
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা দেম্বের প্রথম অভেন্তরীণ সন্ত্রাসিাে েমর্ আইম্বর্ বিম্বেষমূলক িোপক সব িংসতা 

অন্তভুন ক্ত করার কাজ এবগম্বে বর্ম্বের্  
  

িোপক প্রাণ ার্ীর উম্বেেে বর্ম্বে বিম্বেষ-প্রসূত  তোম্বক অর্োর্ে সন্ত্রাসিাম্বের সমতুলে োবিস  
অভেন্তরীণ সন্ত্রাস ব ম্বসম্বি সিংজ্ঞাবেত করার লম্বযে বর্উইেকন  অঙ্গরাম্বজের "বিম্বেষমূলক অপরাধ 

অভেন্তরীণ সন্ত্রাস আইর্" ("Hate Crimes Domestic Terrorism Act")  
  

কুওম্বমা এসি অপরাম্বধর জর্ে িেিহৃত অস্ত্র বর্বষদ্ধ করাস  একটি দেডাম্বরল অভেন্তরীণ সন্ত্রাস 
আইর্ প্রণেম্বর্র জর্ে কিংম্বেম্বসর প্রবত আহ্বার্ জাবর্ম্বেম্বের্: সামবরক শেলীর  ামলার অস্ত্র এিিং উচ্চ 

যমতা সম্পন্ন মোগাবজর্, এিিং সািনজর্ীর্ পটভূবম যাচাই করা  
  

কুওম্বমা: "দেতাঙ্গ আবধপতেিােী; দসবমট-বিম্বরাধী, সমকামী, উভকামী, ট্রান্সম্বজন্ডার, 
ট্রান্সম্বসকু্সোল, কুইোর (LGBTQ)-বিম্বরাধী দেতাঙ্গ জাতীেতািােী - এরা  ল দসই আম্বমবরকার্ 

যারা অর্ে আম্বমবরকার্ম্বের বিরুম্বদ্ধ িোপক বিম্বেষমূলক অপরাধ করম্বে এিিং এটা যা দসই 
অভেন্তরীণ সন্ত্রাস ব ম্বসম্বিই দসটাম্বক স্বীকৃবত দেওো উবচত। এটা শুধ ুর্োক্কারজর্ক, অনর্বতক এিিং 
আম্বমবরকার্-বিম্বরাধীই র্ে - িরিং দি-আইবর্ এিিং অপরাধ েমম্বর্ র্তুর্ আইর্ করার মাধেম্বম 

আমাম্বেরম্বক এর দমাকাবিলা করম্বত  ম্বি।"  
  

কুওম্বমা: "দকাম্বর্া সমেই দর্তৃত্ব োডা পবরিতন র্ সূবচত  ে র্া।"  
  

  
বিদ্বেষ প্রসতূ িযাপক সব িংসতাদ্বক অন্তর্ভু ক্ত করার লদ্বযয গর্র্ুর অযান্ড্রভ  এম. কুওদ্বমা দেদ্বের প্রথম 
অর্যন্তরীণ সন্ত্রাস বিষয়ক আইর্দ্বক এবগদ্বয় বর্দ্বয়দ্বের্। এই প্রস্তাি অর্ভযায়ী প্রকৃত িা অর্ভরূ্ত জাবত, 
িণু, জাতীয় উৎপবি, িিংে পবরচয়, বলঙ্গ, বলঙ্গ পবরচয় িা অবর্িযবক্ত, ধমু, ধমীয় চচুা, িয়স, 
অযমতা িা দযৌর্ প্রিণতার কারদ্বণ দকাদ্বর্া জর্দ্বগাষ্ঠীর বিরুদ্বে িযাপক  তযাকাণ্ড বির্া পাদ্বরাদ্বল 
যািজ্জীির্ কারােদ্বের োবস্ত পািার দযাগয অপরাধ। এই পবরিতুর্ এসি কমকুাণ্ডদ্বক কাযুকরর্াদ্বি 
দযর্াদ্বি গণয করা উবচৎ দসই সন্ত্রাসী অপরাধ ব দ্বসদ্বি গণয করদ্বি, যার োবস্ত  দ্বি অর্যার্য সন্ত্রাসী 
অপরাদ্বধর অর্ভরূপ। গর্র্রু দকন্দ্রীয় সরকারদ্বক একটি র্তভ র্ দেডাদ্বরল অর্যন্তরীণ সন্ত্রাস আইর্ 
প্রণয়র্ করার জর্য আহ্বার্ জাবর্দ্বয়দ্বের্ যা মাবকুর্ যভক্তরাদ্বের মাটিদ্বত সিংঘটিত সন্ত্রাসী কাজগুবলদ্বক 
সিংজ্ঞাবয়ত করদ্বি। একই সাদ্বথ বতবর্ এসি  তযাকাদ্বে দযসি সামবরক শেলীর আক্রমদ্বণর অস্ত্র এিিং 
উচ্চ যমতা সম্পন্ন মযাগাবজর্ প্রায়ই িযি ার করা  য় তা বর্বষে করার এিিং সািুজর্ীর্ পটরূ্বম 
যাচাই করার লদ্বযয আইর্ প্রণয়র্ করার জর্য দেডাদ্বরল সরকাদ্বরর প্রবত আহ্বার্ জার্ার্।  



  
"আমরা এখদ্বর্া সন্ত্রাসিােদ্বক বিদ্বেবেদ্বের োরা সিংঘটিত কাজ ব দ্বসদ্বি গণয কবর", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "বিষয়টি তাই, তদ্বি দকিল আিংবেকর্াদ্বি। সন্ত্রাদ্বসর বিরুদ্বে এটি এখর্ একটি েভই পদ্বযর 
যভে। এটা বিদ্বেষ প্রসূত: বিদ্বেে দথদ্বক আগত এিিং এখার্কার অর্যন্তরীণ বিদ্বেষ। দেতাঙ্গ 
আবধপতযিােী; দসবমট-বিদ্বরাধী, সমকামী, LGBTQ-বিদ্বরাধী দেতাঙ্গ জাতীয়তািােী - এরা  ল দসই 
আদ্বমবরকার্ যারা অর্য আদ্বমবরকার্দ্বের বিরুদ্বে িযাপক বিদ্বেষমলূক অপরাধ করদ্বে এিিং এটা যা 
দসই অর্যন্তরীণ সন্ত্রাস ব দ্বসদ্বিই দসটাদ্বক স্বীকৃবত দেওয়া উবচৎ। আদ্বমবরকার্ র্াগবরক যারা বিদ্বেবে 
মতােেু োরা র্য়, িরিং অর্য আদ্বমবরকার্দ্বের প্রবত বিদ্বেদ্বষর কারদ্বণ চরমপন্থী, তারাও সন্ত্রাসিােী। 
িতুমাদ্বর্ আমাদ্বের জর্গদ্বণর দকাদ্বর্া বিদ্বেবের োরা সন্ত্রাসী  ামলায় আক্রান্ত  ওয়ার তভ লর্ায় 
আদ্বমবরকাদ্বর্র োরা সন্ত্রাসী  ামলায় আক্রান্ত  ওয়ার সম্ভাির্া বতর্ গুণ দিবে। এটা শুধভ 
র্যাক্কারজর্ক, অনর্বতক এিিং আদ্বমবরকার্-বিদ্বরাধীই র্য় - িরিং দি-আইবর্ এিিং অপরাধ েমদ্বর্ 
র্তভ র্ আইর্ করার মাধযদ্বম আমাদ্বেরদ্বক এর দমাকাবিলা করদ্বত  দ্বি।"  
  
