
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্ বেশুম্বের সুরক্ষার জর্ে সর্াক্ত করা যায় র্া এমর্ িন্দকু 

বর্বিদ্ধ কম্বর এিং ফায়ারআমন সসফ সটাম্বরজ আইর্গুবল সম্প্রসারণ কম্বর  
  

উৎপাের্, বিক্রয়, পবরিহর্ এিং আম্বেয়াস্ত্র সহফাজম্বে রাখাএিং এই ধরম্বর্র অম্বস্ত্ররপ্রধার্ উপাোর্ 
যা একটি সমটাল বিম্বটক্টর দ্বারা সর্াক্ত করা যায় র্া, 3D মুবিে িন্দকু সহ  

  
বেশুম্বের কাম্বে সুলভ হম্বল সসই আম্বেয়াস্ত্র বর্রাপম্বে সংরক্ষণ করা প্রম্বয়াজর্ িম্বল আইর্ম্বক প্রসাবরে 

কম্বর  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "এই পেম্বক্ষপগুম্বলা বর্উ ইয়ম্বকন র সি সেম্বয় েবক্তোলী িন্দকু আইর্ প্রণয়ম্বর্র 
উত্তরাবধকারম্বক অবিরে রাম্বখ বেশুম্বের হাম্বের র্াগাল সেম্বক আম্বেয়াস্ত্র েমূ্বর রাখম্বে সাহাযে কম্বর 
এিং 3D মুবিে িন্দমু্বকর মে প্রযবুক্তগে সুবিধাম্বক স্বীকৃবে বেম্বয় এিং োর সমাকাবিলা কম্বর।"  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আইর্ স্বাক্ষর কমরর্ যা আমেয়াস্ত্র নর্মনাণ, নিক্রয়, পনরিহর্ এিং 
আমেয়াস্ত্র হহফাজমে রাখা এিং এই ধরমর্র অ্মস্ত্রর প্রধার্ উপাদার্ যা একটি হমটাল নিমটক্টর দ্বারা 
অ্শর্াক্তমযাগয, ো কামে রাখা, 3D মুনিে িন্দকু সহ, অ্পরাধ িমল গণয কমর (S.1414-
A/A.0763-A), এিং আমেয়ামস্ত্রর নর্রাপদভামি সংরক্ষণ করার আইর্ সম্প্রসারণ কমর সংগ্রহস্থল 
প্রময়াজর্ (S.6360/A.8174)। হয সকল িযনক্ত নর্মজর জীির্ িা অ্র্যমদর পমক্ষ একটি নিপমদর 
সম্ভাির্াযুক্ত োমদর আমেয়াস্ত্র হকর্ািা কামে রাখা হেমক নিরে করমে হফব্রুয়ানর মামস স্বাক্ষনরে 
হরি ফ্ল্যাগ নিল (Red Flag Bill) সহ হদমশর মমধয অ্গ্রণী নর্উ ইয়মকন র সি হেমক শনক্তশালী 
িন্দকু আইমর্র উপর নভনি কমর এই আইর্টি গঠিে, এিং কাল গভর্নর কুওমমা আইর্ স্বাক্ষর 
কমরমের্ পশ্চাদপট পরীক্ষা, অ্মপক্ষার সময় িৃনি এিং িাম্প স্টক নর্নিি কমর।  
  
"3D িন্দকু এিং ভুলভামিসংরনক্ষে আমেয়াস্ত্র আমামদর নশশুমদর পমক্ষ একটি নিরাট ঝুুঁ নক এিং আজ 
আমরা উভয় নিপমদরই হমাকানিলা করনে আমামদর পনরিারমক সুরনক্ষে রাখার জর্য", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পদমক্ষপগুমলা নর্উ ইয়মকন র সি হেময় শনক্তশালী িন্দকু আইর্ প্রণয়মর্র 
উিরানধকারমক অ্নিরে রামখ নশশুমদর হামের র্াগাল হেমক আমেয়াস্ত্র দমূর রাখমে সাহাযয কমর এিং 
3D মুনিে িন্দমুকর মে প্রযুনক্তগে সুনিধামক স্বীকৃনে নদময় এিং োর হমাকানিলা কমর।"  
  
