অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর জাতীয়-েীর্ন স্থার্ীয় িন্দুক আইর্ আম্বরা জজারদার করম্বত প্রথম 100
বদম্বর্র মম্বযে আইর্ পাে করার েপথ বর্ম্বলর্

লাল পতাকা বিল (Red Flag Bill) পাে করাম্বর্ার েপথ বর্ম্বলর্, যা বর্ম্বজর িা অম্বর্ের জর্ে ঝুঁু বক
হম্বত পাম্বর এমর্ লক্ষণ প্রদেন র্কারী িেবিম্বদর িন্দুক জকর্া ও সাম্বথ রাখা জথম্বক বিরত রাম্বখ
িাম্প স্টক বর্বর্দ্ধ (Ban Bump Stocks) করম্বত এিং িন্দুক জকর্ার িোকগ্রাউন্ড জেক অম্বপক্ষার
সময় 3 বদর্ জথম্বক িৃবদ্ধ কম্বর 10 বদর্ করম্বত জজার বদম্বির্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে শপথ েরমের্ যে র্তু র্ বিধাবর্ে অ্বধমিশমর্র প্রথম 100 বিমর্র মমধয
িন্দুে সব িংসতার বিরুমে েড়াইমে বর্উ ইেমেন র জাতীে-শীর্নস্থার্ীে িন্দুে আইর্ আমরা যজারিার েরমত
আইর্ পাশ েরামির্। প্রথমম, গভর্নর োে পতাো বিে পাশ েরামর্ার শপথ যর্র্, ো চূ ড়ান্ত ঝুুঁ বে প্রবতরক্ষা
আমিশ বিে (extreme risk protection order bill) র্ামমও পবরবচত, ো বর্মজর িা অ্মর্যর জর্য ঝুুঁ বে মত
পামর এমর্ েক্ষণ প্রিশনর্োরী িযবিমির যেমোমর্া ধরমর্র আমেোস্ত্র যের্া ও সামথ রাখা যথমে বিরত রামখ।
এই আইর্টি বর্উ ইেমেন র জাতীে-সমিনাচ্চ শবির িন্দুে আইমর্র সিংমোজর্, এিিং এইট পাশ মে, এটি বর্উ
ইেেন মে েুিরামের প্রথম যেট েরমি যেখামর্ স্কু মের বশক্ষে ও প্রশাসর্ যোমটনর স্তমক্ষমপর দ্বারা স্কু মে
গুবেির্নণ প্রবত ত েরমত পারমি। পাশাপাবশ, গভর্নর িাম্প েে বর্বর্ে েরমত এিিং িন্দুে যের্ার
িযােগ্রাউন্ড যচে অ্মপক্ষার সমে বতর্ বির্ যথমে িৃবে েমর িশ বির্ েরমত যজার বিমির্।
"আমামির জাবতর উপর িন্দুে সব িংসতার ের্াঘাত এখর্োর সিমথমে জরুবর বির্ে, এিিং িন্দুে বর্রাপত্তা
আইর্ েরার জর্য যেডামরে সরোমরর অ্মপক্ষাে িমস থােমিা র্া", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "বর্উ ইেমেন র
িন্দুে বর্রাপত্তা আইর্ ইবতমমধয যিমশর শীর্নস্থার্ীে, এিিং আমরা আমামির আইর্মে আমরা যজারিার েরমত
এিিং আমামির েবমউবর্টি ও স্কু ে বর্রাপি রাখমত অ্বতবরি পিমক্ষপ বর্বি। এেসামথ, আমরা এই সাধারণ
িুবের আইর্ পাশ েরমিা এিিং ওোবশিংটর্মে এেটি পবরষ্কার িাতন া পাঠামিা যে আমামির যেট িা যিমশ িন্দুে
সব িংসতার যোমর্া স্থার্ যর্ই।"
যখর্ বতবর্ 2019 র্োয়বিোর এম্বজন্ডার (2019 Justice Agenda) উম্বদোগসমূহ জ ার্ণার অংে
বহম্বসম্বি পাকনলোন্ড গুবলম্বত বর্হত লং আইলোম্বন্ডর অবযিাসী হাই স্কু ল ছাত্র স্কট জিইম্বগম্বলর িোপাম্বর
মন্তিে করবছম্বলর্ তখর্, জলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবথ জহােু ল িম্বলর্, "োে পতাো বিমের মমতা সাধারণ