"আমরা বর্উইয়কু অঙ্গরাদ্বজয দকাদ্বর্া প্রকার সব িংসতা িা বিদ্বেষ স য কবর র্া", দলেম্বটর্োন্ট 
গভর্নর কোবথ দ াচুল িম্বলর্। "জাবতদ্বক দর্তৃত্ব প্রোর্কারী এই আইর্ িণু, বলঙ্গ, ধমু এিিং অর্যার্য 
পবরবচবতর বর্বিদ্বত বিবর্ন্ন দগাষ্ঠীর বিরুদ্বে িযাপক  তযার অপরাধ দমাকাদ্বিলা এিিং প্রবতদ্বরাধ 
করদ্বি। যারা সন্ত্রাসিাে ও সব িংসতার মাধযদ্বম আমাদ্বের বির্ক্ত করদ্বত এিিং আমাদ্বের সভরযার প্রবত 
হুমবক সৃবি করদ্বত চায় তাদ্বের অিেযই োবস্ত দপদ্বত  দ্বি। আমরা সমস্ত বর্উইয়কুিাসীদ্বক সভরযা 
প্রোর্ করদ্বত প্রবতশ্রুবতিে এিিং আমরা আমাদ্বের শিবচত্র্য উেযাপর্ কবর যা আমাদ্বেরদ্বক এম্পায়ার 
দেদ্বট পবরণত কদ্বরদ্বে।"  
  
বসম্বর্ম্বটর সিংখ্োগবরষ্ঠ দর্তা অোবন্ড্রো সু্টোটন -কাবজন্স িম্বলর্, "বর্উইয়কু অবধকার রযা, 
চরমপন্থার বিরুদ্বে লডাই, এিিং শিবচত্র্যদ্বক স্বাগত জার্াদ্বর্ার দযদ্বত্র্ দর্তৃত্ব বেদ্বয়দ্বে। দেে জভদ্বড 
বিদ্বেষমূলক অপরাধ ও অর্যন্তরীণ সন্ত্রাসিাদ্বের প্রসার ঘটদ্বে তা গ্র ণদ্বযাগয র্য় এিিং বর্উইয়কু 
অঙ্গরাজয অিেযই এর বিরুদ্বে পেদ্বযপ বর্দ্বত এিিং লডাই করদ্বত  দ্বি। বসদ্বর্দ্বট সিংখযাগবরষ্ঠ 
দডদ্বমাক্রযাটরা বর্উইয়কুিাসীদ্বের অবধকার সিংরযণ এিিং সম্প্রসারণ করদ্বত এিিং আমাদ্বের অঙ্গরাদ্বজযর 
সমস্ত িাবসন্দার বর্রাপে ও সমােতৃ দিাধ বর্বিত করদ্বত কদ্ব ার পবরশ্রম কদ্বরদ্বে। আমরা এসি 
গুরুত্বপূণু লযয এবগদ্বয় বর্দ্বত গর্র্রু এিিং বিকার উর্দ্বয়র সাদ্বথ কাজ করার অদ্বপযায় রদ্বয়বে।"  
  
পবরষম্বের বিকার কালন ব বস্ট িম্বলর্, "পবরষদ্বের সিংখযাগবরষ্ঠ অিংে সি ধরদ্বর্র বিদ্বেদ্বষর বর্ন্দা 
কদ্বর এিিং আমাদ্বের অিেযই সিসময় এর দমাকাদ্বিলা করদ্বত  দ্বি। সাম্প্রবতক সমদ্বয় এল পাদ্বসার 
িযাপক  তযাকাণ্ড এিিং গত কদ্বয়ক িেদ্বর অর্যার্য দযসি র্য়াি  ঘটর্া ঘদ্বটদ্বে, তাদ্বত আমাদ্বের দেে 
লযয বর্বিক বিদ্বেষমলূক অপরাদ্বধর বিরবক্তকর প্রিণতাা্র মধয বেদ্বয় যাদ্বে যা অর্যন্তরীণ সন্ত্রাদ্বসর 
দচদ্বয় কম র্য়। সমস্ত বর্উইয়কুিাসীর জর্য িযবক্তগত অবধকার বিস্তাদ্বরর পদ্বথ পবরষে দর্তৃত্ব প্রোর্ 
করায় আবম গবিুত এিিং এই কদ্ব ার লডাইদ্বয়র মাধযদ্বম অবজুত স্বাধীর্তা রযা ও সিংরযণ করার 
জর্য আমাদ্বের অিেযই যথাসাধয দচিা করদ্বত  দ্বি। আমাদ্বের শিবচত্র্যই আমাদ্বের েবক্ত, এিিং আমরা 
সমস্ত বর্উইয়কুিাসীর বর্রাপিা বর্বিত করার লদ্বযয কাযুকর আইর্ শতবরদ্বত বসদ্বর্ট ও গর্র্ুদ্বরর 
সাদ্বথ কাজ করি।"  



  
মাবকন র্ প্রবতবর্বধ  াবকম দজেবরস িম্বলর্, "বর্উইয়দ্বকু কখদ্বর্া বিদ্বেষ ও সব িংসতা স য করা  দ্বি 
র্া। িন্দভদ্বকর সব িংসতা এিিং অর্যন্তরীণ সন্ত্রাদ্বসর বিরুদ্বে লডাইদ্বয় গর্র্ুর কুওদ্বমা'র িবলষ্ঠ দর্তৃদ্বত্বর 
প্রেিংসা করা উবচৎ। যভদ্বের অস্ত্র বর্বষে করার জর্য আমাদ্বেরদ্বক এখর্ অিেযই দেডাদ্বরল পযুাদ্বয় 
কাজ করদ্বত  দ্বি। আমাদ্বের পবরিাদ্বর িা কবমউবর্টির আদ্বেপাদ্বে তাদ্বের দকাদ্বর্া স্থার্ দর্ই।"  
  
বর্উইেকন  বসটি কাউবন্সম্বলর বিকার দকাবর জর্সর্ িম্বলর্, "সন্ত্রাসিাে সম্পবকুত আমাদ্বের 
বিবধবিধাদ্বর্ এই বমথযা ধারণা দপাষণ করা উবচত র্য় দয, দকিল বিদ্বেবে সন্ত্রাসীরা আমাদ্বের জাবতর 
জর্য হুমবক। আমরা জাবর্ দয অর্যন্তরীণ সন্ত্রাসিাে একটি গুরুতর সমসযা, এিিং এই েভুঃখজর্ক 
িাস্তিতার মভদ্বখামভবখ  ওয়ার জর্য আমাদ্বেরদ্বক আমাদ্বের আইর্  ালর্াগাে করদ্বত  দ্বি। আমাদ্বের 
শিবচত্র্য  ল আমাদ্বের েবক্ত এিিং আবম এসি পেদ্বযপ গ্র দ্বণর জর্য গর্র্ুর কুওদ্বমাদ্বক সাধভিাে 
জার্াই। আবম আমাদ্বের দেডাদ্বরল সরকারদ্বক বর্উইয়দ্বকুর দর্তৃত্ব অর্ভসরণ, এিিং িন্দভক বর্য়ন্ত্রণ এিিং 
আক্রমণ স ায়ক অস্ত্র বর্বষে করার বিচযণ আইর্ প্রণয়দ্বর্র আহ্বার্ জার্াই।"  
  
বিম্বেষমূলক অপরাধ অভেন্তরীণ সন্ত্রাস আইর্  
  
এল পাদ্বসার ওয়াল-মাদ্বটু, অলুযাদ্বোর এক র্াইটক্লাদ্বি, চালুেদ্বর্র এক চাদ্বচু এিিং বপটসিাগু ও 
দপাওদ্বয়র বসর্াগদ্বগর মদ্বতা সাম্প্রবতক িযাপক  তযাকাণ্ড বেল আদ্বমবরকার্ র্াগবরকদ্বত্বর সমগ্র অিংদ্বে 
সন্ত্রাস কাদ্বয়দ্বমর উদ্বেদ্বেয সিংঘটিত অপরাধ। এসি কমুকাণ্ডদ্বক িতুমাদ্বর্ সন্ত্রাসী কাজ ব সাদ্বি বিদ্বিচর্া 
করা  দ্বে র্া; আজ গর্র্দু্বরর প্রস্তাবিত আইদ্বর্ এগুদ্বলাদ্বক সন্ত্রাসী কাজ ব সাদ্বি সঙ্গাবয়ত করা  দ্বি।  
  
