
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা প্রস্তাম্বির কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ যাম্বে সবিয় ওয়ারান্ট থাকা িেবিগণম্বক িন্দকু 
ঘকর্া ঘথম্বক বিরে রাখা যাম্বি 2021 ঘেট অফ দ্ে ঘেট অংে বিম্বসম্বি  

  
এই প্রস্তাি ঘফডারাল আইম্বর্র ঘসই ফাাঁক িন্ধ করম্বি যা ঘকিল ঘসই সি মার্ুষম্বদ্র ঘমাকাবিলা 

কম্বর যারা একটি অোম্বরে ওয়ারান্ট আম্বে এিং ঘেট লাইর্ পার কম্বরর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেমটর এমজন্ডার অ্ংশ হিমসমে 
স্টফেহর্ ো গুরুতর অ্পরামের জর্য ওয়ারামের অ্েীমর্ থাকা মার্ুষমদ্র েন্দুক স্টকর্া স্টরাে করার 
জর্য তার প্রস্তাে স্ট াষণা কমরমের্। গভর্নমরর প্রস্তামের অ্েীমর্, হর্উ ইয়কন  স্টেট একটি স্টফডারাে 
আইমর্র ফাাঁক েন্ধ করমে যা ততহর িময়হেে যখর্ ট্রামের র্যায়হেচার হেভাগ একটি হেদ্যমার্ 
আমেয়াস্ত্র আইর্ পুর্রায় েযাখা কমর শুেুমাত্র স্টসই সমস্ত েযহিমদ্র আওতােীর্ কমর যারা এক রাজয 
স্টথমক অ্র্য রামজয পাহেময় স্টগমের্ আইমর্র কেে স্টথমক োাঁচার জর্য যখর্ তারা একটি সহিয় ো 
আসন্ন স্টেপ্তাহর পমরায়ার্ার অ্েীমর্ হেমের্, হকন্তু যারা একটি স্টেপ্তাহর পমরায়ার্ার অ্েীমর্ আমের্ 
হকন্তু রাজযর মমেয থামকর্ তামদ্র আমেয়াস্ত্র স্টকর্ায় স্টকার্ োাঁো থামক র্া। এই পদ্মেমপর ফমে, স্টয 
েযহি একটি অ্পরােমূেক ো গুরুতর অ্সদ্াচরমণর জর্য একটি েমকয়া পমরায়ার্ার আওতায় পম়ে, 
হকন্তু স্টয েযহি স্টেপ্তাহর এ়োমত রাষ্ট্রীয় সীমামরখা অ্হতিম কমরহর্, তামক আোর র্যাশর্াে 
ইর্েযাে েযাকোউন্ড স্টচক হসমেমম (National Instant Background Check System) হর্শার্া 
করা িমে এেং তামক েন্দকু স্টকর্া স্টথমক হেরত রাখা িমে।  
  
"যখর্ COVID-19 আমমহরকায় েন্দুক সহিংসতা মিামারীমক আরও োহ়েময় তুেমে, তখর্ হর্উ 
ইয়কন  রাজয জাহতর সে স্টচময় শহিশােী েন্দুক হর্রাপত্তা আইমর্র উপর হভহত্ত কমর গম়ে স্টতাো 
অ্েযািত স্টরমখমে এেং হেপজ্জর্ক েযহিমদ্র িাত স্টথমক আমেয়াস্ত্র দ্মূর রাখার জর্য আমরা সরুোর 
েযেস্থা েিণ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদ্র সম্প্রদ্ায়মক রো করমত এেং এই 
সহিংসতা এেং ধ্বংমসর হেরুমে ে়োই করার জর্য আমরা আমামদ্র েমতায় যা আমে তার সে 
হকেু করে।"  
  
গভর্নর কুওমমার স্টর্তৃমে, হর্উ ইয়কন  2013 সামে হর্উ ইয়কন  হসহকওর অ্যাহমউমর্শর্ অ্যান্ড ফায়ারামন 
এর্মফাসনমমে অ্যাক্ট (New York Secure Ammunition and Firearms Enforcement Act) সি 
জাহতর সে স্টচময় শহিশােী েন্দুক হর্রাপত্তা আইর্ পাস কমরমে, যা অ্পরােী এেং হেপজ্জর্ক 
মার্হসকভামে অ্সসু্থমদ্র েন্দুক স্টকর্া স্টথমক হেরত রামখ েন্দুক স্টকর্ার স্টেমত্র সােনজর্ীর্ েযাকোউন্ড 



স্টচক করার মােযমম, যারা স্টেআইহর্ েন্দুক রামখর্ ো েযেিার কমরর্ তামদ্র শাহস্ত েৃহে কমর, এেং 
স্টদ্মশর সে স্টচময় দ্ঢ়ৃ অ্যাসল্ট অ্মস্ত্রর হর্মষোজ্ঞা জাহর করার মােযমম।  
  
পটভূহম পরীো করার অ্মপোর স্টময়াদ্ ো়োমত, োে েক হর্হষে করমত; 3D-হপ্রে করা অ্স্ত্র 
সি শর্ািকরমণর অ্মযাগয েন্দুক হর্হষে করমত; আমেয়াস্ত্র হর্রাপদ্ সংরেণ আইর্ সম্প্রসাহরত 
করমত; হশেকমদ্রমক সশস্ত্রকরণ করা স্টথমক সু্কে হডহিক্টগুমোমক হেরত রাখমত; অ্স্ত্র স্টফরত-িয় 
কমনসূহচর জর্য রাজয জমু়ে প্রহেোর্ প্রহতষ্ঠা করমত; এেং সংহিষ্ট পহরোমরর সদ্সয, হশোহেদ্ এেং 
আইর্ প্রময়াগকারীমক হর্মজর ো অ্র্যমদ্র জর্য ঝুাঁ হকপূণন হিসামে হেমেহচত েযহি স্টথমক েন্দকু 
অ্পসারমণর জর্য একটি অ্স্থায়ী আমদ্শ চাইমত সেম কমর এমর্ একটি স্টরড ফ্ল্যাগ প্রহিয়া ততহর 
কমর গভর্নর সামহেক আইমর্র মােযমম হর্উ ইয়মকন র স্টদ্শমক-স্টর্তৃে স্টদ্ওয়া অ্স্ত্র আইমর্র উপর হভহত্ত 
কমর গম়ে তুমেমের্। এই আইর্গুহে হর্উ ইয়কন মক স্টদ্মশর সে স্টচময় হর্রাপদ্ ে়ে রাজয করমত 
সািাযয কমরমে।  
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