িুবের িন্দুে বর্রাপত্তা িযিস্থামে যজারিার েরমত গভর্নর কুওমমার সামথ আবম গত গ্রীমে যেমটর স্কু েগুবে
পবরিশনর্ েমরবি। আমরা যসই আইমর্র জর্য যজার প্রমচষ্টা চাবেমে োবি োর েমে আমরা িন্দুে সব িংসতার
বিরুমে েড়াই অ্গ্রসর েরমত পারমিা এিিং যেসি মার্ুর্ বর্মজমির ও অ্র্যমির ক্ষবত েরমত পামর তামির াত

যথমে িন্দুে িূমর রাখমিা। েখর্ যেডামরে সরোর তার র্াগবরেমির সুরক্ষা বিমত িযথন মি, বর্উ ইেেন
অ্থন ীর্ িন্দুে সব িংসতা িন্ধ েরমত এিিং জীির্ িাুঁচামত পথ যিবখমে োমি এিিং পবেবস প্রণের্ েরমি।"
লাল পতাকা বিল
বর্উ ইেেন যেমট িতন মামর্ এমর্ যোমর্া আইর্ যর্ই ো িযি ার েমর যোটন সব িংস িযি ামরর মমতা োে
পতাো আচরণ প্রিশনর্ েরমি িা বর্মজর িা অ্মর্যর (েবি র্া এই অ্র্য িযবি যোমর্া অ্পরাধ িা পাবরিাবরে
অ্পেমমনর জর্য অ্বভেুি ে) ক্ষবত েরমত পামর এমর্ আচরণ েরমি এমর্ িযবির োি যথমে সামবেেভামি
আমেোস্ত্র জব্দ েরমত পামর। পাশাপাবশ, যিমশর যোমর্া যেমটই এখর্ পেনন্ত যোমটনর স্তমক্ষমপর স ােতাে স্কু মে
গুবেির্নণ িন্ধ েরমত বশক্ষে ও স্কু ে প্রশাসর্মে অ্র্ুমবত যিে র্া।
এই আইমর্র েমে যোমর্া েথাথন প্রবিোর মধয বিমে র্া বগমে আমেোস্ত্র অ্পসারণ েরা মি র্া তা বর্বিত
েরমত সি প্রমোজর্ীে পেবতগত যসেগাডন প্রিার্ েরমি এিিং এেটি সামথ এটিও বর্বিত েরমি যে পােন েযান্ড
যলাবরডার স্কু মে গুবেির্নমণর মমতা িুুঃখজর্ে ঘটর্া োমত আর র্া ঘমট। এই গণ গুবেির্নমণর যক্ষমে, যে গুবে
চাবেমেমি তার বিরুমে এোবধে উৎস বিশৃঙ্খে ও বিপজ্জর্ে আচরণ েরার েথা জাবর্মেমি বেন্তু তারপমরও
যস প্রাণঘাতী আমেোস্ত্র বের্মত ও বর্মজর োমি রাখমত যপমরমি। প্রেৃ তপমক্ষ, এেটি সাম্প্রবতে বিমের্ণ িমে যে
অ্মধনমের যিবশ গণ গুবেির্নমণর অ্পরাধী গুবে েরার আমগ সতেন তা সমেত প্রিশনর্ েমর। এইসি যক্ষমে এেটি
চূ ড়ান্ত ঝুুঁ বে প্রবতরক্ষা আমিশ অ্গবণত অ্প্রমোজর্ীে মৃতুয যঠোমত পারমতা।
এর আমগ গভর্নর কুওমমা গত জুমর্ োে পতাো িন্দুে সুরক্ষা বিে (Red Flag Gun Protection Bill) পাশ
েরামর্ার জর্য গভর্নর পুমরা যেমট এেটি েযামম্পইমর্র মাধযমম ঝুুঁ বেপূণন িযবিমির যথমে িন্দুে িূমর রাখমত
আইর্ অ্গ্রসর েমরবিমের্। েযামম্পইমর্ অ্ন্তগনত বিে এই বিে ও অ্র্যার্য সাধারণ িুবের িন্দুে সিংমশাধর্
বর্েম সমথনর্োরী বশক্ষাথী, বশক্ষে ও স্কু ে প্রশাসেমির সামথ এোত্মতা প্রোমশর জর্য পুমরা যেমটর স্কু েগুবেমত
যিশ বেিু িাস টু যর।
িাম্প স্টক বর্বর্দ্ধ
2017 সামের োস যভগাস গুবেির্নণ যেখামর্ 58 জর্ বর্ ত ে িাম্প েমের প্রাণঘাতী েোেে প্রিশনর্
