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গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 18তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: আম্বেয়াম্বের 
যন্ত্াাংেম্বক অে বিম্বসম্বি গণ্ে করা এিাং একটি ক্রবমক র্ের থাকাম্বক িাধ্েতামূলক কম্বর 

ের্াক্তঅম্বযাগে "স্টভৌবতক অম্বের" বর্বিবিকরণ্  
  
প্রস্তাির্াটি অর্লাইম্বর্ স্টকাম্বর্া আম্বেয়াে, রাইম্বফল িা েটগাম্বর্র প্রধ্ার্ প্রধ্ার্ উপাদ্ার্গুম্বলা স্টপম্বত 
মার্ুম্বির উপর বর্ম্বিধ্াজ্ঞা জাবর করম্বি-লাইম্বসন্সধ্ারী অে িেিসায়ীর কাম্বে ইর্-স্টোর স্টলর্ম্বদ্র্ 

প্রম্বয়াজর্ িম্বি  
  
সিম্বজই একটি আম্বেয়াম্বে, রাইম্বফল িা েটগার্ বর্মনাম্বণ্ িেিিার করা যায় এমর্ মূখ্ে উপাদ্ার্ 
পাওয়া স্টথম্বক আইর্ত একটি আম্বেয়াম্বে, রাইম্বফল িা েটগাম্বর্র অবধ্কারী িম্বত পাম্বর র্া এমর্ 

িেবক্তম্বক বিরত রাম্বখ্  
  

সদ্ে করা এই বিধ্াম্বর্র লঙ্ঘর্ র্তুর্ভাম্বি অসদ্াচরণ্ এিাং গুরুতর অপরাম্বধ্র োবস্ত ততবর কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ তার 2020 সামের 18 তম প্রস্তাব ঘ াষণা কমরমের্ - ঘেটি 
সমূ্পণন আমেয়ামের ক্রময়র সমতুেয শতন  প্রময়াগ এবং সকে মূখ্য েন্ত্াংমশর একটি ক্রমমক র্ম্বর 
থাকামক বাধ্যতামূেক কমর, ঘকবেমাত্র অ্র্ুমমামিত ঘক্রতার কামে আমেয়ামের েন্ত্াংশ মবমক্রমক সীমমত 
করার মাধ্যমম শর্াক্তকরমণর অ্মোগয "ঘভৌমতক অ্েমক" মর্মষদ্ধ কমর। গভর্নমরর এই প্রস্তাব কামরা 
অ্র্োইমর্ ঘকামর্া আমেয়াে, রাইমেে বা শটগামর্র মূখ্য উপািার্ প্রামির উপর মর্মষধ্াজ্ঞা আমরাপ 
করমব; এর পমরবমতন , একজর্ বযমক্তমক একটি োইমসন্সধ্ারী অ্ে বযবসায়ীর কামে এই েন্ত্াংশ সমূহ 
পাঠামর্ার বযবস্থা করমত হমব ঘেখ্ার্ ঘথমক বযমক্ত ঘসটি সংগ্রহ করমব। আইর্ত একটি আমেয়ামে, 
রাইমেে বা শটগামর্র অ্মধ্কারী হমত পামর র্া এমর্ বযমক্তমক আমেয়ামের মামেক হওয়া ঘথমক 
মবরত রাখ্মব, এবং সিয করা এই মবধ্ামর্র েঙ্ঘর্ র্তুর্ভামব অ্সিাচরণ এবং গুরুতর অ্পরামধ্র 
শামস্ত ততমর করমব।  
  
"মর্উ ইয়মকন  ঘিমশর সবমচময় শমক্তশােী বন্দুক মর্রাপত্তা র্ীমত রময়মে, মকন্তু প্রমতমর্য়তই মবপজ্জর্ক 
মার্ুষজর্ এগুমোমক পাশ কাটিময় র্তুর্ উপায় খ্ুুঁমজ পাওয়ার প্রমচষ্টা চাোয়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই সাধ্ারণ জ্ঞার্ পিমেপ এই সকে শর্াক্তকরমণর অ্মোগয অ্েগুমোমক মর্মষদ্ধ করমব 
এবং মর্জস্ব আমেয়াে ততমর করমত চার্ এমর্ সবাইমক তামির োয়া ঘথমক মচরতমর বাইমর ঘবমিময় 
আসমত বাধ্য করমব।"  



 

 

