
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা, বিকার বিম্বলাবির িাম্বে একম্বে, ররড ফ্ল্োগ গার্ প্রবিরক্ষা বিল স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  

র্িুর্ বিধার্িভা অবধম্বিেম্বর্র প্রেম 100 বিম্বর্র মম্বধে--2019 র্োয়বিচার এম্বেন্ডার (Justice 

Agenda) একটি অর্েিম প্রধাণ বিষয়--ররড ফ্ল্োগ বিল (Red Flag Bill) স্বাক্ষর করার প্রবিশ্রুবি 

িালর্ করম্বলর্  

  

আইর্, বর্ম্বের িা অম্বর্ের ের্ে বিিজ্জর্ক হম্বি িাম্বর এমর্ লক্ষণ প্রিেনর্কারী িেবিম্বির িন্দকু 

রকর্া ও িাম্বে রাখা রেম্বক বিরি রাম্বখ  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, বিধার্সভা বিকার র্যাবি পেম াবসর সামে একম ামগ, র্তুর্ বিধার্সভা 
অ্বধমিশমর্র প্রেম 100 বিমর্র মমধয, 2019 র্যায়বিচার এমেন্ডার একটি মুখ্য বিষয়, পরড ফ্ল্যাগ বি মক আইর্ 

বিমসমি স্বাক্ষর করার প্রবতশ্রুবত েূরণ করম র্। পরড ফ্ল্যাগ,  া চূড়ান্ত ঝুুঁ বক প্রবতরক্ষা আমিশ (extreme risk 

protection order, ERPO) বি  র্ামমও েবরবচত, তা বর্মের িা অ্মর্যর ের্য বিেজ্জর্ক িমত োমর এমর্ 

 ক্ষণ প্রিশনর্কারী িযবিমির প মকামর্া ধরমর্র আমেয়াস্ত্র পকর্া ও সামে রাখ্া পেমক বিরত কমর। এই আইর্টি 

বর্উ ইয়মকন র োতীয়-সমিনাচ্চ শবির িন্দকু আইমর্র সংম াের্, এিং এটি বর্উ ইয়কন মক  ুিরামের প্রেম পেট 

করমি প খ্ামর্ সু্কম র বশক্ষক ও প্রশাসর্ পকামটন র িস্তমক্ষমের দ্বারা সু্কম  গুব িষনণ প্রবতিত করমত োরমি।  

  

"অ্র্যার্য উন্নত োবতগুব র তু র্ায় মাবকন র্  ুিরামে গুব চা র্ায় পিবশ মার্ুষ মারা  ার্। পপ্রবসমডন্ট ট্রামের 

প্রেম িছমরর শাসর্কাম , গুব বিদ্ধ িময় 40,000 মার্ুষ মারা পগমছর্ -  া 50 িছমরর মমধয সমিনাচ্চ। বর্উ 

ইয়কন  শবিশা ী িন্দকু বর্রােত্তা আইর্ োশ করার দ্বারা োবতমক েে প্রিশনর্ করমছ, বকন্তু এই িতযা ী া পশষ 

করমত আরও পিবশ বকছু অ্িশযই করমত িমি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আে বর্উ ইয়কন  পিমশর মমধয প্রেম 

পরড ফ্ল্যাগ বি  োশ করার ের্য গবিনত  া সু্ক  বশক্ষকমির  বি মমর্ িয় খ্ারাে বকছু ঘটমত চম মছ তািম  বকছু 

করার অ্বধকার প্রিার্ করমি। আমরা পপ্রবসমডন্ট প মর্ চার্ পসরকম বশক্ষকমির িন্দকু প্রিার্ কমর ক্ষমতা 
প্রিার্ করবছ র্া - বকন্তু আইমর্র মাধযমম তামির সসস্ত্র ও শবিশা ী করবছ,  ামত একের্ বশক্ষক িা েবরিামরর 

সিসয  খ্র্ পকামর্া সমসযার আভাস োমির্, তারা একের্ বিচারমকর কামছ বগময় একটি আিা ত বর্মিন বশত 

মু যায়র্ পেমত োমরর্। পরড ফ্ল্যাগ বি টি েীির্ রক্ষা করমি এিং পকামর্া িযবির অ্বধকামর িস্তমক্ষে করমি র্া 
এিং এটি ি  কাণ্ডজ্ঞার্।"  

  

"গভর্নর কুওমমা, এিং েবরত্রার্ োওয়া িযবিমির এিং িন্দকু দ্বারা সবিংসতা কােটির প্রবতমরাধ করার এই 

িষৃ্টান্তমূ ক আইর্ কা নকর করার মাধযমম বর্উ ইয়কন  প  ইবতিাস স্থাের্ কর  তা সমেনর্ করার কােটির সামে 