আজ গর্র্ুদ্বরর প্রস্তাবিত অঙ্গরাদ্বজযর র্তভ র্ আইদ্বর্ এসি কমুকাণ্ডদ্বক সঠিকর্াদ্বি সন্ত্রাস বসসাদ্বি 
সঙ্গাবয়ত করা  দ্বয়দ্বে। এই প্রস্তাদ্বির অবর্প্রায় বর্উইয়দ্বকুর বিেযমার্ বিদ্বেষমলূক অপরাধ আইদ্বর্র 
মার্দ্বক প্রবতেবলত কদ্বর এিিং র্তভ র্ অর্যন্তরীণ সন্ত্রাসদ্বক পযাদ্বরাল বি ীর্ যািজ্জীির্ পযুন্ত কারািাস 
স দ্বযাদ্বগ েণ্ডর্ীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধ ব সাদ্বি গণয কদ্বর।  
  
গর্র্ুদ্বরর প্রস্তাবিত র্তভ র্ আইদ্বর্ দযসি বিদ্বেষ প্রসতূ সব িংসতার ঘটর্ায় কমপদ্বয এক িযবক্তদ্বক  তযা 
করা  য় এিিং কমপদ্বয অপর েভই িযবক্তদ্বক  তযার দচিা করা  য় দসসি ঘটর্াদ্বক িযাপক  তা দ্বতর 
ঘটর্া ব সাদ্বি সিংজ্ঞাবয়ত করা  দ্বি। িযাপক  তা দ্বতর এই সিংজ্ঞা বতর্ িা তদ্বতাবধক মৃতভ যদ্বক িযাপক 
 তযা ব সাদ্বি দেডাদ্বরল তেন্ত িভযদ্বরা (FBI) এর সিংজ্ঞার সমান্তরাল  দ্বি।  
  
অর্যন্তরীণ সন্ত্রাস বিষয়ক টাস্কদ্বোসু শতবর করা  দ্বি, সম্ভািয িযাপক  তযাকাণ্ড ও িযাপক  তযাকাণ্ড 
প্রবতদ্বরাধ করার অর্ভেীলদ্বর্র এিিং উদ্বেেযমূলক িযাপক  তযাকাণ্ড ঘটার সম্ভািয স্থাদ্বর্র বর্রাপিা 
প্রবক্রয়ার সভপাবরে করা  দ্বি। এই টাস্কদ্বোসুদ্বক গর্র্রু ও আইর্সর্াদ্বক তাদ্বের উদ্ঘাটিত তথয 
জার্াদ্বত  দ্বি।  
  



গভর্নর ওোবেিংটর্ম্বক দেডাম্বরল অভেন্তরীণ সন্ত্রাস আইর্ প্রণের্ এিিং বর্উইেকন  অঙ্গরাম্বজের 
দেেম্বক দর্তৃত্ব োর্কারী িন্দকু বর্রাপত্তা আইর্ প্রবতেবলত কম্বর এমর্ আইর্ পাস করার আহ্বার্ 
জার্ার্  
  
গর্র্ুর দকন্দ্রীয় সরকারদ্বক একটি র্তভ র্ দেডাদ্বরল অর্যন্তরীণ সন্ত্রাস আইর্ প্রণয়র্ করার জর্য 
আহ্বার্ জাবর্দ্বয়দ্বের্ যা মাবকুর্ যভক্তরাদ্বের মাটিদ্বত সিংঘটিত সন্ত্রাসী কাজগুবলদ্বক সিংজ্ঞাবয়ত করদ্বি। 
গর্র্ুর দেডাদ্বরল সরকারদ্বক বর্উইয়কু অঙ্গরাদ্বজযর দেেদ্বক দর্তৃত্ব োর্কারী িন্দভক বর্রাপিা আইর্ 
প্রবতেবলত কদ্বর প্রায়ই বধকৃত িযাপক  তযার কাদ্বজ িযিহৃত অস্ত্র - সামবরক ধাাঁদ্বচর  ামলার অস্ত্র 
ও উচ্চ যমতার মযাগাবজর্ বর্বষেকরণ - এিিং সিজুর্ীর্ পটরূ্বম যাচাইদ্বয়র আিেযকতাস  আইর্ 
পাস করার আহ্বার্ জাবর্দ্বয়দ্বের্।  
  
গর্র্ুর কুওদ্বমা'র দর্তৃদ্বত্ব 2013 সাদ্বল বর্উইয়কু সিদ্বচদ্বয় েবক্তোলী িন্দভক বর্য়ন্ত্রণ আইর্ কাযুকর 
কদ্বর, যার মদ্বধয রদ্বয়দ্বে বর্রাপে দগালািারুে এিিং আদ্বেয়াস্ত্র প্রদ্বয়াগকরণ (Secure Ammunition 
and Firearms Enforcement, SAFE) আইর্ যা র্ৃেিংস অপরাধীদ্বের এিিং মার্বসকর্াদ্বি গুরুতর 
অসভস্থ িযবক্তদ্বের কাদ্বে দযর্ িন্দভক থাকদ্বত র্া পাদ্বর, িযবক্তগত িন্দভক বিক্রয় প্রবক্রয়ায় দযর্ পটরূ্বম 
যাচাইদ্বয়র বিষয়টি অন্তর্ভু ক্ত থাদ্বক, অবতবরক্ত-ধারণ যমতাযভক্ত মযাগাবজর্ এিিং  ামলা করার অস্ত্র 
দযর্ বর্বষে  য়, এিিং অনিধর্াদ্বি িন্দভক িযি াদ্বরর জর্য অপরাদ্বধর েণ্ড দযর্ আরও কদ্ব ার  য় 
তা বর্বিত করা  দ্বয়দ্বে।  
  
SAFE আইর্টি পাস  ওয়ার পদ্বর অঙ্গরাদ্বজযর কমুকতুাগণ "বর্দ্বজর িা অদ্বর্যর জর্য মারাত্মক যবতর 
কারণ  দ্বি এমর্ আচরদ্বণ জবডদ্বয় পডার" সম্ভাির্া যভক্ত মার্বসক অসভস্থতায় আক্রান্ত িযবক্তদ্বের কাে 
দথদ্বক অস্ত্র েদূ্বর রাখার উদ্বেদ্বেয মার্বসক স্বাস্থয সিংবিি দপোোরদ্বের কাে দথদ্বক 139,371 টি 
প্রবতদ্বিের্ দপদ্বয়দ্বের্। এসি প্রবতদ্বিের্ - যা সম্ভািয বিপজ্জর্ক মার্বসক স্বর্াদ্বির প্রায় 98,000 
দলাদ্বকর প্রবতবর্বধত্ব কদ্বর - উপযভক্ত স্থার্ীয় লাইদ্বসবসিং কমুকতুাদ্বের অিব ত করার জর্য িযিহৃত  য় 
যারা অদ্বস্ত্রর লাইদ্বসস স্থবগত িা িাবতল কদ্বর এিিং স্থার্ীয় আইর্ প্রদ্বয়াগকারী কমুকতুাদ্বের কাদ্বে 
সমপুণ করা  য়বর্ এমর্ অস্ত্র অপসারদ্বণর জর্য অর্ভদ্বরাধ কদ্বর।  
  
বর্উইয়কু অঙ্গরাজয েয় িের আদ্বগ আইর্ পাে কদ্বর কাজ কদ্বরদ্বে। দকাদ্বর্া আইবর্ িন্দভক 
মাবলকদ্বের অবধকার লবিত করা  য়বর্ তদ্বি অপ্রদ্বয়াজর্ীয়, বিপজ্জর্ক অস্ত্র রাস্তায় ি র্ িন্ধ রদ্বয়দ্বে 
এিিং বিপজ্জর্কর্াদ্বি মার্বসক অসভস্থ িযবক্তরা িন্দভক বকর্দ্বত পারদ্বি র্া।  
  
দযসি িযবক্ত তাদ্বের বর্দ্বজর ও অপদ্বরর জীিদ্বর্র জর্য ঝভাঁ বকর কারণ তারা যাদ্বত দকাদ্বর্া আদ্বেয়াস্ত্র 
ক্রয় করদ্বত র্া পাদ্বর দসলদ্বযয গর্র্ুর সম্প্রবত দরড ফ্ল্যাগ বিলও প্রণয়র্ কদ্বরদ্বের্। বর্উইয়কু  ল 
আোলদ্বতর  স্তদ্বযদ্বপর মাধযদ্বম স্কভ দ্বল  তযা প্রবতদ্বরাদ্বধ করদ্বত স ায়তা করার জর্য বেযক এিিং স্কভল 
পবরচালকদ্বের যমতায়র্কারী দেদ্বের প্রথম অঙ্গরাজয। এই আইর্ পাবরিাবরক বর্যুাতর্ এিিং প্রাণঘাতী 
িন্দভদ্বকর সব িংসতার মদ্বধয সভপবরবচত সিংদ্বযাগদ্বক লযয কদ্বরও প্রণীত  য়।  
  



