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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা র্োের্াল গার্ ভাম্ব ালোন্স অোও ারম্বর্স ডে বিবিত করম্বত এই
সন্ধ্ো কমলা িম্বণন উদ্ভাবসত হম্বত বর্উ ই কন জুম্বে আইকবর্ক ভির্ ও কাঠাম্বমাগুবলম্বক বর্ম্বদন ে
বদম্ব ম্বের্

বর্উ ই কন জুর্ মাসম্বক গার্ ভাম্ব ালোন্স অোও ারম্বর্স মার্থ (Gun Violence Awareness
Month) বহম্বসম্বি স্বীকৃবতর মাধ্েম্বম জাবতর সাম্বথ ড াগ ডদ ।

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা গার্ ভাম াল্যান্স অ্যাও ারমর্স মার্থ এবং ও যার অ্মরঞ্জ উইমেন্ড
(Wear Orange Weekend) শুরু েরার পাশাপাশশ র্যাশর্াল্ গার্ ভাম াল্যান্স অ্যাও ারমর্স ডে
2019 শিশিত েরমত শুক্রবার, 7 জুর্ তাশরখটিমে এই সন্ধ্যা েমল্া বমণন উদ্ভাশসত হমত শর্উ
ই েন জুমে আইেশর্ে ভবর্ ও োঠামমাগুশল্মে শর্মদন শ শদম মের্।
"শর্ শমতই ভ ংেরভামব বন্দুে সশহংসতা োন্ডজ্ঞার্হীর্তার সামথ ঘমে যাও ার ডেশিমত এই
সমসযাটিমে আমগর ডিম সামমর্ ও ডেমে রাখমত এবং িূ োন্তভামব শেেু েরার জর্য ডেোমরল্
সরোরমে িাপ েদার্ েরা অ্শিে গুরুত্বপূণন", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "শর্উ ই মেন র আমগ
ডথমেই শেেু শশিশাল্ী বন্দুে আইর্ ডদমশ শেল্- এখর্ ও াশশংেমর্র জর্য ভামল্াভামব এগুমল্া
অ্র্ুসরণ েরা েম াজর্। আশম র্যাশর্াল্ গার্ ভাম াল্যান্স অ্যাও ারমর্স ডে শিশিত েরমত ডেে
জুমে এই সন্ধ্যা েমল্া বমণন উদ্ভাশসত হমত ল্যান্ডমােন গুশল্ পশরিাল্র্া েরশে।"
বসম্বর্ট সংখ্োগবরষ্ঠ ডর্তা অোবন্ড্র া স্টু াটন-কাবজন্স িম্বলর্, "েশতশদর্ বন্দুে সশহংসতার েরুণ
ঘের্াগুশল্ শর্উ ই নে ডেে ও আমামদর ডদমশর েশমউশর্টিগুশল্মত েভাব শবস্তার েমর। আমামদর
ডেে গভামমনমের োযনেরী বন্দুে শর্রাপত্তা আইর্ এবং সমিতর্তা েযামেইমর্র মািযমম এই
মহামারীর শবমরাশিতা েরার দাশ ত্ব রম মে। ডেে জুমে ল্যান্ডমামেন র আমল্া সািারণ জ্ঞামর্র বন্দুে
শর্রাপত্তা েমিষ্টার সমথনর্ েদশনর্মে আরও সহা তা েরমব। জুর্ মাসমে গার্ ভাম াল্যান্স
অ্যাও ারমর্স মার্থ শহমসমব স্বীেৃ শতর োরমণ আমার েতযাশা হমল্া আমামদর েশমউশর্টিগুশল্মে
আরও ভামল্াভামব সুরশিত েমর বন্দুে শর্রাপত্তামে এশগম শর্ম অ্বযাহত রাখার মািযমম আমরা
যামদরমে বন্দুে সশহংসতার মািযমম হাশরম শে তামদর স্মৃশতর েশত শ্রদ্ধা জার্ামবা।"
অোম্বসেবল বিকার কালন বহবস্ট িম্বলর্, "আমার সহেমী ও আশম অ্যামসম্বশল্ ডমজশরটিমত সািারণ
জ্ঞার্ বন্দুে শর্রাপত্তা সংস্কামরর জর্য দীঘন ডখাল্াখুশল্ আমল্াির্া েমরশে এবং জ ী হম শে োরণ
আমরা শবশ্বাস েশর আমরা বন্দুে সশহংসতা েশতমরাি েরমত আরও ডবশশ শেেু েরমত পাশর এবং
েরা উশিত। আমরা বন্দুমের অ্বাি েমবশাশিোমরর মূল্য শহমসমব এই োন্ডজ্ঞার্হীর্ ট্রামজশেমে