সর্াক্ত করা যায় র্া এমর্ আম্বেয়াস্ত্রম্বক অপরাধ বহম্বসম্বি গণে করা  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-joined-speaker-pelosi-signs-red-flag-gun-protection-bill
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-extending-background-check-waiting-period-and-banning-bump


সাম্প্রনেক প্রযুনক্তগে উন্নয়র্, হযমর্ 3-মানিক নপ্রন্টার এিং হলজার কাটিং হমনশর্, সমূ্পণনরূমপ 
কমনক্ষম আমেয়াস্ত্র তেনর করমে হদয় এমর্ উপকরণ িযিহার কমর যা হমটাল নিমটক্টর দ্বারা সর্াক্ত 
করা যায় র্া। এই অ্স্ত্রগুমলা জর্সাধারমণর নর্রাপিার একটি গুরুের ঝুুঁ নক এিং সি র্েুর্ 
ইয়কন িাসীমদর স্বাস্থয এিং সুস্থোমক নিপন্ন কমর। এই পনরমাপ নর্উ ইয়কন িাসীমদর সুরনক্ষে রাখমে 
সাহাযয কমর হয হকার্ িযনক্তর হজমর্শুমর্ এই ধরমর্র অ্স্ত্র, উত্পাদর্, নিক্রয় িা পনরিহর্ করা 
নর্নিি কমর নর্উ ইয়কন  হস্টমট।  
  
সসম্বর্টর সকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "িন্দকু সনহংসো প্রনেমরাধ করমে নর্উ ইয়কন  জােীয় হর্ো হমে 
েমলমে। 3D এিং সর্াক্ত করা যায় র্া এমর্ িন্দমুকর আমামদর রাস্তায় হকার্ স্থার্ হর্ই এিং আনম 
হয আইর্ স্পন্সর কমরনে ো সিার জর্য নর্রাপদ সম্প্রদায় গমে েুলমি। আনম গভর্নর কুওমমামক 
সাধুিাদ জার্াই িন্দকু সংক্রান্ত সনহংসোর মহামারী নর্রসর্ করার জর্য োর অ্ঙ্গীকারিিোর জর্য 
এিং এই আইর্টি স্বাক্ষর করার জর্য োমক ধর্যিাদ জার্াই।"  
  
সংসে সেসে টমাস আবির্াটি িম্বলর্, "সর্াক্ত করা যায় র্া এমর্ িন্দমুকর হকার্ও তিধ উমেশয 
োমক র্া। এটি আমরকটি সাধারণ জ্ঞামর্র পদমক্ষপ যা সংসদ ও গভর্নরমক িন্দমুকর সনহংসো রুমখ 
নদমে এিং নর্উ ইয়কন  সিার জর্য নর্রাপদ কমর েুলমে সাহাযয কমর।"  
  
বর্রাপে সংরক্ষণ আইর্ সংম্বোধর্  
  
হদমশর সি হেময় শনক্তশালী ও নর্রাপদ সংরক্ষমণর িযিস্থা প্রণয়র্ করার মাধযমম গভর্নর কুওমমা 
নর্উ ইয়কন  হস্টট জমুে অ্প্রময়াজর্ীয় িন্দকু সংক্রান্ত সনহংসো প্রনেমরামধ করমে নিরাট পদমক্ষপ গ্রহণ 
কমরমের্। যাই হহাক, এখর্ও পযনন্ত, আমামদর আইর্ অ্র্নভমপ্রে-এিং প্রায়সই মারাত্মক কাজ - 
নশশুমদর র্াগামলর মমধয অ্নর্রাপদ স্থামর্ আমেয়াস্ত্র রাখার-ফলাফমলর হমাকানিলা করমে পামরনর্। এই 
পনরমাপ নর্নশ্চে করমি হয আমেয়ামস্ত্রর মানলকরা নর্রাপমদ োমদর অ্স্ত্র মজদু কমর রাখমির্ যখর্ 
োরা হিাল িেমরর কম িয়সী কামরা সামে িসিাস করমির্ অ্েিা জার্ার কারণ আমে হয হিাল 
িেমরর কম িয়সী কামরা দ্বারা িযিহারমযাগয হমি। একই সমময়, এটি নিদযমার্ আইর্ অ্র্ুযায়ী 
একটি ফায়ানরং হরমে অ্ভযাস করা িা নশকার করার জর্য হিাল িেমরর কম িয়মসর,সঠিকভামি 
লাইমসন্সপ্রাপ্ত িা েত্ত্বািধামর্ োকা িযনক্তমদর অ্র্ুমনে প্রদার্ করা অ্িযাহে রাখমি। সারামটাগা 
নরংমসর 12 িের িয়সী নর্মকালাস হর্ৌমনকর্, হয োর িনু্ধর হামে দুুঃখজর্কভামি নর্হে হয় 
োরিািার িন্দকু নর্ময় হখলার সময়, এই আইর্মক অ্র্ুপ্রানণে কমর।  
  
