্ক্ অগ্রাথিক্ার হদওয়া 

অবযা ে রাখ্র্ব, আথম আমার আইর্সভা, স্পিক্ার থ র্য়থে, ও গভর্ নর হ াক্লর্ক্ োর্দর 

অংশীদাথরর্ত্বর জর্য ির্যবাদ জার্াই।"  

  

স্পিকার কাল ন ব ম্বয়বি িম্বলর্, "আমার্দর 100 বের্ররও হবথশ সমর্য়র পুর্রার্র্া  ুক্তিসঙ্গে 

হগাপর্র্ আর্েয়াস্ত্র ব র্ সংক্রান্ত আইর্ পথরবেনর্ ক্রার বযাপার্র সুথপ্রম হক্ার্িনর থসদ্ধার্ন্তর 

পথরর্প্রথক্ষর্ে, অযার্সম্বথলর সংখ্যাগথরষ্ঠ অংশ আমার্দর হের্ি  ার্ে সম্ভাবয সবর্চর্য় শক্তিশালী 

আর্েয়াস্ত্র সংক্রান্ত আইর্ ক্া নক্র িার্ক্ হস থবেয়টি থর্ক্তিে ক্রর্ে আমার্দর থসর্র্র্ির 

স ক্মীর্দর ও গভর্ নর্রর সর্ঙ্গ থর্রলসভার্ব ক্াজ ক্র্র হগর্ে। আমরা এই রায়র্ক্ আমার্দর 

সড়ক্গুর্লার্ক্ অর্পক্ষাকৃ্ে ক্ম থর্রাপদ ক্র্র হোলার সুর্ াগ থদর্বা র্া। এখ্ার্র্ থর্উ ইয়র্ক্ন, 

জর্সমাগর্মর স্থার্গুর্লার্ে থর্রাপদ হবাি ক্রার অথিক্ার আর্েয়ার্স্ত্রর অবাি অযার্ের্সর হচর্য় 

হগৌণ হক্ার্র্া থবেয় র্য়। এবং এই ডার্পন্থী সংরক্ষণশীল আদালে অবিাথরেভার্ব আমার্দর 

গণের্ন্ত্রর উপর এটির আক্রমণ চাথলর্য়  াওয়ার এই সমর্য়, আমরা প্রর্েযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর 

অথিক্ার সুরথক্ষে রাখ্ার জর্য বরাবর্রর মর্োই অঙ্গীক্ারাবদ্ধ রর্য়থে।"  

  

গে সপ্তার্  সুথপ্রম হক্ার্িনর 6-3 থসদ্ধার্ন্ত, হক্ার্র্া বযক্তির হগাপর্র্ আর্েয়াস্ত্র ব র্ ক্রার 

লাইর্সন্স পাওয়ার জর্য " িা ি ক্ারণ" প্রদশ নর্ বািযোমূলক্ ক্র্র হদওয়া 100 বের ির্র চর্ল 

আসা এক্টি আইথর্ থবিার্র্র ইথে িার্া  র্য়র্ে। থবদযমার্ আইর্টি হেির্ক্ এবং এর লাইর্সন্স 

প্রদার্ক্ারী ক্ম নক্েনার্দর হক্ার্ থবেয়টি " িা ি ক্ারণ" বর্ল গণয  র্ব হস থসদ্ধান্ত গ্র র্ণর 

স্বািীর্ো থদর্য়র্ে, হ টির্ক্ আদালে অসাংথবিাথর্ক্ বর্ল অথভথ ে ক্র্রর্ে। গভর্ নর হ াক্ল 

থর্ম্নথলথখ্ে আইর্টি (S.51001/ A.41001) প্রস্তুে ক্রর্ে আইর্সভার সর্ঙ্গ থর্থবড়ভার্ব ক্াজ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fflic.kr%2Fs%2FaHBqjzWyLu&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf30a286e726b47db989108da5bc47aac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637923196674831409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bhdpIhdJsDd5RJKtf%2BLrpoQ8Mgp94ztf1iU%2F4xNmwa0%3D&reserved=0


ক্র্রর্ের্, হ টি NYSRPA বর্াম ব্রুর্য়র্ মামলার থসদ্ধার্ন্তর গক্তের মর্িয হির্ক্ হগাপর্র্ 

আর্েয়াস্ত্র ব র্র্র থবেয়টির্ক্ সেক্নোর সার্ি ও ক্র্োরভার্ব থর্য়ন্ত্রণ ক্রর্ব।  

  

সংম্বিদর্েীল স্থার্সমূ  ও হিসরকাবর সম্পবি  

  

থর্থদনষ্ট থক্েু স্থার্ সবসময় আর্েয়ার্স্ত্রর জর্য অথর্রাপদ  র্য় িার্ক্, এবং এই আইর্টি 

সংর্বদর্শীল স্থার্গুর্লার্ে হগাপর্র্ আর্েয়াস্ত্র ব র্র্ক্ এক্টি শাক্তির্ াগয অপরার্ি পথরণে 