েমর, োরণ এটি যসবম-অ্মটামযাটিে অ্মস্ত্রর সামথ েুি মে যমবশর্ গামর্র মমতা োজ েরমত পামর। বশোবর িা
িীড়াবিমির জর্য িাম্প েমের সবতযোমরর যোমর্া প্রমোজর্ যর্ই এিিং এটি যেিেই অ্বর্বিত ও ত্বরাবিত
গুবেির্নমণর োমজ োমগ। বর্উ ইেেন যেমট এর বিবি চেমত যিওোর যোমর্া োরণ যর্ই।
িোকগ্রাউন্ড জেক অম্বপক্ষার সময় িৃবদ্ধ
গভর্নর কুওমমা পূমিন োরা আমেোস্ত্র িমের জর্য জাতীে তাৎক্ষবণে অ্পরাধ িযােগ্রাউন্ড যচে বসমেম
(National Instant Criminal Background Check System, NICS) দ্বারা তাৎক্ষবণেভািে
অ্র্ুমমাবিত র্া ে তামির জর্য এেটি িশ বিমর্র অ্মপক্ষা সমেোে স্থাপর্ েমর এেটি অ্গ্রসর আইর্ প্রবতষ্ঠা
েমরর্। িতন মার্ যেডামরে আইর্ অ্র্ুোেী, আমেোস্ত্র বিবির পূমিন িন্দুে বডোরমে NICS িযােগ্রাউন্ড যচে
েরমত মি, ো তাৎক্ষবণেভামি বডোরমে বতর্টি সম্ভািয বিজ্ঞবির এেটি প্রিার্ েরমি: "চাবেমে োর্",
"অ্স্বীেৃ ত", িা "বিেবিত"। "বিেবিত" উত্তর যপমে, বডোরমে অ্িশযই বিধভামি বিবির পূমিন বতর্ বির্

অ্মপক্ষা েরমত মি, েবিও যেডামরে ইর্মভবেমগশর্ িুযমরা (Fedarel Investigation Bureau, FBI) এই
িযবিমির িযাপামর বতর্ বিমর্র যিবশ সমে ধমর তিন্ত েরমত থামে। প্রােশই, সম্ভািয যিতাটি উপেুি র্ে এটি
বর্ণনে েরার পূমিনই যসই িযবি বতর্ বিমর্র অ্মপক্ষার সমে পার েমর আমেোস্ত্র বেমর্ যেমেমি। এই অ্মপক্ষার
সমেমে িশ বিমর্ িবধনত েরমে িযােগ্রাউন্ড যচে সম্পূণন েরার েমথষ্ট সমে পাওো োমি এিিং এটি শুধ
উপেুি িযবিরাই আমেোস্ত্র িে পারমি এই আইর্ প্রণেমর্র প্রমচষ্টার জর্য ইবতিাচে।
"িন্দুে সব িংসতা যথমে জীির্ িাুঁচামত গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমার মমতা যর্তা প্রমোজর্ োর সঠিে োজটি
েরার সা স আমি", িলম্বলর্ সাম্বিক কংম্বগ্রসওমোর্ গোবিম্বয়ল বজম্ব ার্নস। "বতবর্ িন্দুমের পমক্ষ েবিইিং
এর োরমণ াে যিমড় যির্বর্ এিিং এমর্ সি পবেবসর জর্য োজ েমর যগমির্ োর েমে বর্উ ইেেন জর্
বর্রাপত্তা হুমবের সমাধামর্ শীমর্ন যপ ুঁমি যগমি। আজমে যেমটর আইর্ প্রমণতামির স ােতাে বর্উ ইেমেন র স্কু ে,
রাস্তাঘাট, বগজনা ও এোো আমরা ভামোভামি সুরক্ষা েরমত আইর্ প্রণেমর্র জর্য তার র্িাবেত প্রমচষ্টার দ্বারা
বতবর্ এই যরেডন অ্িযা ত রাখমের্। েখমর্া বপিপা র্া ওোর জর্য আমরা গভর্নমরর প্রশিংসা েরবি এিিং বর্উ
ইেমেন র েবমউবর্টিমে সুরবক্ষত েরার জর্য এই র্তু র্ আইমর্র েড়াইমে আমরা তার সামথই থােমিা।"
বসম্বর্টর িায়ার্ কোভার্াহ িম্বলর্, "বর্উ ইেমেন র SAFE আইর্ ও অ্র্যার্য সাধারণ িুবের িন্দুে
সব িংসতা প্রবতমরাধ পবেবস প্রণেমর্ তার পুমরা শাসর্ামে জুমড় গভর্নর কুওমমার সামথ যোগ বিমত যপমর আবম