বসম্বর্টর বলজ কু্রগার িম্বলর্, "সরকামর আমামদর প্রােনমক দানয়ত্ব হল নর্উ ইয়মকন র পনরিারগুনলমক 
নর্রাপদ রাখা। এটা নর্েক সাধারণ জ্ঞার্ হয হোট িাচ্চামদর নিপজ্জর্ক অ্মস্ত্রর র্াগালোকা উনেে 
র্য়, এিং হকার্ দানয়ত্বশীল িন্দমুকর মানলক নদ্বমে হপািণ করমির্ র্া। আমরা িহু করুণ ফলাফল 
হদমখনে যখর্ িাচ্চারা িন্দকু হামে পায়। এই ধরমর্র ঘটর্াগুনল প্রনেমরাধমযাগয। আজ এই নিমল 
স্বাক্ষর করার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামক ধর্যিাদ জার্াই এিং এই গুরুত্বপণূন পদমক্ষপটি নর্নি যা 
জীির্ রক্ষা করমি এিং নর্উইয়কন  পনরিারমক পূণন রাখমি।"  
  



অোম্বসেবল সেসে এবম পবলর্ িম্বলর্, "আমরা যাজানর্ আমামদর নশশুমদর স্বাস্থয এিং নর্রাপিার 
উপর িানেমে একটি িন্দকু োকার প্রভাি সম্পমকন , এিং িহু হিদর্াদায়ক কানহর্ী যখর্ একজর্ 
প্রাপ্তিয়স্ক একটি আমেয়াস্ত্র নির্া েত্ত্বািধামর্ হেমে রামকহ্ন, এই আইর্ আমামদর িাচ্চামদর নর্রাপদ 
রাখার জর্য অ্েযন্ত প্রময়াজর্ীয়।"  
  
পবরিে সেসে মাবরয়ার্ িুম্বটর্সর্ িম্বলর্, "আনম গভর্নর কুওমমামক এই আইর্ স্বাক্ষর করার জর্য 
প্রশংসা করনে যা আমামদর সম্প্রদায় এিং আমামদর নশশুমদর নর্রাপদ রাখমি। এটা িাধযোমলূক হয 
আমরা আমামদর েরুণমদর আমেয়াস্ত্রমক সম্মার্ করমে হশখাই। হদশিযাপী িন্দকু সংক্রান্ত নহংসা যখর্ 
হিমেই েমলমে, আনম গনিনে নর্উ ইয়কন  এই নিিয়গুনলর হমাকানিলা করমে আইনর্ পদমক্ষপ নর্ময় 
েমলমে। আনম োর হর্েৃমত্বর জর্য গভর্নর কূওমমামক সাধুিাদ জার্াই এিং ভনিিযমে অ্নেনরক্ত 
আমেয়াস্ত্র নর্রাপিা আইর্ নর্ময় োর সামে কাজ করার জর্য উন্মখু।"  
  