  
তথাকমথত "80 শতাংশ মকট" সহমজই পাওয়া োয় এবং ঘে কাউমক অ্মের অ্সমূ্পণন ঘেম বা 
মরমসভার মকর্মত এবং বামক 20 শতাংশ বামিমত ততমর কমর মর্মত সমথন কমর। এমমর্মত োমির 
অ্ে ঘকর্া মর্মষদ্ধ এই মকটগুমো তামিরমক মবমভন্ন উপািার্ ঘপমত এবং  মর বমস অ্ে ততমর করমত 
সাহােয কমর। এই মর্মজই বামর্ময় মর্র্ (Do-it- yourself) আমেয়ােগুমোমত ঘকামর্া ক্রমমক র্ম্বর 
থামক র্া, ো এগুমোমক কততন পে দ্বারা শর্াক্তকরমণর অ্মোগয কমর ঘতামে। 2019 সামে, মর্উ ইয়মকন  
এই শর্াক্তকরমণর অ্মোগয অ্মের বযবহার করা বযমক্তর সংখ্যা উমেখ্মোগযভামব বতমদ্ধ ঘপময়মে; ঘেট 
জমুি এগুমো ডজমর্ ডজমর্ আইর্শতঙ্খো রোকারী বামহর্ী আটক কমরমে। জার্া ঘগমে ঘে 2019 
সামের র্মভম্বমর কযামেমোমর্নয়া সাওগাস হাই সু্কমের সাম্প্রমতক মাস শুটিং-এ শর্াক্তকরমণর অ্মোগয 
বন্দুকগুমো বযবহৃত হময়মে।  
  
গভর্নর কুউমমার ঘর্তত মে, মর্উ ইয়কন  2013 সামে SAFE আইর্ এবং অ্র্যার্য বযবস্থা সহ, ঘিমশর 
সবমচময় শক্ত অ্ে মর্য়ন্ত্ণ আইর্ পাস কমরমে, ঘেটি মার্মসক স্বাস্থয ঘপশািারমির কততন ক মর্মজর বা 
অ্মর্যর জর্য মবপজ্জর্ক বমে মমর্ করা বযমক্তমির সহ ঘিাষী মহমসমব সাবযস্ত হওয়া অ্পরাধ্ী, 
পামরবামরক অ্বমার্র্া করা বযমক্ত এবং অ্র্যার্য গুরুতর অ্পরাধ্ীমির হাত ঘথমক অ্ে িমূর ঘরমখ্মে। 
এোিাও SAFE আইর্ বযমক্তগত আমেয়াে মবক্রময়র পূমবন পটভূমম খ্মতময় ঘিখ্া মর্মিত কমরমে, উচ্চ 
েমতাসম্পন্ন মযাগামজর্ এবং অ্যাসল্ট অ্ে মর্মষদ্ধ কমরমে, ও অ্ববধ্ অ্ে বযবহামরর জর্য ঘেৌজিামর 
শামস্ত আরও ঘজারিার কমরমে।  
  
পটভূমম পরীো করার অ্মপোর ঘময়াি বািামত, পবূনবতী পটভূমমর অ্মপোর সময়কাে বািামত; 
বাম্প েক মর্মষদ্ধ করমত; 3D-মপ্রন্ট করা অ্ে সহ শর্াক্তকরমণর অ্মোগয বন্দুক মর্মষদ্ধ করমত; 
আমেয়াে মর্রাপি সংরেণ আইর্ সম্প্রসামরত করমত; মশেকমিরমক সশেকরণ করা ঘথমক সু্কে 
মডমিক্টগুমোমক মবরত রাখ্মত; পুর্রায় অ্ে ক্রয় কমনসূমচর জর্য ঘেট জমুি প্রমবধ্ার্ প্রমতষ্ঠা করমত; 
এবং সংমিষ্ট পমরবার সিসয, মশোমবি এবং আইর্ প্রময়াগকারীমক মর্মজর বা অ্র্যমির জর্য ঝুুঁ মকপণূন 
মহসামব মবমবমচত বযমক্ত ঘথমক বন্দুক অ্পসারমণর জর্য একটি অ্স্থায়ী আমিশ চাইমত সেম কমর 
এমর্ একটি ঘরড ফ্ল্যাগ প্রমক্রয়া ততমর করমত গভর্নর 2019 সামে সামমগ্রক আইমর্র মাধ্যমম মর্উ 
ইয়মকন র ঘিশমক-ঘর্তত ে ঘিয়া অ্ে আইর্মক এমগময় মর্ময় োওয়া অ্বযাহত ঘরমখ্মের্। এই আইর্গুমো 
মর্উ ইয়কন মক ঘিমশর সবমচময় মর্রাপি ঘেট, এবং মর্উ ইয়কন  মসটিমক ঘিমশর সবমচময় মর্রাপি বি 
শহর মহমসমব গমি তুেমত সাহােয কমরমে।  
  

###  
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