গবিনত। েখর্ ওোবশিংটমর্র বরপািবেোর্রা িার িার আমামির সুরক্ষা বিমত অ্স্বীোর জার্ামি, গভর্নর
কুওমমা, বসমর্ট এিিং অ্যামসিবেমত আমামির যডমমািযাট স েমীরা, এিিং আবম বর্উ ইেমেন জীির্ রক্ষা েরার
জর্য আমামির পমক্ষ ো ো েরা সম্ভি সি েরমত অ্ঙ্গীোরিে। বিমশর্ েমর চূ ড়ান্ত ঝুুঁ বে প্রবতরক্ষা আমিশ
প্রণেমর্ গভর্নমরর শি সমথনমর্র জর্য আবম সাধুিাি জার্াবি, োরণ এটি এমর্ এে িস্তু ো বর্মজমির িা
অ্র্যমির ক্ষবত েরমত পামর এমর্ িযবির াত যথমে িন্দুে িূমর রাখার জর্য আমরা িহুবির্ ধমরই খুজবিোম।
এই বিমের চূ ড়ান্ত ভার্া ঠিে েরমত এিিং এই অ্তযািশযেীে আইর্টি র্তু র্ অ্বধমিশমর্ দ্রুত পাশ েরমত আবম
উিগ্রীি।"
অোম্বসেবল সদসে জজা অোর্ বসম্বমার্ িম্বলর্, "যেম তু গণ গুবেির্নণ খুি সাধারণ ঘটর্া মে োমি,
আমামির েবমউবর্টির বর্রাপত্তা ও সুরক্ষা বর্বিত েরার জর্য বর্উ ইেমেন র সম্ভািয সি বেিু েরা অ্বত
গুরুত্বপূণন। িন্দুে বর্রাপত্তার জর্য গভর্নর কুওমমার অ্বিচে অ্ঙ্গীোর পুমরা জাবতর জর্য এেটি উিা রণস্বরূপ
এিিং িন্দুে বর্েন্ত্রমণ তার এই অ্িযা ত অ্ঙ্গীোমরর জর্য আবম তার প্রশিংসা েরবি। োে পতাো আইর্ ব মসমি
পবরবচত, চূ ড়ান্ত ঝুুঁ বে প্রবতরক্ষা আমিশ আসন্ন বিধাবর্ে অ্বধমিশমর্ পাশ েরামত পারা আমামির জর্য এিিং
আবম গভর্নরমে এটিমে আইর্ ব মসমি সাক্ষর েরমত যিখার জর্য উিগ্রীি।"
অোম্বসেবল সদসে পোবিবসয়া াবহ িম্বলর্, "যেডামরে সরোর যেখামর্ গণ গুবেির্নণ এিিং িন্দুে সিংিান্ত
িুুঃখজর্ে ঘটর্া যিমখও র্া যিখার ভার্ েরমি, বর্উ ইেেন িন্দুে বর্রাপত্তার যক্ষমে পথ প্রিশনর্ চাবেমে যেমত
বতবর। িন্দুে বর্েন্ত্রমণর জর্য গভর্নর কুওমমার সাধারণ িুবে িূরিৃবষ্ট ট্রাম্প প্রশাসমর্র যথমে এমেিামরই বভন্ন,
োরা NRA দ্বারা িাধয মে আমি। তার যর্তৃ মত্বর জর্য আবম গভর্নর কুওমমামে ধর্যিাি জার্াই এিিং এই
এটিমে আইর্ ব মসমি পাশ েরামত এিিং স্থােীভামি বর্উ ইেেন যেমট িাম্প েে বর্বর্ে ওোস এই
অ্বধমিশমর্ আমরা যেসি অ্তযািশযেীে িন্দুে বর্েন্ত্রণ িযিস্থাে োজ েরমিা তা যিখমত আবম উিগ্রীি।"
অোম্বসেবল সদসে এবম পবলর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার যর্তৃ মত্বর অ্ধীমর্, আমরা শবিশােী িন্দুে বর্রাপত্তা
আইমর্র প্রমোজর্ীেতার পমক্ষ বর্উ ইেেন যেট জিািবিব তা েরমি। আমমবরোর ইবত ামস সিমচমে যিবশ

পবরমামণ স্কু মে গুবেির্নমণর ঘটর্ািহুে এেটি িির প্রতযক্ষ েরার পর, বর্উ ইেেন িাসীর বর্রাপত্তা বর্বিত
েরার জর্য আমামির উপর িাবেত্ব আমরাবপত ে জরুরী, সাধারণ িুবের িযিস্থা গ্র মণর। অ্মর্েগুমো গণ
গুবেির্নমণর ঘটর্া এমর্ মার্ুমর্র দ্বারা ঘমটমি োমির আসমে িন্দুে ি র্ েরমত পারা উবচত বিে র্া। গভর্নর