েতযাখযার্ েশর। আজমে আমরা বন্দুে সশহংসতার শশোর ও ডবেঁমি থাো মার্ুষমদর শ্রদ্ধা জার্াই
এবং েথমমই শর্উ ই েন বাসীর ডবেঁমি থাো ও শর্রাপত্তা বজা রাখার আইর্ শর্শিত েরমত
আমামদর অ্ঙ্গীোরমে পুর্বনযি েশর।"
"আমরা গমবনর সামথ ডরে ফ্লাগ শবল্সহ সািারণ জ্ঞার্ বন্দুে শর্রাপত্তা সংস্কারগুশল্ পাস েরার
পথমে ডর্তৃ ত্ব শদম শে, ডস জর্য আমরা গত বের ডেমে আমল্াির্ার জর্য ভ্রমণ েমরশেল্াম",
ডলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবথ ডহািু ল িম্বলর্। "যখর্ ডেোমরল্ গভামমনে বন্দুে সশহংসতার
বাস্তবতামে উমপিা েমর, তখর্ আমরা জর্সািারমণর সুরিার জর্য ডর্তৃ মত্বর োঠামমা তু মল্
িমরশে। এই মাস ও েশতটি মামসই আমরা িশতগ্রস্থমদর স্মরণ েশর, সমিতর্তার গুরুত্ব স্বীোর
েশর এবং জীবর্ বােঁিামর্ার জর্য ও াশশংের্মে শর্উ ই মেন র মমতা পদমিপ গ্রহমণর আহ্বার্ জার্াই।"
ডয ল্যান্ডমােন গুশল্ এই সন্ধ্যামে েমল্া রংম
•
•
•

•

•

উদ্ভাশসত েরমব:

শর্উ ই েন শসটিমত ও ার্ ও নাল্ড ডট্রে ডসোর ও ডোসকুইসমো শিজ
ডেশরোউর্ ও র্া াে এর মাঝামাশঝ হােসর্ র্দীর উপমরর গভর্নর মাশরও এম.
কুউমমা শিজ
আল্মবশর্র দয গভর্নর আল্মেে ই. শস্মথ ডেে অ্শেস ভবর্, দয ডেে এেু মেশর্
শবশল্ডং এবং দয ডেে ইউশর্ভন াশসটি অ্ব শর্উ ই েন (State University of New
York, SUNY) অ্যােশমশর্মেশর্ শবশল্ডং
ডেে ইউশর্ভাশসনটি অ্ব শর্উ ই েন েযাোস: বামেমল্া ডেমের রেওম ল্ হল্,
িেমপামেন েমল্মজর হােনও াল্ হল্, ডজোরসর্ েশমউশর্টি েমল্মজর (Jefferson
Community College) সহমযাগী শশিা ডেে, শসরাকুম মস আপমেে ডমশেেযাল্
ইউশর্ভাশসনটি (Upstate Medical University) শশশু হাসপাতাল্, SUNY ডোেল্যান্ড
এবং শবংহযামের্ ইউশর্ভাশসনটি ল্াইমিশর োও ামরর (Binghamton University
Library Tower) েিার্ েমবশদ্বার
শসরাকুমস ডগ্রে শর্উ ই েন ডেে ডে ামরর েমবশপথ এবং েদশনর্ী ভবর্
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