প াগিার্ করা একটি বিরাট সন্মার্", বিকার র্োবি বিম্বলাবি িম্বলম্বের্। "এই বি গুব  সািসী েিমক্ষে 

এিং সুিরূ-প্রসারী, এমত আমছ েীির্ রক্ষাকারী এিং আমমবরকায় কাণ্ডজ্ঞার্িীর্ িন্দমুকর মাধযমম সবিংসতার 

সমসযাটি পশষ করার িব ষ্ঠ সুিষ্ট সমাধার্। আর পকামর্া েবরিার প র্ আমামির সু্ক গুব মত, ধমনস্থামর্, রাস্তায় 

িা অ্র্য পকামর্া স্থামর্ িন্দমুকর দ্বারা সবিংসতার ঘটর্ায় বিময়াগান্ত র্াটক এিং মমনমিির্া সিয করমত িাধয র্া 



ির্ তা বর্বিত করমত পেমটর এিং মাবকন র্  ুিরামের আইর্সভার পর্তামির অ্িশযই একম ামগ কাে করা 
অ্িযািত রাখ্মত িমি।"  

  

"িন্দমুকর পেমক িাুঁচার উোয় সেমকন  সাধারণ জ্ঞার্ িৃবদ্ধর প্রচামরর ের্য এই গত গ্রীমে আবম গভর্নর কুওমমার 

সামে সমগ্র পেমটর সু্ক গুব মত পগবছ াম", রলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে রহাচুল িম্বলম্বের্। "পরড ফ্ল্যাগ 

বি টিমক স্বাকক্ষর কমর আইমর্ েবরণত করা আমামির িন্দকু সবিংসতার বিরুমদ্ধ  ড়াইময়র প্রমচষ্টামক এবগময় 

বর্ময়  ামি এিং প সি মার্ুষ বর্মেমির ও অ্র্যমির ক্ষবত করমত োমর তামির পেমক িন্দকুমক িমূর রাখ্মি। 

 ুিরােীয় সরকার  খ্র্ আমমবরকািাসীমির রক্ষা করমত িযেন িময়মছ, তখ্র্ বর্উ ইয়কন  আমামির সমামে ঘমট 

চ া কাণ্ডজ্ঞার্িীর্ িন্দকু সবিংসতা িন্ধ করমত সিায়তা করমত এিং েীির্ রক্ষা করমত সিায়তা করার ের্য 
েে পিখ্ামে এিং আইর্ প্রণয়র্ করমছ।"  

  

বর্উ ইয়কন  পেমট িতন মামর্ এমর্ পকামর্া আইর্ পর্ই  া িযিিার কমর পকাটন  সবিংস িযিিামরর মমতা  া  েতাকা 
আচরণ প্রিশনর্ করমছ িা বর্মের িা অ্মর্যর ( বি র্া এই অ্র্য িযবি পকামর্া অ্েরাধ িা োবরিাবরক অ্েকমমনর 

ের্য অ্বভ ুি িয়) ক্ষবত করমত োমর এমর্ আচরণ করছে  এমর্ িযবির কাছ পেমক সামবয়কভামি আমেয়াস্ত্র 

েব্দ করমত োমর। োশাোবশ, পিমশর পকামর্া পেমটই এখ্র্ ে নন্ত পকামটন র িস্তমক্ষমের সিায়তায় সু্কম  গুব িষনণ 

িন্ধ করমত বশক্ষক ও সু্ক  প্রশাসর্মক অ্র্ুমবত পিয় র্া।  

  

এই আইমর্র ফম  পকামর্া  োেন প্রবিয়ার মধয বিময় র্া বগময় আমেয়াস্ত্র অ্েসারণ করা িমি র্া তা বর্বিত 

করমত সি প্রময়াের্ীয় েদ্ধবতগত পসফগাডন  প্রিার্ করমি এিং একটি সামে এটিও বর্বিত করমি প  োকন  যান্ড 

পফ্ল্াবরডার সু্কম  গুব িষনমণর মমতা িুুঃখ্ের্ক ঘটর্া  ামত আর র্া ঘমট। এই গণ গুব িষনমণর পক্ষমত্র, প  গুব  

চাব ময়মছ তার বিরুমদ্ধ একাবধক উৎস বিশৃঙ্খ  ও বিেজ্জর্ক আচরণ করার কো োবর্ময়মছ বকন্তু তারেমরও 

পস প্রাণঘাতী আমেয়াস্ত্র বকর্মত ও বর্মের কামছ রাখ্মত পেমরমছ। প্রকৃতেমক্ষ, একটি সাম্প্রবতক বিমেষণ িম  প  