বর্উ ইয়কন  এম্বগইন্সট গার্ ভায়ম্বলন্স (New Yorkers Against Gun Violence, NYAGV) এর বর্িনাহী 
পবরোলক সরম্বিকা বফসার িম্বলর্, "আজ, নর্উ ইয়কন  হস্টট আিার এই শনক্তশালী, নিেক্ষণ িন্দকু 
সনহংসো প্রনেমরাধ আইর্ নদময় আমামদর নশশুমদর ও সমাজমক রক্ষা করামক অ্গ্রানধকার নদময়মে। 
নর্উ ইয়কন  এমগইন্সট গার্ ভায়মলন্স নর্উ ইয়কন  রামজয োইল্ড অ্যাকমসস নপ্রমভর্শর্ আইমর্র জর্য 25 
িের ধমর লোই করমে অ্নর্িাকৃে শুটিং, নকমশার-নকমশারীমদর আত্মহেযা, সু্কমলর শুটিং, িন্দকু 
েুনরর ঘটর্া আটকামে। আমরা গভর্নর কুওমমা এিং আমামদর নর্উ ইয়মকন র আইর্প্রমণোমদর কামে 
কৃেজ্ঞ, যামদর িযিস্থা হর্য়ার এিং জীির্ রক্ষাকারী আইর্ প্রণয়মর্র সাহস আমে।"  
  
সমগ্র হদমশ িন্দকু সনহংসোর সমসযা ইদানর্ং কামলর অ্র্যেম দদুনমর্ীয় সমসয। িেন মামর্, নিমের 
সিনানধক উন্নে হদশগুনলর মমধয মানকন র্ যুক্তরামে আমেয়ামস্ত্রর মাধযমম র্রহেযার হার সিমেমক হিনশ। 
সাম্প্রনেকেম িেমরর জােীয় েেয অ্র্ুযায়ী, িন্দমুকর মাধযমম হেযার সংখযা পঞ্চাশ িেমরর মমধয 
সিনানধক।  
  
গভর্নর কুওমমার হর্েৃমত্ব, 2013 সামল নর্উ ইয়কন  সিমেময় শনক্তশালী িন্দকু নর্য়ন্ত্রণ আইর্ কাযনকর 
কমরমে, যার মমধয অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে নর্রাপদ হগালািারুদ এিং আমেয়াস্ত্র প্রময়াগকরণ (Secure 
Ammunition and Firearms Enforcement, SAFE) আইর্ যা র্ৃশংস অ্পরাধীমদর এিং 
মার্নসকভামি গুরুের অ্সসু্থ মার্ুিমদর কামে হযর্ িন্দকু োকমে র্া পামর, িযনক্তগে িন্দকু নিক্রয় 
প্রনক্রয়ায় হযর্ িযাকগ্রাউন্ড হেক করা অ্ন্তভুন ক্ত োমক, অ্নেনরক্ত-ধারণক্ষমোযকু্ত মযাগানজর্ এিং 
হামলা করার অ্স্ত্র হযর্ নর্নিি হয়, এিং অ্বিধভামি িন্দকু িযিহামরর জর্য অ্পরামধর দণ্ড হযর্ 
আমরা কম ার হয় এসি নিিয় নর্নশ্চে কমর। হয সমস্ত িযনক্ত োমদর নর্মজর ও অ্পমরর জীিমর্র 
জর্য একটি ঝুুঁ নকর কারণ োরা যামে একটি আমেয়াস্ত্র ক্রয় করমে র্া পামরর্ োর জর্য গভর্নর 
সম্প্রনে হরি ফ্ল্যাগ নিলও প্রণয়র্ কমরমের্। নর্উ ইয়কন  হল প্রেম হস্টট হয আদালমের হস্তমক্ষমপর 
মাধযমম সু্কমল গুনল োলর্া প্রনেমরাধ করমে সহায়ো করার জর্য নশক্ষক নশনক্ষকা এিং সু্কল 
পনরোলকমদর ক্ষমো প্রদার্ কমরমে। এই আইর্ গাহন স্থয নর্যনাের্ এিং প্রাণঘােী িন্দকু সনহংসোর 
মমধয সুপনরনেে সংমযাগমকও লক্ষীভূে কমর।  
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