গর্র্ুর এ িের পটরূ্বম যাচাইদ্বয়র জর্য অদ্বপযার দময়াে িবৃে; িাম্প েক (bump stock) 
বর্বষেকরণ; সর্াক্তকরণ অদ্বযাগয িন্দভক বর্বষেকরণ; আদ্বেয়াদ্বস্ত্রর বর্রাপে সিংরযণ আইর্ সম্প্রসারণ; 
স্কভল বডসবিক্টগুদ্বলা কতুৃক বেযকদ্বের অস্ত্র-সবজ্জত করা প্রবতদ্বরাধ; এিিং অঙ্গরাজযিযাপী িন্দভক বকদ্বর্ 
দেরত (buyback) দর্য়ার কমুসূবচস  বিবধবিধার্ প্রবতষ্ঠার সমবিত আইর্ স দ্বযাদ্বগ বর্উইয়দ্বকুর 
দেেদ্বক দর্তৃত্ব োর্কারী িন্দভক আইদ্বর্র বর্বি শতবরর কাজ অিযা ত দরদ্বখদ্বের্।  
  
মাবকন র্ প্রবতবর্বধ দেগবর ডবিউ বমকস িম্বলর্, "এ িযাপাদ্বর দকাদ্বর্া বেমত র্াই দয, সিংস্কার িা 
রাজনর্বতক মতােেু োরা অর্ভপ্রাবণত অর্যন্তরীণ সব িংসতা দেদ্বে উদ্বেখদ্বযাগয ও প্রাণঘাতী সন্ত্রাদ্বস 
পবরণত  দ্বয়দ্বে। এই ক্রমিধুমার্ প্রিণতা সদ্বেও দেদ্বডরাল সরকার দেতাঙ্গ আবধপতয এিিং বিদ্বেষ 
লালর্কারী দগাষ্ঠীসমূদ্ব র হুমবকর বিরুদ্বে প্রদ্বয়াজর্ীয় পেদ্বযপ বর্দ্বত িযথু  দ্বয়দ্বে। ইন্টারদ্বর্ট এিিং 
জাতীয়তািােীদ্বের িাগাডম্বরপূণু িকৃ্ততার অন্ধকার দকাণায় সর্াক্ত হুমবকদ্বক বর্উইয়কু িি করদ্বত 
পাদ্বর ও তা করা উবচৎ এিিং দমৌলিােী আদ্বমবরকার্দ্বের সম্পাবেত সন্ত্রাসী কাজদ্বক অর্যন্তরীণ সন্ত্রাস 
ব সাদ্বি পভর্: সিংজ্ঞাবয়ত করার গর্র্ুর কুওদ্বমা'র প্রদ্বচিায় স ায়তা কদ্বর আবম গবিুত।"  
  
মাবকন র্ প্রবতবর্বধ কোরবলর্ বি. মাম্বলাবর্ িম্বলর্, “আমাদ্বেরদ্বক অিেযই আমাদ্বের দেে জভদ্বড বিদ্বেষ 
োরা প্রদ্বরাবচত  তযাকাদ্বণ্ডর িযাপক ঘটর্াদ্বক দসটার সবতযকার রূপ সন্ত্রাস ব সাদ্বি স্বীকৃবত প্রোর্ 
করদ্বত  দ্বি। আবম গর্র্ুদ্বরর সদ্বঙ্গ রদ্বয়বে এিিং অর্যন্তরীণ সন্ত্রাস েমর্ এিিং র্যায়বিচার প্রদ্বয়াদ্বগর 
বিষয়টি বর্বিত করার লদ্বযয আইর্ প্রিতুদ্বর্র জর্য তাদ্বক সাধভিাে জার্াই। অিেযই বিদ্বেষদ্বক 
কখদ্বর্া জয়ী  দ্বত দেয়া যাদ্বি র্া।"  
  
মাবকন র্ প্রবতবর্বধ ইেম্বভম্বট বড. ক্লাকন  (Yvette D. Clarke) িম্বলর্, "দেডাদ্বরল সরকার 
আদ্বমবরকার্দ্বেরদ্বক বিদ্বেষ ও ধমুান্ধতার  াত দথদ্বক রযা করার োবয়ত্ব অস্বীকার করা অিযা ত 
রাখায় বর্উইয়কু অঙ্গরাজয গর্র্ুর কুওদ্বমা'র দর্তৃদ্বত্ব সাদ্বমযর উো রণ স্থাপর্ কদ্বর চদ্বলদ্বে। োবয়ত্ব 
পালর্কাদ্বল গর্র্রু িি জাবর্দ্বয় বেদ্বয়দ্বের্ দয আমাদ্বের অঙ্গরাদ্বজয বিদ্বেষ স য করা  দ্বি র্া। 
সিাইদ্বক সমােতৃ দিাধ করার দযদ্বত্র্ এিিং এ দেেদ্বক ম বত দেদ্বে পবরণত কদ্বর এমর্ সি মূলযদ্বিাধ 
সমভন্নত রাখার গর্র্ুদ্বরর অিযা ত প্রদ্বচিার জর্য আমরা তাদ্বক ধর্যিাে জার্াই।"  
  
মাবকন র্ প্রবতবর্বধ মোক্স দরাজ িম্বলর্, "বিদ্বেবে িা অর্যন্তরীণ যাই দ াক র্া দকর্, সন্ত্রাস সন্ত্রাসই 
এিিং আমাদ্বেরদ্বক অিেযই এটিদ্বক দসর্াদ্বিই গণয কদ্বর দসটার বিচার করার দযদ্বত্র্ পবরষ্কার বসোন্ত 
বর্দ্বত  দ্বি। সন্ত্রাসীদ্বের বিরুদ্বে র্যায়বিচাদ্বরর পূণু গুরুত্ব বর্বিত করদ্বত এই গুরুত্বপূণু বিষদ্বয় দর্তৃত্ব 
প্রোদ্বর্র জর্য আবম েঢ়ৃর্াদ্বি গর্র্ুদ্বরর প্রস্তাদ্বির তাবরে কবর। দকাদ্বর্া আদ্বমবরকার্দ্বকই অর্যন্তরীণ 
সন্ত্রাসিাদ্বের র্য়স  জীির্যাপর্ করদ্বত  দ্বি র্া।"  
  
বর্উইেকন  অঙ্গরাম্বজের বডসবট্রক্ট অোটবর্ন অোম্বসাবসম্বেের্ (District Attorneys Association of the 
State of New York, DAASNY) এর সভাপবত দডবভড এম. হুভলার িম্বলর্, "আমাদ্বের সাথী 
আদ্বমবরকার্রা বিদ্বেষমূলক অপরাদ্বধর কারদ্বণ প্রাণ  ারাদ্বর্ার ঝভাঁ বকদ্বত থাকদ্বল অসব ষ্ণভ তার দকিল 
বর্ন্দা করাই যদ্বথি র্য়। বিদ্বেষ ও সব িংসতার এই সিংকটদ্বক স্বীকৃবত প্রোর্ এিিং দেদ্বের দসরা িন্দভক 
সভরযা িযিস্থার মাধযদ্বম তা দমাকাদ্বিলার জর্য যথাযথ পেদ্বযপ দর্ওয়ার জর্য আবম গর্র্ুদ্বরর 



তাবরে কবর। অর্যান্তরীণ সন্ত্রাদ্বসর বিরুদ্বে লডাইদ্বয় আমরা গর্র্ুর এিিং সমস্ত বর্উইয়কুিাসীর সাদ্বথ 
ঐকযিে রদ্বয়বে।"  
  