অ্মধনমকর পিবশ গণ গুব িষনমণর অ্েরাধী গুব  করার আমগ সতকন তা সমেত প্রিশনর্ কমর। এইসি পক্ষমত্র একটি 

চূড়ান্ত ঝুুঁ বক প্রবতরক্ষা আমিশ অ্গবণত অ্প্রময়াের্ীয় মৃতুয পেকামত োরমতা।  

  

পিশ েমুড় িন্দকু সবিংসতার পক্ষাভ আমামির সমময়র অ্র্যতম গুরুত্বেূণন সমসযা। িতন মামর্, মাবকন র্  িুরামে 

আমেয়ামস্ত্রর মাধযমম র্রিতযার িার বিমের সিমেমক উন্নত পিশগুব র মমধয সমিনাচ্চ। অ্বত সাম্প্রবতক িছমরর 

পডটা অ্র্ু ায়ী, িন্দমুকর দ্বারা িতযার সংখ্যা েঞ্চাশ িছমরর মমধয সমিনাচ্চমত পে ুঁমছমছ।  

  

এর আমগ গভর্নর কুওমমা গত েরু্ 2018 পত পরড ফ্ল্যাগ গার্ পপ্রামটকশার্ বি  (Red Flag Gun Protection 

Bill) োশ করামর্ার ের্য সমগ্র পেমট একটি প্রচারাবভ ামর্র মাধযমম বিেজ্জর্ক িযবিমির পেমক িন্দকু িমূর 

রাখ্মত বিষয়টিমক আইমর্র আওতায় আর্মত পচময়বছম র্। কযামেইমর্ অ্ন্তগনত বছ  এই বি  ও অ্র্যার্য 
সাধারণ িুবদ্ধর িন্দকু সংমশাধর্ বর্য়ম সমেনর্কারী বশক্ষােী, বশক্ষক ও সু্ক  প্রশাসকমির সামে একাত্মতা 
প্রকামশর ের্য েুমরা পেমটর সু্ক গুব মত পিশ বকছু িাস টুযর।  

  

গভর্নর কুওমমার পর্তৃমত্ব, বর্উ ইয়কন  সিমচময় শবিশা ী িন্দকু বর্য়ন্ত্রণ আইর্ কা নকর কমরমছ,  ার মমধয 
অ্ন্তভুন ি রময়মছ বর্রােি পগা ািারুি এিং আমেয়াস্ত্র প্রময়াগকরণ (Secure Ammunition and Firearms 

Enforcement, SAFE) আইর্  া র্ৃশংস অ্েরাধীমির এিং মার্বসকভামি গুরুতর অ্সুস্থ মার্ুষমির কামছ 

প র্ িন্দকু র্া োমক, পসইের্য িযবিগত িন্দকু বিিয় প্রবিয়ায় প র্ িযাকগ্রাউন্ড েরীক্ষা করা অ্ন্তভুন ি োমক, 

উচ্চ-ক্ষমতা ুি মযাগাবের্ এিং িাম া করার অ্স্ত্র প র্ বর্বষদ্ধ িয়, এিং অ্বিধভামি িন্দকু িযিিামরর ের্য 
অ্েরামধর িণ্ড প র্ আমরা শি িয় এসি বিষয় বর্বিত কমর। গভর্নর সম্প্রবত আমরা একটি আইর্ োশ 

কমরমছর্  া গৃি বর্ নাতর্ এিং মারাত্মক িন্দকু সবিংসতার মমধয পিশ েবরবচত প াগাম াগমক প্রতযক্ষ কমরর্।  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-kicks-bus-tour-pass-red-flag-gun-protection-bill


  

বিম্বর্ে িংখোগবরষ্ঠ রর্িা অোবন্ড্রয়া সু্টয়ােন -কাবেি িম্বলর্, "িন্দকু সবিংসতা পেমক আমামির 

কবমউবর্টি, আমামির সু্ক গুব মক রক্ষা করা, এিং আমামির সক  বর্উ ইয়কন িাসীমির বর্রােি রাখ্া আমামির 

িাবয়ত্ব। িন্দকু বর্রােত্তা আইমর্র সাধারণ জ্ঞামর্র উের কময়ক িছর ধমর বর্বিয়তার েমর, পেট পসমর্ট 

চূড়ান্ত ঝুুঁ বক প্রবতরক্ষা আমিশসমূি (Extreme Risk Protection Orders) সি গুরুত্বেূণন িন্দকু বর্রােত্তা বি  

োশ কমরমছ। এই সাধারণ জ্ঞার্টিমক স্বাক্ষর কমর আইমর্ েবরণত করার ের্য আবম গভর্নর কুওমমামক ধর্যিাি 