ক্র্রর্ে। সংর্বদর্শীল স্থার্গুর্লার মর্িয রর্য়র্ে:  

  

• থবমার্বন্দর  

• অযালর্ক্া ল পথরর্বশর্ক্ারী বার ও হরর্িারা ুঁ  

• আদালেক্ক্ষ  

• হড-র্ক্য়ার ফযাথসথলটি, হখ্লার মাে এবং থশশুর্দর এক্ক্তেে  ওয়ার অর্যার্য স্থার্  

• থশক্ষা প্রথেষ্ঠার্  

• জরুথর আশ্রয়র্ক্ন্দ্র, হ মর্ ঘর্রায়া সথ ংসোর ভুির্ভাগীর্দর আশ্রয়র্ক্ন্দ্র এবং 

গ ৃ ীর্র্দর আশ্রয়র্ক্ন্দ্র  

• থবর্র্াদর্র্র হভর্ুযসমূ   

• হফডার্রল, হেি, ও স্থার্ীয় সরক্ার্রর ভবর্সম ূ  

• স্বাস্থয ও হমথডর্ক্ল ফযাথসথলটিসমূ   

• উপাসর্ালয়  

• লাইর্েথর  

• হভাি হক্ন্দ্র  

• জর্সািারর্ণর অংশগ্র ণ ক্রা থবর্ক্ষাভ থমথেল ও র যাথল  

• গণপথরব র্ হ মর্ সাবওর্য় ও বাস  

• িাইমস স্কয়ার  

  

এোড়াও আইর্টি সািারণভার্ব হবসরক্াথর সম্পথত্তগুর্লার্ে আর্েয়াস্ত্র 'ব র্ থর্থেদ্ধ' ক্র্রর্ে, 

 থদ র্া সম্পথত্তর মাথলক্রা অর্ুমথে প্রদার্ ক্র্র িার্ক্র্। এটি বযবসা প্রথেষ্ঠার্ ও সম্পথত্তর 

মাথলক্র্দরর্ক্ োর্দর প্রথেষ্ঠার্র্ োরা আর্েয়াস্ত্র চার্ থক্র্া হস থসদ্ধান্ত হর্ওয়ার ক্ষমো থদর্য়র্ে, 

 ার মর্িয বার, হরর্িারা ুঁ, হদাক্ার্ বা মুথদ হদাক্ার্ অন্তভুনি িাক্র্ে পার্র। হ সব সম্পথত্তর 

মাথলক্ হগাপর্র্ আর্েয়াস্ত্র ব র্র্র অর্ুমথে প্রদার্ ক্রার থসদ্ধান্ত থর্র্বর্ োর্দরর্ক্ এক্টি সাইর্ 

লাথগর্য় জাথর্র্য় থদর্ে  র্ব হসই প্রথেষ্ঠার্র্ হগাপর্র্ আর্েয়াস্ত্র ব র্র্র অর্ুমথে রর্য়র্ে। এটি 

হলাক্জর্র্ক্ হক্ার্র্া বযক্তির আর্েয়াস্ত্র ব র্ ক্রার সম্ভাবর্া রর্য়র্ে এমর্ এক্টি স্থার্র্ োরা 

িাক্র্ে চার্ থক্র্া হস বযাপার্র অবথ ে থসদ্ধান্ত গ্র ণ ক্রার সুর্ াগ প্রদার্ ক্রর্ব।  

  

উপযুিিার েিনািলী এিং অর্ুপযুিিার েিনসমূ  সম্প্রসারণ করা  ম্বয়ম্বে  

  

এই আইর্ হগাপর্র্ আর্েয়াস্ত্র ব র্র্র অর্ুমথের জর্য আর্বদর্ক্ারীর্দর উপ ুিোর শেনাবলী 

সম্প্রসারণ ক্র্রর্ে। সম্প্রসারণকৃ্ে আর্বদর্র্র শেনাবলীর মর্িয চাথরক্তেক্ সর্দ, আর্েয়ার্স্ত্রর 

থর্রাপত্তা সংক্রান্ত প্রথশক্ষণ হক্াস ন, লাইভ ফায়ার হিথেং, ও পিভূথম  াচাই অন্তভুনি রর্য়র্ে। 



হসইসার্ি, সথ ংস আচরণ ক্রার হরক্ডন রর্য়র্ে এমর্ আর্বদর্ক্ারীরা হগাপর্র্ আর্েয়াস্ত্র 

ব র্র্র অর্মুথে পাওয়ার জর্য অর্পু ুি থবর্বথচে  র্বর্। অর্ুপ ুিোর শেনগুর্লার মর্িয 

আর্েয়াস্ত্র ব র্ ও ভীথে প্রদশ নর্র্র অপরার্ি হদােী সাবযি  ওয়া, মাদক্ সম্পথক্নে ক্ারর্ণ 

সাম্প্রথেক্ সমর্য় থচথক্ৎসা গ্র ণ, এবং অযালর্ক্া র্লর সার্ি সম্পথক্নে অপরার্ি হদােী সাবযি 