আম্বমবরকার প্রধার্ ইহুবে সিংগঠর্সমূম্ব র সভাপবতম্বের সম্বেলম্বর্র (Conference of Presidents of 
Major American Jewish Organizations) বর্িনা ী ভাইস দচোরমোর্ মোলকম দ াম্বের্ম্বলইর্ 
িম্বলর্, "এই সিংকটময় সমদ্বয় শর্বতক দর্তৃদ্বত্বর প্রদ্বয়াজর্। দকাদ্বর্া হুমবকর সাদ্বথ লডাই করার জর্য 
তা সঠিকর্াদ্বি বচবিত করা এিিং দসটার র্ামকরণ করা অপবর ায।ু অর্যন্তরীণ সন্ত্রাস আন্তজুাবতক 
সন্ত্রাদ্বসর মদ্বতাই িড রকদ্বমর বিপে দডদ্বক আদ্বর্। আমাদ্বের পবরিার এিিং কবমউবর্টিদ্বক বর্রাপে 
রাখদ্বত আমাদ্বের সিাইদ্বক কাজ করদ্বত  দ্বি।"  
  
অম্বেতাঙ্গ মার্ুম্বষর অেগবতর জর্ে জাতীে সবমবতর (National Association for the 
Advancement of Colored People, NAACP) বর্উইেকন  অঙ্গরাম্বজের কর্োম্বরন্স এর সভাপবত 
 োম্বজল বডউকস িম্বলর্, "বর্উইয়কু অঙ্গরাজয েীঘুকাল ধদ্বর প্রগবতেীল সিংস্কাদ্বরর আদ্বলাকিবতুকা  দ্বয় 
রদ্বয়দ্বে এিিং এই কঠির্ সমদ্বয় আিারও আদ্বলা েডাদ্বে। অর্যান্তরীণ সন্ত্রাস আমাদ্বের সমাদ্বজর জর্য 
সিদ্বচদ্বয় িড হুমবকগুদ্বলার একটি এিিং গর্র্রু কুওদ্বমা িলদ্বের্ তা "আর র্য়"। এসি সিংস্কার 
আমাদ্বের বর্রাময় এিিং আরও  তযাকাণ্ড দথদ্বক দেেদ্বক সভরযা প্রোদ্বর্ স ায়তা করার জর্য 
প্রদ্বয়াজর্ীয়। আমাদ্বের কমকুাদ্বণ্ড দর্তৃত্ব প্রোদ্বর্র জর্য গর্র্ুর কুওদ্বমা আপর্াদ্বক ধর্যিাে।"  
  
আলম্বিবর্োর্ ইসলাবমক কালচারাল দসন্টাম্বরর ইমাম ড. তাব র কুবকবক িম্বলর্, "প্রায়ই বিদ্বেষ 
প্রসূত িন্দভক সব িংসতার ম ামারী িন্ধ করদ্বত আমরা গর্র্ুর কুওদ্বমা'র সাদ্বথ দথদ্বক গবিুত। 
গর্র্ুদ্বরর দর্তৃদ্বত্বর কলযাদ্বণই বর্উইয়কু দেদ্বের সিদ্বচদ্বয় িযাপক এিিং কাযুকর িন্দভক আইর্ পাস 
কদ্বরদ্বে। আমরা সমস্ত বর্উইয়কুিাসীদ্বক বিদ্বেষমূলক সন্ত্রাস দথদ্বক সভরবযত রাখদ্বত সিংস্কার সিংদ্বযাজদ্বর্র 
পযািলম্বদ্বর্ েঢ়ৃ প্রবতজ্ঞ।"  
  
EVP এবং ন্যাশন্াল অ্যাকশন্ নন্টওযার্কে র নেন্ার্রল কাউর্েল সম্মানন্ত মাইর্কল এ. হানডে  
বর্লন্,, "বর্উইয়কু অঙ্গরাদ্বজয বিদ্বেদ্বষর দকাদ্বর্া স্থার্ দর্ই, এিিং োবয়ত্ব গ্র দ্বণর পর দথদ্বক গর্র্ুর 
কুওদ্বমা তা িি কদ্বর বেদ্বয়দ্বের্। অঙ্গরাদ্বজযর আইর্সর্া এিিং অঙ্গরাদ্বজযর িহু সব িংসতা-বিদ্বরাধী 
দগাষ্ঠীর স ায়তায় গর্র্ুদ্বরর দর্তৃদ্বত্ব বর্উইয়দ্বকু রদ্বয়দ্বে দেদ্বের সিদ্বচদ্বয় েবক্তোলী িন্দভক আইর্ এিিং 
এর জর্য অবধিাসী ব সাদ্বি আমরা অবধক বর্রাপে। এসি গুরুত্বপূণু উদ্বেযাদ্বগর পদ্বয লডাই চাবলদ্বয় 
যাওয়ার জর্য আবম গর্র্রুদ্বক ধর্যিাে জার্াই, সমস্ত বর্উইয়কুিাসী এিিং সমস্ত আদ্বমবরকাদ্বর্র উপর 
যার প্রর্াি রদ্বয়দ্বে।"  
  
িন্দমু্বকর সব িংসতার বিরুম্বদ্ধ বর্উইেকন  (New Yorkers Against Gun Violence) এর বর্িনা ী 
পবরচালক দরম্বিকা বেোর িম্বলর্, "আদ্বমবরকার্দ্বের বর্রাপদ্বে থাকার অবধকার রদ্বয়দ্বে, অথচ 
িন্দভদ্বকর সব িংসতার অিযা ত হুমবক আমাদ্বের র্াগবরকদ্বের র্দ্বয় আেন্ন কদ্বর দরদ্বখদ্বে। বর্উইয়দ্বকু 
আমরা বর্রাপে ও েবক্তোলী এিিং অর্যার্য অঙ্গরাজযদ্বকও অিেযই আমাদ্বের দর্তৃদ্বত্বর পেদ্বযপসমূ  
অর্ভসরণ করদ্বত  দ্বি। আমরা আিারও কৃতজ্ঞ দয গর্র্ুর কুওদ্বমা িারিার সভরযার জর্য আমাদ্বের 



আহ্বাদ্বর্ সাডা বেদ্বয়দ্বের্ এিিং আমাদ্বের িন্দভক আইর্ আরও েবক্তোলী করদ্বত এিিং আমাদ্বের পবরিার, 
স্কভল ও কবমউবর্টির সভরযার জর্য পেদ্বযপ গ্র ণ কদ্বরদ্বের্।"  
  
বর্উইেম্বকন র রাবি দিাম্বডন র (NY Board of Rabbis) বর্িনা ী ভাইস দপ্রবসম্বডন্ট রাবি দজাম্বসে 
পটাসবর্ক িম্বলর্, "দয দকাদ্বর্া িযাপক বিদ্বেষমলূক অপরাধ  ল অর্যন্তরীণ সন্ত্রাসী কাজ এিিং তা 
দসর্াদ্বিই দমাকাদ্বিলা করা উবচত। গর্র্রু কুওদ্বমা অর্ভধাির্ কদ্বরদ্বের্ দয, আমাদ্বের আইর্ 
প্রদ্বয়াগকারী সিংস্থাদ্বক অর্যন্তরীণ সন্ত্রাদ্বসর হুমবকর বিরুদ্বে লডাই-এর দযদ্বত্র্ যমতায়দ্বণর জর্য 
আমাদ্বেরদ্বক অিেযই এটিদ্বক সঠিকর্াদ্বি সর্াক্ত করায় সযম  দ্বত  দ্বি। বর্উইয়দ্বকু বিদ্বেদ্বষর দকাদ্বর্া 
স্থার্ দর্ই এিিং বর্উইয়কু আমাদ্বের দেদ্বে দয বিদ্বেষ-প্রসূত সন্ত্রাদ্বসর বিস্তার ঘটদ্বে তার বিরুদ্বে 
লডাইদ্বয় দর্তৃত্ব দেদ্বি।"  
  