কুওমমা সর্াি েরমত যপমরমির্ যে িন্দুে িে এেটি স জ প্রবিো ওো উবচত র্া, এিিং িন্দুে িমে অ্মপক্ষা
েরার সমে িৃবে েরার যপিমর্ তার পিমক্ষমপর জর্য তার প্রশিংসা েবর।"
গভর্নর কুওমমার যর্তৃ মত্ব, বর্উ ইেেন সিমচমে শবিশােী িন্দুে বর্েন্ত্রণ আইর্ োেনের েমরমি, োর মমধয
অ্ন্তভুন ি রমেমি বর্রাপি যগাোিারুি এিিং আমেোস্ত্র প্রমোগেরণ (Secure Ammunition and Firearms
Enforcement, SAFE) আইর্ ো র্ৃশিংস অ্পরাধীমির এিিং ভেিংের মার্বসেভামি অ্সুস্থ মার্ুর্মির োমি
যের্ িন্দুে থােমত র্া পামর, িযবিগত িন্দুে বিিে প্রবিোে যের্ িযােগ্রাউন্ড যচে েরা অ্ন্তভুন ি থামে,
অ্বতবরি-ধারণক্ষমতােুি মযাগাবজর্ এিিং ামো েরার অ্স্ত্র যের্ বর্বর্ে ে, এিিং অ্বিধভামি িন্দুে
িযি ামরর জর্য অ্পরামধর িণ্ড যের্ আমরা শি ে এসি বির্ে বর্বিত েমর। গভর্নর সম্প্রবত আমরা এেটি
আইর্ পাশ েমরমির্ ো গৃ বর্েনাতর্ এিিং মারাত্মে িন্দুে সব িংসতার মমধয যিশ পবরবচত যোগামোগমে
প্রতযক্ষ েমরর্।
প্রমাণ-বভবত্তে িন্দুে সিংিান্ত সব িংসতার ার েবমমে আর্ার পিমক্ষমপর জর্য গভর্নর জাতীে স্বীেৃ বত
যপমেমির্, যেমর্ িন্দুে সিংিান্ত সব িংসতা িজনর্ (Gun Involved Violence Elimination, GIVE)
পিমক্ষপ এিিং বসরাবেউজ সব িংসতা প্রবতোর (Syracuse Cure Violence, SNUG) যপ্রাগ্রাম, যেগুমো
যগাোগুবে এিিং অ্স্ত্র বিমে তযা িন্ধ েরার জর্য এেসামথ আইর্ প্রমোগ সিংস্থা এিিং জর্সাধারণ-বভবত্তে
সিংগঠমর্র সামথ োজ েমর।
গভর্নর কুওমমা িন্দুে সব িংসতা ম ামারীর বিরুমে েুে েরার জর্য অ্িযা ত যেডামরে বর্বিেতার মুমখ গত
িির "িন্দুে বর্রাপত্তার যেট (States for Gun Safety) " যজাট যর্তৃ ত্ব েমরর্। বর্উ জাবসন, োইমর্টিোট,
এিিং যরাড আইেযান্ড, বর্উ ইেেন যেট এেসামথ এেটি চু বি গ্র ণ েমরমি যে তারা অ্বিধ িন্দুে খুুঁমজ আটে
েরমি, িন্দুে যের্ামিচার যক্ষমে িযবিগত তথয অ্র্ুসন্ধার্ আমরা ভামো েমর েরমি, এিিং যিমশর প্রথম
এোোবভবত্তে িন্দুে সব িংসতা গমির্ণা ের্মসাটিনোম বতবর েরমি। মযাসাচু যমসটস, যডোওোর, এিিং পুমেমতন া
বরমো এই যজামট যোগ বিমেমি, যে এখর্ প্রাে 35 বমবেেমর্র যিবশ আমমবরোর্মির প্রবতবর্বধত্ব েমর।
পাশাপাবশ, েখর্ আর যেউ NRA বর্মে োজ েরমত চাে বর্ তখর্ গভর্নর কুওমমা তা েমরমির্, NRAব্র্যামন্ডর "েযাবর গাডন (Carry Guard) " িীমা যপ্রাগ্রাম িাবতে েরার েুমে যর্তৃ ত্ব বিমেমির্, ো শারীবরেভামি
আ ত েরমত পামর এমর্ ইিােৃ ত অ্পরাধমূেে েমনোণ্ড োরা ঘমট যসসি িন্দুেধারীমির অ্বিধ িীমা সুবিধা
প্রিার্ েমর।
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