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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা "অঙ্গীকার বর্রাপদ আম্বমবরকার" এর অর্ুম্বমাদম্বর্র জর্ে ডেম্বমাক্র্োটিক
ডপ্রবিম্বেবিযাল প্রার্থীম্বদর আহ্বার্ জার্ার্

গভর্ন র কুওম্বমা: "ঘৃণা ও িন্দুম্বকর বিষম্বয ডপ্রবিম্বেন্ট ট্রাম্বের কাম্বে আম্বমবরকার জর্গণম্বক িুস্পষ্ট
বিকল্প উপহার ডদওযা এিং এই গণহত্োর ডে বিত্ািিা রম্বযম্বে ত্া অিিার্ ঘটাম্বর্ার দাবযত্ব িি
ডেম্বমাক্র্োটম্বদর ওপর িত্নায।"
বর্উ ইযকনিািীর ডর্ত্ৃ ত্ব এিং অর্ুকরম্বণর জর্ে েবিোলী িন্দুক িুরক্ষা আইর্ (Gun Safety Laws)
অর্ুিরম্বণর িাম্বর্থন কুওম্বমা ডেম্বমাম্বক্র্টিক ডপ্রবিম্বেন্ট প্রার্থীম্বদর আহ্বার্ কম্বরর্
কুওম্বমা িম্বলর্ ডে বর্উইযকন ডেম্বমাক্র্োটরা ডকিল একজর্ প্রার্থীম্বক িমর্থন র্ করম্বি ডে একটি
পবরষ্কার, েবিোলী িন্দুক আইর্ ডপ্রাগ্রাম প্রণযর্ করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ডেমমাক্র্যাটিক ডেসিমেসিয়াল োর্থীমের "অ্ঙ্গীকার সর্রাপে
আমমসরকার" িমর্থনর্ করার জর্য আহ্বার্ জাসর্ময়মের্, এটি বন্দুক িস িংিতা ডর্থমক আমমসরকার্মের
িুরসিত রাখমত একটি চার েফা পসরকল্পর্া। এই িপ্তাম র শুরুমত এল পামিা, ডেক্সাি এবিং ডেের্,
ওস ওমত ভয়াব গণ তযার পরপরই ডেসিমেন্ট ট্রামের সর্ন্দা কমরমের্ গভর্নর কুওমমা এবিং মাসকন র্
কিংমেিমক সর্উইয়মকন র ডর্তৃ ত্ব অ্র্ুিরণ করার এবিং বন্দুক িুরিার উমেখম াগয বযবস্থা ে মণর
আহ্বার্ জাসর্ময়মের্। গভর্নর কুওমমার ডর্তৃ মত্ব, 2013 িামল সর্উ ইয়কন িবমচময় শসিশালী বন্দুক
সর্য়ন্ত্রণ আইর্ কা নকর কমরমে, ার মমযয অ্ন্তভুন ি রময়মে সর্রাপে ডগালাবারুে এবিং আমেয়াস্ত্র
েময়াগকরণ (Secure Ammunition and Firearms Enforcement, SAFE) আইর্ া র্ৃশিংি
অ্পরাযীমের এবিং মার্সিকভামব গুরুতর অ্িুস্থ মার্ুষমের কামে ড র্ বন্দুক র্থাকমত র্া পামর,
বযসিগত বন্দুক সবক্র্য় েসক্র্য়ায় ড র্ বযাকোউন্ড ডচক করা অ্ন্তভুন ি র্থামক, অ্সতসরিযারণিমতা ুি মযাগাসজর্ এবিং ামলা করার অ্স্ত্র ড র্ সর্সষদ্ধ য়, এবিং অ্ববযভামব বন্দুক
বযব ামরর জর্য অ্পরামযর েণ্ড ড র্ আমরা কম ার য় এিব সবষয় সর্সিত কমর।
অঙ্গীকার বর্রাপদ আম্বমবরকার
গভর্নর কুওমমা গণতাসন্ত্রক ডেসিমেসিয়াল োর্থীমের সর্ম্নসলসখত বন্দুক িুরিা বযবস্থা িমর্থনর্ করার
আহ্বার্ জার্ার্:

1. ডবআইসর্ অ্স্ত্রশস্ত্র ও উচ্চ িমতা িেন্ন মযাগাসজর্ ব ষ্কার করা
2. সবপজ্জর্কভামব মার্সিক অ্িুস্থ বযসিমের আমেয়াস্ত্র ডকর্া ডরায করমত একটি মার্সিক
স্বাস্থয ডেোমবি ততসর করা
3. বযসিগত বন্দুক সবক্র্য় েসক্র্য়া ব
ন্ধ করার জর্য ইউসর্ভািনাল বযাকোউন্ড ডচক পাশ
করা
4. ড িমস্ত বযসি তামের সর্মজর ও অ্পমরর জীবমর্র জর্য একটি ঝুুঁ সকর কারণ তারা
ামত একটি আমেয়াস্ত্র ক্র্য় করমত র্া পামরর্ তার জর্য ডরে ফ্ল্যাগ সবলও েণীত
য়
2013 িামল িযাসন্ড হুক ট্রযামজসের পমর, গভর্নর কুওমমা তাৎিসণকভামব SAFE অ্যাক্টমক চযাসেয়র্
কমর এবিং পাশ কমর পেমিপ সর্ময়সেমলর্, া ডেমশর িবমচময় শসিশালী বন্দুক সর্য়ন্ত্রণ আইর্
কা নকর কমরসেল। SAFE আইর্টি পাি ওয়ার পমর, 139,371 টি েসতমবের্ মার্সিক স্বাস্থয
ডপশাোরমের কাে ডর্থমক ডেে কমনকতন াগণ ডপময়মের্ ড মার্সিক অ্িুস্থতায় আক্র্ান্ত বযসিমের কাে
ডর্থমক অ্স্ত্র েূমর রাখমত ডিগুমলা সেমলা ড মর্ "এমর্ আচরমণ জস়িময় প়িমব া সর্মজর বা অ্মর্যর
জর্য মারাত্মক িসতর কারণ মত পামর।" এই েসতমবের্গুসল - া িম্ভাবয সবপজ্জর্ক মার্সিক
স্বভামবর োয় 98,000 ডলামকর েসতসর্সযত্ব কমর - উপ ুি স্থার্ীয় লাইমিসিিং কমনকতন ামের অ্বস ত
করার জর্য বযবহৃত য় ারা অ্স্ত্র লাইমিি স্থসগত বা বাসতল কমর এবিং স্থার্ীয় আইর্ েময়াগকারী
কমনকতন ামের কামে আত্মিমপনণ করা য়সর্ এমর্ অ্স্ত্রগুসল িসরময় ডেওয়ার জর্য অ্র্ুমরায কমর।
সর্উইয়কন ডেে েয়
মাসলকমের অ্সযকার
এবিং সবপজ্জর্কভামব
পরীিাগার, আমরা

বের আমগ আইর্ পাশ কমর এবিং তারা কাজ কমরমে। ডকামর্া আইর্ী বন্দুক
লসিত করা য়সর্ তমব অ্েময়াজর্ীয়, সবপজ্জর্ক অ্স্ত্র রাস্তায় ব র্ বন্ধ রময়মে
মার্সিক অ্িুস্থ ডলামকরা বন্দুক সকর্মত পারমব র্া। সর্উইয়কন ডেে মে
এক্সমপসরমমন্ট েোর্ কমরসে। এখর্ এটি ডেশবযাপী করুর্।
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