এবেোর্ আম্বমবরকার্ দেডাম্বরেম্বর্র (Asian American Federation, AAF) বর্িনা ী পবরচালক 
দজা-অোর্ ইে ুিম্বলর্, "আমাদ্বের দেে আর িন্দভক বর্য়ন্ত্রদ্বণর বিষয়টি উদ্বপযা িা আমাদ্বের 
জর্গদ্বণর উপর  ামলাদ্বক অর্যন্তরীণ সন্ত্রাস োডা অর্য বকেভ ব সাদ্বি সঙ্গাবয়ত করদ্বত পাদ্বর র্া। 
গর্র্ুর কুওদ্বমা বপেপা  দ্বের্ র্া এিিং দেেদ্বক এসি বিষদ্বয় বর্উইয়কু অঙ্গরাদ্বজযর দর্তৃত্ব অর্ভসরণ 
করার আহ্বার্ জার্াদ্বের্। এই লডাইদ্বয় তার সাদ্বথ দযাগোর্ করাটা আমাদ্বের শর্বতক িাধযিাধকতা। 
আপর্ার পেদ্বযদ্বপর জর্য গর্র্ুর কুওদ্বমা আপর্াদ্বক ধর্যিাে।"  
  
র্ারীর যমতােম্বর্ মম্বরাক্কার্ আম্বমবরকার্ পবরষম্বের (Moroccan American Council to Empower 
Women) দপ্রবসম্বডন্ট  াবেো টম্বরস িম্বলর্, "ওয়াবেিংটর্ দযসি মূল বিষয় দমাকাদ্বিলা করদ্বত 
অস্বীকৃবত জার্াদ্বে বর্উইয়কু দসগুদ্বলাদ্বত দর্তৃত্ব বেদ্বে। এসি অথু ীর্ কমু প্রসতূ অপরাধদ্বক 
সবতযকারর্াদ্বি সঙ্গাবয়ত করার মাধযদ্বম আমরা আমাদ্বের র্াগবরকদ্বের সভরযা জবর্ত সমাধার্ বর্দ্বয় 
কাজ শুরু করদ্বত পাবর। অর্যন্তরীণ সন্ত্রাদ্বসর বিরুদ্বে লডাইদ্বয় গর্র্ুর কুওদ্বমা'র পবরকল্পর্া িযাপক 
বর্বিক, িভবেেীপ্ত এিিং প্রদ্বয়াজর্ীয়। দর্তৃত্ব প্রোদ্বর্র জর্য এিিং এ দেদ্বে দর্তৃত্ব দকমর্  দ্বত পাদ্বর 
দসটার একটি েঢ়ৃ উো রণ স্থাপদ্বর্র জর্য আবম গর্র্ুরদ্বক সাধভিাে জার্াই।"  
  
ট্রান্সবলগোল (TransLegal) এর দিাডন  সভাপবত বিম্বস্টর্ প্রাটা ব্রাউড িম্বলর্, "বিদ্বেষ বর্বিক 
সব িংসতার সমাদ্বলাচর্া করার এিিং এর সবতযকার পবরচয় অর্যন্তরীণ সন্ত্রাদ্বসর বিরুদ্বে লডাই করার 
প্রবতশ্রুবতর জর্য আমরা গর্র্ুর কুওদ্বমা'র তাবরে কবর। আমাদ্বের অঙ্গরাজয আদ্বমবরকার স্বাধীর্তার 
প্রতীক েযাচভ অি বলিাটুি'র স্বদ্বেে রূ্বম। আমাদ্বের আদ্বমবরকার্ আেদ্বেুর প্রবতরযা এিিং আমাদ্বের 
কবমউবর্টিগুদ্বলাদ্বক িন্দভক ও বিদ্বেষ দথদ্বক সভরবযত রাখার সিংকদ্বল্প আমরা গর্র্ুদ্বরর সদ্বঙ্গ দযাগ 
বেবে।"  
  
বর্উইেকন  অঙ্গরাম্বজের িার অোম্বসাবসম্বেেম্বর্র (New York State Bar Association) সভাপবত  োঙ্ক 
বের্িাগন িম্বলর্, "বর্উইয়কু অঙ্গরাদ্বজযর িার অযাদ্বসাবসদ্বয়ের্ িযাপক হ্ততযাকাদ্বণ্ডর  ামলা দমাকাদ্বিলায় 
দর্তৃদ্বত্বর জর্য গর্র্ুদ্বরর তাবরে করদ্বে। আদ্বমবরকা িযাপক হ্ততযাকাদ্বণ্ডর ম ামারীর দকন্দস্থদ্বল 
রদ্বয়দ্বে। এই সঙ্কট কাযুকরর্াদ্বি দমাকাদ্বিলা করদ্বত র্ীবত বর্ধুারকদ্বের অিেযই এসি র্য়াি  ঘটর্ার 
বেকডদ্বক স্বীকৃবত বেদ্বত  দ্বি। আমাদ্বের সমাদ্বজ িতুমাদ্বর্ এর দচদ্বয় িড মদ্বর্াদ্বযাদ্বগর োবিোর দকাদ্বর্া 



বিষয় আর দর্ই এিিং তা সমাধাদ্বর্র জর্য আমরা গর্র্ুদ্বরর সাদ্বথ ঘবর্ষ্ঠর্াদ্বি কাজ করার অদ্বপযায় 
রদ্বয়বে।"  
  
সমকামী, উভকামী এিিং ট্রান্সম্বজন্ডার কবমউবর্টি দসন্টাম্বরর (LGBT Community Center) বচে 
অোডম্বভাম্বকবস অবেসার বেজেুাম্বে কাবি (Shijuade Kadree) িম্বলর্, "িন্দভদ্বকর সব িংসতা এিিং 
িযাপক  ামলার ঘটর্া ক্রমিধুমার্ উদ্বেদ্বগর বিষয়, বিদ্বেষত প্রাবন্তক মার্ভষদ্বের জর্য যারা প্রায়ই 
সব িংস অসব ষ্ণভ তা, শিষময এিিং বিদ্বেদ্বষর লদ্বযয পবরণত  য়। আমরা দেতাঙ্গ আবধপদ্বতযর র্াদ্বম 
সম্পাবেত সব িংস কাদ্বযুর মাধযদ্বম আমাদ্বের কবমউবর্টিদ্বত সন্ত্রাস বিস্তারকারী িযাপক বর্বিক িন্দভদ্বকর 
সব িংসতা দমাকাদ্বিলার গর্র্ুর কুওদ্বমা'র ইোর তাবরে কবর, বিদ্বেষত এমর্ সমদ্বয় যখর্ আমাদ্বের 
দেডাদ্বরল সরকার আমাদ্বেরদ্বক এই সব িংসতা দথদ্বক রযার পেদ্বযপ গ্র ণ র্া করার বসোন্ত বর্দ্বয়দ্বে।"  
  
বর্উইেকন  র্গরী িার অোম্বসাবসম্বেেম্বর্র বর্িনা ী পবরচালক দব্রট পাকন ার িম্বলর্, "আমরা আমাদ্বের 
বর্িুাবচত কমুকতুাদ্বেরদ্বক বিদ্বেষমূলক িকৃ্ততা এিিং পবরচয়-বর্বিক সব িংসতার মধযকার দযাগসূত্র্দ্বক 
স্বীকৃবত প্রোদ্বর্র আহ্বার্ জাবর্দ্বয়বে, এিিং আমাদ্বের কবমউবর্টিদ্বক আরও বর্রাপে করদ্বত এই বিষয় 
দমাকাদ্বিলার জর্য গর্র্ুদ্বরর প্রদ্বচিার জর্য আমরা তাদ্বক সাধভিাে জার্াই।"  
  
এইডস বিষেক লোটিম্বর্া কবমেম্বর্র (Latino Commission on AIDS) সভাপবত এিিং ব সপোবর্ক 
দ লথ দর্টওোম্বকন র (Hispanic Health Network) প্রবতষ্ঠাতা গুইলারম্বমা চাকর্ িম্বলর্, "বর্উইয়কু 
বকদ্বসর পদ্বয দয দকাদ্বর্া সমদ্বয়র দচদ্বয় এখর্ বিদ্বের দসটা জার্া আরও দিবে প্রদ্বয়াজর্। আমাদ্বের 
দেেিযাপী বিদ্বেদ্বষর কযাসার েবডদ্বয় পডার সাদ্বথ সাদ্বথ বর্উইয়কু শিবচত্র্য দথদ্বক েবক্ত সঞ্চয় কদ্বর 
প্রতযাোর প্রতীক ব সাদ্বি োাঁবডদ্বয় রদ্বয়দ্বে। গর্র্ুর কুওদ্বমা েঢ়ৃতার সাদ্বথ জাবর্দ্বয় বেদ্বয়দ্বের্ দয, 
বিদ্বেদ্বষর প্রবত বর্উইয়কুিাসীদ্বের দকাদ্বর্া সব ষ্ণভ তা দর্ই এিিং তা বিপজ্জর্ক িাগাডম্বর িা অর্যন্তরীণ 
সন্ত্রাস দয রূপই গ্র ণ করুক র্া দকতারা মদ্বর্ার্াদ্বি অটল থাকদ্বি।"  
  