 ওয়াও অন্তভুনি রর্য়র্ে।  

  

বর্রাপম্বদ সংরেণ  

  

আজর্ক্র আইর্টি রাইর্ফল, শিগার্, ও আর্েয়াস্ত্র থর্রাপর্দ সংরক্ষর্ণর জর্য র্েুর্ শেনাবলীও 

বািবায়র্ ক্রর্ে। আর্েয়ার্স্ত্রর মাথলক্র্দর জর্য এক্টি োলাবদ্ধ বার্ে সংরক্ষণ ক্রা র্া  র্ল 

োর্দর গাথড়র্ে আর্েয়াস্ত্র হরর্খ্  াওয়া থর্থেদ্ধ  র্ব। হসইসার্ি, এর আর্গ হের্ির আইর্ 

অর্ু ায়ী বাথড়র্ে 16 বের্রর ক্মবয়সী হক্উ বসবাস ক্রর্ল আর্েয়াস্ত্র থর্রাপর্দ সংরক্ষণ ক্রা 

আবশযক্ থেল, থক্ন্তু র্েুর্ আইর্র্ বাথড়র্ে 18 বের্রর ক্মবয়সী হক্উ বসবাস ক্রর্ল আর্েয়াস্ত্র 

থর্রাপর্দ সংরক্ষণ ক্রা আবশযক্  র্ব।  

  

হগালািারুম্বদর পটভূবম যাচাই  

  

এই আইর্ হেির্ক্ আর্েয়ার্স্ত্রর জর্য পিভূথম  াচাই পথরচালর্া ক্রার এবং ো েত্ত্বাবিার্ 

ক্রার এবং লাইর্সন্সিারীর্দর উপর হফৌজদারী অপরার্ির বযাপার্র থর্য়থমে হচক্ সম্পন্ন ক্রার 

সুর্ াগ প্রদার্ ক্রর্ব। হের্ির পিভূথম  াচাই FBI-এর পথরচালর্ািীর্ র্যাশর্াল ইর্েযান্ট 

ক্তক্রথমর্াল বযাক্গ্রাউন্ড হচক্ থসর্ের্মর (National Instant Criminal Background Check 

System) গক্তন্ডর্ক্ োথড়র্য়  ার্ব, হ  থসর্ের্ম এক্জর্ আর্বদর্ক্ারীর পিভূথমর আর্রা হবথশ 

থর্ভুনল মূলযায়র্ সরবরা  ক্রর্ে হের্ির মাথলক্ার্ািীর্ ও স্থার্ীয় সরক্ার্রর মাথলক্ার্ািীর্ 

হরক্ডন ও ডািার্বসগুর্লার অথে গুরুত্বপূণ ন অযার্ের্সর অভাব রর্য়র্ে। গর্বেণায় জার্া হগর্ে 

হ  হ সব হেি এক্ক্ভার্ব হফডার্রল ডািার্বস বযব ার ক্রার পথরবর্েন থর্র্জরা োর্দর 

পিভূথম  াচাইর্য়র ক্াজ সম্পন্ন ক্র্রর্ে হসসব হের্ি আর্েয়াস্ত্র সংক্রান্ত আত্ম েযার  ার 27 

শোংশ হ্রাস হপর্য়র্ে এবং আর্েয়াস্ত্র সংক্রান্ত খ্ুর্র্র  ার 22 শোংশ হ্রাস হপর্য়র্ে। আইর্টি 

হগালাবারুদ থবক্তক্রর হক্ষর্েও পিভূথম  াচাই আবশযক্ ক্রর্ে এবং হেিবযাপী লাইর্সন্স ও 

হগালাবারুদ সংক্রান্ত এক্টি ডািার্বস তেথর ক্রর্ে।  

  

িবি আম নার সংম্বোির্ী  

  

বেনমার্ আইর্র্র আওোয়, "বথড হভে"-এর সংজ্ঞা বুর্লি প্রথের্রািী র্রম বথড আম নার থ র্সর্ব 

সীমাবদ্ধ রর্য়র্ে। এই আইর্টি বুর্লি প্রথের্রািী থবস্েৃে পথরসর্রর সুরক্ষামূলক্ সরঞ্জাম 

অন্তভুনি ক্রার জর্য বথড হভর্ের সংজ্ঞা পুর্ঃথর্ি নারণ ক্রর্ব,  া শি বথড আম নার অন্তভুনি 

ক্রার জর্য বেনমার্ ক্রয় ও থবক্রয় সংক্রান্ত থবথিথর্র্েিগুর্লা সম্প্রসারণ ক্রর্ব। বার্ফর্লা 

ট্র্যার্জথডর সময় গুথলবে নণক্ারী বযক্তি এক্টি থেল-হের্িড হভে পর্র থেল হ টি বথড আম নার্রর 

এই র্েুর্ সংজ্ঞার অিীর্র্ িরা পর্ড় হ ে।  
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###  

  

 
আর্রা সংবাদ পাওয়া  ার্ব এখ্ার্র্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেি | এক্তেথক্উটিভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