োর্াই। আরও একিার, আমামির পেট স্মাটন  িন্দকু আইর্গুব মত পিমশর মমধয একটি িষৃ্টান্ত স্থাের্ কর ।"  

  

অোম্বিেবল বিকার কালন বহবস্ট িম্বলর্, "একটি মমনাবন্তক ঘটর্ার ের আমামির উমদ্বগ ও প্রােনর্া  মেষ্ট র্য়। 

বিধার্সভার সংখ্যা গবরষ্ঠমির িন্দকু সবিংসতা প্রবতমরাধ করমত সাধারণ জ্ঞার্ সংস্কারগুব র ের্য  ড়াইময়র 

একটি িীঘন ইবতিাস আমছ,এিং আবম গবিনত প  আমামির পসমর্ট সিকমীমির সামে কাে করমত পেমরবছ এিং 
অ্িমশমষ এটি এিং অ্র্য েুর্গনের্গুব মক পিমশর আইমর্ েবরণত করমত পেমরবছ। আবম োবর্ িন্দকু সবিংসতার 

মূ  সমসযাগুব র সমাধার্ করার ের্য সিনাবধক শবিশা ী এিং কা নকরী আইর্ বর্বিত করমত আমরা 
একম ামগ কাে করা অ্িযািত রাখ্ি, এিং বর্উ ইয়কন মক সকম র ের্য একটি বর্রােি স্থার্ িার্ামিা।"  

  

বিম্বর্ের ব্রায়ার্ কোভার্াহ িম্বলর্, "বিধার্সভায় এিং অ্বত সম্প্রবত পসমর্মট, চূড়ান্ত ঝুুঁ বক প্রবতরক্ষা 
আমিশসমূমির ের্য অ্মর্ক িছর ধমর তবদ্বর করার ের, অ্বফবসয়াব  ERPOপক আইর্ বিসাি স্বাক্ষবরত িমত 

পিমখ্ আবম গবিনত পিাধ করবছ।  ামির বর্মেমির এিং অ্মর্যর ের্য বিেজ্জর্ক িম  মমর্ িয় তামির িন্দমুক 

অ্যামেস সীবমত করার দ্বারা, আমরা বর্উ ইয়মকন  িন্দকু সবিংসতা প্রবতমরামধর বিমক অ্মর্কটা এবগময় পগ াম। 

শবিশা ী িন্দকু আইর্, সুিক্ষ র্ীবতমা া প্রণয়মর্র, এিং কা নকর কবমউবর্টি িস্তমক্ষে পক শ সমূমির মাধযমম, 

আমরা বর্উ ইয়কন মক আরও বর্রােি কমর পতা ার ের্য কাে কমর চম বছ। পসমর্টর পর্তা অ্যাবন্ড্র-েুয়াটন  
কাবেি, বিকার কা ন পিবে, অ্যামসমবি ির্সর পো অ্যার্ বসমমার্, এিং আমামির সামে অ্ংশগ্রিণ কমর অ্ক্লান্ত 

েবরশ্রম করা সক  আইর্েীবিমির, এিং এই গুরুত্বেূণন, েীির্ রক্ষাকারী প্রস্তাির্ামক স্বাক্ষর কমর আইমর্ 

েবরণত করার ের্য আবম গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমামক ধর্যিাি োর্াই।"  

  

অোম্বিেবল িিিে রো অোর্ বিম্বমার্ িম্বলর্, "প্রায়ই, আমরা সতকন তা বচহ্নগুব  পিখ্মত োই প  আমামি 

কামছ োকা একের্ িযবি আমামির িা তার বর্মের গুরুতর ক্ষবতর ঝুুঁ বকর কারণ, বকন্তু োরিবরক িন্দকু 

সবিংসতা িা আত্মিতযার মত মমনাবন্তক ঘটর্াগুব  আটকামর্ার উোময়র অ্ভাি আমছ। এই আইর্ িন্দকু 

সবিংসতা ঘটার আমগ পসটি আটকামর্ার ের্য েবরিামরর সিসয, আইর্ প্রণয়র্কারী, এিং সু্ক  কমীমির 

প্রময়াের্ীয় িাবতয়ার প্রিার্ করমি। প খ্ামর্ িন্দকু সবিংসতার কারমণ প্রবতবির্ একমশার পিবশ মার্ুমষর মতুৃয 
িয়, পসখ্ামর্ আমামির এই মমনাবন্তক ঘটর্াগুব কে  আটকামর্ার ের্য অ্িশযই আরও বকছু করমত িমি। িন্দকু 

বর্রােত্তামত আের্ার প্রবতশ্রুবতর ের্য, ধর্যিাি, গভর্নর কুওমমা।"  

  
###  
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