ইহুবে সম্প্রোম্বের সম্পকন  পবরষম্বের (Jewish Community Relations Council) বর্িনা ী ভাইস 
দপ্রবসম্বডন্ট এিিং প্রধার্ বর্িনা ী মাইম্বকল বমলার িম্বলর্, "সি বর্উইয়কুিাসীর বর্রাপিা  ল সদ্বিুাচ্চ 
অগ্রাবধকার, আর দসটাই দেদ্বের মদ্বধয আমাদ্বের সিদ্বচদ্বয় েবক্তোলী িন্দভক আইর্ বিেযমার্ থাকার 
কারণ। গর্র্রু কুওদ্বমা জাদ্বর্র্ দয বর্উইয়দ্বকুর শিবচত্র্যই আমাদ্বের েবক্ত। িযাপক বিদ্বেষমলূক 
অপরাধদ্বক 'অর্যন্তরীণ সন্ত্রাস' ব সাদ্বি বিদ্বিচর্া করার দযদ্বত্র্ দর্তৃত্ব প্রোদ্বর্র মাধযদ্বম গর্র্ুর কুওদ্বমা 
খভি িির্াদ্বি জাবর্দ্বয় বেদ্বের্ দয, আমাদ্বের অঙ্গরাদ্বজয বিদ্বেষ কখদ্বর্া স য করা  দ্বি র্া।"  
  
মমস বডমান্ড অোকের্ ের গার্ দসর্স ইর্ আম্বমবরকার (Moms Demand Action for Gun Sense 
in America) বর্উইেকন  োখ্ার দস্বোম্বসিী বজউর্ রুবির্ িম্বলর্, "এল পাদ্বসাদ্বত মমুাবন্তক বিদ্বেষ 
প্রসূত  তযাকাদ্বণ্ডর প্রাক্কাদ্বল গর্র্ুর কুওদ্বমা অর্যন্তরীণ সন্ত্রাস দমাকাদ্বিলার পেদ্বযপ গ্র ণ করায় আমরা 
গবিুত। িণুিাে, বিদ্বেোতঙ্ক (xenophobia), সমকামী আতঙ্ক এিিং র্ারী-বিদ্বেদ্বষর সদ্বঙ্গ িন্দভক িা 
আদ্বেয়াস্ত্র যভক্ত  দ্বল দসটা মারাত্মক  য়। এ িের ইদ্বতামদ্বধযই গর্র্ুর স্বাযবরত িন্দভক সভরযা িযিস্থা 
আইদ্বর্র সাদ্বথ সবিবলতর্াদ্বি এই আইর্ বর্উইয়কুিাসীদ্বেরদ্বক িন্দভদ্বকর সব িংসতা দথদ্বক রযা করদ্বত 
স ায়তা করদ্বি।"  



  
বগম্বোডন স: িন্দমু্বকর সব িংসতার বিরুম্বদ্ধ লডাই করার সা স (Giffords: Courage to Fight Gun 
Violence) এর দস্টট দলবজসম্বলটিভ বডম্বরক্টর বর্ম্বকা দিাম্বকার িম্বলর্, "িন্দভদ্বকর সব িংসতা এমর্ এক 
ম ামারী যা দেদ্বের প্রবতটি দকাণদ্বক প্রর্াবিত কদ্বর। এ মাদ্বসর ধারািাব ক সব িংসতা আমাদ্বেরদ্বক 
আিারও স্মরণ কবরদ্বয় বেদ্বে দয আমরা র্ীবতর মদ্বধয িসিাস করবে - এমর্বক স্কভল সরিরাদ্ব র 
দকর্াকাটার মদ্বতা সাধারণ কাজ করার সমদ্বয়ও। বিদ্বেষ প্রসূত সব িংসতা িৃবে পাদ্বে এিিং বিদ্বেষ 
তাবডত দকাদ্বর্া িযবক্ত স দ্বজই িন্দভক দপদ্বত সযম  দ্বল কী ঘদ্বট দস করুণ বচত্র্ আমরা দেদ্বখবে। 
কিংদ্বগ্রস এই সঙ্কট িদ্বন্ধর পেদ্বযপ বর্দ্বত িযথ ু দ্বলও গর্র্ুর কুওদ্বমা আিারও বর্রাপে বর্উইয়দ্বকুর 
লদ্বযয লডাইদ্বয়র জর্য প্রদ্বয়াজর্ীয় সা স দেবখদ্বয় চদ্বলদ্বের্।"  
  
ব্রোবড কোম্বম্পইর্ এর র্ীবতমালা বিষেক স -সভাপবত বিবিোর্ দ ইর্ িম্বলর্, "সমস্ত 
আদ্বমবরকাদ্বর্র জীিদ্বর্র প্রবত হুমবকস্বরূপ বিদ্বেদ্বষর দমাকাদ্বিলা করার কারদ্বণ আবম গর্র্রু কুওদ্বমা'র 
প্রেিংসা কবর। আদ্বমবরকাদ্বত আমরা প্রায়ই সন্ত্রাসদ্বক শিদ্বেবেক হুমবক ব সাদ্বি গণয কদ্বর কথা িবল, 
তদ্বি আমাদ্বের দেদ্বের িযাপকর্াদ্বি অস্ত্র সবজ্জত অর্যন্তরীণ সন্ত্রাসীদ্বের ধ্বিংসাত্মক প্রর্ািদ্বক সঠিকর্াদ্বি 
সঙ্গাবয়ত ও তার দমাকাদ্বিলা করা েরকার। FBI এর সাম্প্রবতক সমদ্বয়র দডটা দেখায় দয জাবত, 
ধম,ু প্রবতিবন্ধতা এিিং বলদ্বঙ্গর বর্বিদ্বত বিদ্বেষ প্রসূত অপরাধ িৃবে পাদ্বে। এিিং েভুঃদ্বখর বিষয় এই, 
আমরা খভি র্ালর্াদ্বি জাবর্ দয িন্দভক বিদ্বেষদ্বক প্রাণঘাতী কদ্বর দতাদ্বল। ব্র্যাবড'র তৃণমলূ বর্বি 
স্থাপর্কারী িন্দভদ্বকর সব িংসতা দরাদ্বধ দেদ্বের প্রথম অঞ্চল বর্বিক সিংস্থা - বমদ্বলবর্য়াম মম মাচু 
(Million Mom March) 1999 সাদ্বল লস অযাদ্বেদ্বলস এর একটি ইহুবে কবমউবর্টি দসন্টাদ্বর 
(Jewish Community Center, JCC)  তযাকাদ্বণ্ডর পদ্বর প্রবতবষ্ঠত  য়। দসই অর্যন্তরীণ সন্ত্রাসী 
ঘটর্া 20 িের আদ্বগ এ মাদ্বসই সিংঘটিত  দ্বয়বেল এিিং তখর্ দথদ্বক আমাদ্বের দেে চালুসটর্ এএমই 
 তযাকাণ্ড, বেখ উইসকর্বসর্  তযাকাণ্ড, পালস র্াইটক্লাি, দপাওদ্বয় ও লাইে অি লাইে এিিং অবত 
সাম্প্রবতক বগলরয় ও এল পাদ্বসা  তযাকাদ্বণ্ডর মদ্বতা আরও অদ্বর্ক বিদ্বেষমূলক েভ:খজর্ক ঘটর্া স য 
কদ্বরদ্বে। এটা অিযা ত থাকদ্বত পাদ্বর র্া। যারা যবতর কারণ  য় তাদ্বের কাে দথদ্বক িন্দভক েদূ্বর 
রাখার এই লডাইদ্বয় আমরা গর্র্রু কুওদ্বমা'র সাদ্বথ রদ্বয়বে।"  
  
বর্উইেকন  আরিার্ লীগ (NY Urban League) এর প্রধার্ বর্িনা ী আরভা রাইস িম্বলর্, "দিে 
কদ্বয়কটি মারাত্মক িযাপক  তযাকাদ্বণ্ডর ঘটর্ার পর গর্র্ুর কুওদ্বমা িন্দভদ্বকর সব িংসতার বিরুদ্বে 
সভরযার পেদ্বযপ গ্র ণ কদ্বর বর্উইয়কুিাসীদ্বের সভরযা করদ্বের্। দেডাদ্বরল সরকার উদ্বেেযমূলক 
বর্বিয়তার সাদ্বথ এই প্রকৃত ও বিপজ্জর্ক হুমবকদ্বক উদ্বপযা করদ্বলও জীির্ রযায় স ায়তা করার 
লদ্বযয দেদ্বের সিদ্বচদ্বয় েবক্তোলী িন্দভক আইদ্বর্র মাধযদ্বম বর্উইয়কু অগ্রযাত্র্ায় দর্তৃত্ব বেদ্বে। এই 
বিষয়দ্বক একটি েীষু অগ্রাবধকার ব সাদ্বি বিদ্বিচর্া কদ্বর বর্উইয়কুিাসীদ্বের সভরযাদ্বক সিুাদ্বগ্র রাখার 
জর্য আমরা গর্র্ুদ্বরর তাবরে কবর।"  
  
পাকন লোন্ড ঘটর্ার বেকার স্কট বিম্বগম্বলর মা বলন্ডা বিম্বগল িম্বলর্, "িন্দভদ্বকর সব িংসতায় এদ্বকর পর 
এক জীির্  াবরদ্বয় যাওয়ার সময় দেে প্রবতবক্রয়ার জর্য ওয়াবেিংটদ্বর্র র্য়, বর্উইয়দ্বকুর বেদ্বক 
তাবকদ্বয় রদ্বয়দ্বে। দেদ্বের অর্যন্তরীণ সন্ত্রাসদ্বক সঙ্গাবয়ত করার লদ্বযয দেদ্বের সিদ্বচদ্বয় েবক্তোলী আইর্ 
দথদ্বক শুরু কদ্বর এই র্তভ র্ আইর্ পযুন্ত বর্উইয়কু প্রবতবর্য়ত সামদ্বর্ রদ্বয়দ্বে। আমাদ্বের দেদ্বের 



রাজধার্ীর দলাদ্বকরা এখর্ পযুন্ত যা করদ্বত অবর্েভক, অিযা ত হুমবকর মভদ্বখ দসই সবক্রয় থাকার 
জর্য আমরা গর্র্রু কুওদ্বমা ও তার প্রোসদ্বর্র তাবরে কবর।"  
  
LGBT দর্টওোম্বকন র দপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনা ী কমনকতন া দডবভড বকল্মবর্ক, বপএইচবড িম্বলর্, 
"েীঘু সময় ধদ্বর ওয়াবেিংটদ্বর্র দর্তৃিনৃ্দ এদ্বযদ্বত্র্ বর্বিয় থাকায় দেতাঙ্গ জাতীয়তািাে, বিদ্বেষমূলক 
অপরাধ এিিং িযাপক  তযাকাণ্ড আমাদ্বের দেদ্বের সিতু্র্ োিার্দ্বলর মদ্বতা েবডদ্বয় পদ্বডদ্বে। সি রকদ্বমর 
অসব ষ্ণভ তার বিরুদ্বে অিস্থার্ গ্র ণকারী এিিং বর্উইয়কু অঙ্গরাদ্বজয বিদ্বেদ্বষর দকাদ্বর্া স্থার্ দর্ই মদ্বম ু
িির্াদ্বি দঘাষণাকারী গর্র্ুরদ্বক দপদ্বয় এখাদ্বর্ বর্উইয়দ্বকু আমরা কৃতজ্ঞ। বর্উইয়কুদ্বক সিার জর্য 
প্রতযাোর আদ্বলাক িবতুকা কদ্বর দতালায় অিযা ত প্রদ্বচিার জর্য আবম গর্র্রুদ্বক ধর্যিাে জার্াই।"  
  
বর্উইেকন  অঙ্গরাম্বজের র্ারী িার অোম্বসাবসম্বেেম্বর্র (Women's Bar Association of the State of 
New York, WBASNY) সভাপবত বডম্বে এল. দ  িম্বলর্, "মাবকুর্ যভক্তরাদ্বে িযাপক শুযটিিং এর 
ম ামারীর কারদ্বণ দেদ্বের অর্যার্য অিংদ্বের মদ্বতা WBASNY-ও দোকা ত এিিং েভুঃবখত। আমরা এই 
অথু ীর্ সব িংসতার ঘটর্ায় বর্ ত এিিং আ তদ্বের পবরিাদ্বরর প্রবত সমদ্বিের্া জার্াই। যবতগ্রস্থ িযবক্ত 
এিিং তাদ্বের পবরিাদ্বরর উপর এর প্রর্াি, িা অর্যন্তরীণ সব িংসতার ইবত াস এিিং এসি িযাপক 
সন্ত্রাসী ঘটর্া যারা সিংঘটিত করদ্বে তাদ্বের মদ্বধয দযাগসূত্র্ প্রেেুর্কারী ক্রমিধমুার্ সাযযপ্রমাণ 
আমাদ্বের সেসযদ্বের অদ্বগাচদ্বর থাকদ্বে র্া। মার্ভদ্বষর জীিদ্বর্র অদ্বযৌবক্তক যবত ও েভদ্বরু্াগ আমাদ্বেরদ্বক 
অিেযই সমাধার্ খভাঁদ্বয দপদ্বত িাধয করদ্বি। র্ীবত বর্ধুারকদ্বেরদ্বক অিেযই র্বিষযদ্বতর িযাপক  তযা 
প্রবতদ্বরাদ্বধ কাজ করদ্বত  দ্বি। আমরা মাবকুর্ যভক্তরাদ্বের সিংবিধাদ্বর্ অন্তরুূ্ক্ত অবধকারসমূ  সভরবযত 
দরদ্বখ র্ীবত বর্ধুারকদ্বের প্রবত বর্য়ন্ত্রকমূলক ও বিবধিে সিংস্কাদ্বরর সভপাবরে করদ্বত উৎসাব ত কবর। 
আইর্জ্ঞ ব সাদ্বি আমাদ্বের রূ্বমকার এিিং র্ারী ও বেশুদ্বের অবধকার রযায় আমাদ্বের লদ্বযযর কথা 
মাথায় দরদ্বখ এ বিষদ্বয় আইদ্বর্র দয দকাদ্বর্া সিংস্কাদ্বরর প্রস্তাি পযুাদ্বলাচর্া করায় WBASNY 
প্রবতশ্রুবতিে। িন্দভদ্বকর সব িংসতার আকুাইর্ অর্ভসাদ্বর 2019 সাদ্বল িযাপক  তযার ঘটর্ায় 520 
িযবক্ত বর্ ত এিিং কমপদ্বয 2,000 িযবক্ত আ ত  দ্বয়দ্বে - এসি সিংখযা যবতগ্রস্থদ্বের পবরিার এিিং 
সমাদ্বজর মধযকার দোক ও ধ্বিংদ্বসর মাত্র্া প্রবতেবলত করদ্বত পাদ্বর র্া। এ বিষয়দ্বক আর অিদ্ব লা 
করা যায় র্া। আমরা আজদ্বকর অর্ভষ্ঠাদ্বর্ এই কঠির্ বিষদ্বয় প্রদ্বয়াজর্ীয় সিংলাপ শুরু করদ্বত দর্তৃত্ব 
প্রোদ্বর্র জর্য গর্র্ুর কুওদ্বমাদ্বক ধর্যিাে জার্াই। WBASNY কাযুকর সমাধাদ্বর্র লদ্বযয অগ্রসর 
 ওয়ার মাধযদ্বম িযাপক  তযার ম ামারী দমাকাদ্বিলায় গর্র্ুদ্বরর সাদ্বথ কাজ করার অদ্বপযায় 
রদ্বয়দ্বে।"  
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