
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

িন্দমু্বকর সব িংসতা সম্পম্বকন  জাতীয় সম্বেতর্তা বিিম্বস (NATIONAL GUN VIOLENCE 
AWARENESS DAY) মাবরও এম. কুওম্বমা সসতুম্বত (MARIO M. CUOMO BRIDGE) আজ সন্ধ্োয় 

কমলা রম্বের আম্বলাকসজ্জা করার বর্ম্বিন ের্া বিম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ শুক্রবার 7ই জরু্ সন্ধ্যায় বন্দমুের সহ িংসতা সম্পমেন  জাতীয় 
সমেতর্তা হিবস 2019 উপলমযয মাহরও এম. কুওমমা সসতুমত েমলা রমের আমলােসজ্জা েরার 
হর্মিনশর্া হিময়মের্।  
  
"ভীহতের অ্হভজ্ঞতার সামে বন্দমুের সহ িংসতার অ্েন ীর্ োজ হর্য়হমত ঘটার সেহযমত এই 
সমসযামে সামমর্ ও সেমে হর্ময় আসা এবিং সেডামরল সরোরমে সশষ পর্নন্ত হেেু েরায় োপ 
েিার্ েরা আমগর সেময় আরও গুরুত্বপূর্ন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হর্উইয়মেন  ইমতামমযয সিমশর 
সবমেময় শহিশালী বন্দেু আইর্ রময়মে - র্া এখর্ ওয়াহশিংটমর্র অ্র্ুসরর্ েরা উহেত। বন্দমুের 
সহ িংসতা সম্পমেন  জাতীয় সমেতর্তা হিবস উপলমযয আহম আজ সন্ধ্যায় মাহরও এম. কুওমমা সসতু 
এবিং অ্ঙ্গরাজযবযাপী অ্র্যার্য উমেখমর্াগয স্থামর্ েমলা রমের আমলােসজ্জা েরার হর্মিনশর্া হিহি।"  
  
বসম্বর্ট সিংখ্োগবরষ্ঠ সর্তা অোবন্ড্রয়া সু্টয়াটন -কাবজন্স িম্বলর্, "বন্দমুের সহ িংসতা সমস্ত েহমউহর্টির 
উপর েভাব সেমল এবিং অ্বশযই আমামির সমস্ত শহি দ্বারা তা সমাোহবলা েরমত  মব। হসমর্মট 
সিংখযাগহরষ্ঠ সডমমামক্রটরা হসমর্মটর পবূনবতী সিংখযাগহরষ্ঠমির দ্বারা েময়ে বের যমর সেহেময় রাখা 
ঐহত াহসে বন্দেু সেমে হর্রাপত্তা আইর্ (gun safety legislation) পাস েমরমে। আমরা বন্দমুের 
সহ িংসতা সেমে হর্উইয়েন বাসীমির রযা এবিং বন্দেু সেমে হর্রাপত্তা সম্পমেন  সমেতর্তা বৃহির জর্য 
আমামির েমেষ্টা অ্বযা ত রাখব।"  
  
বসম্বর্টর বিটার  ারখ্াম িম্বলর্, "এই সসতুমে েমলা আমলায় সহজ্জত েরা এবিং বন্দেু সেমে 
হর্রাপত্তার হবষময় আপর্ার সর্তৃমত্বর জর্য আপর্ামে যর্যবাি গভর্নর কুওমমা। এই সন্ধ্যায় মাহরও 
এম. কুওমমা সসতুমে েমলা আমলায় সহজ্জত েমর আমরা বন্দমুের সহ িংসতার েলমার্ তীব্রতা 
সম্পমেন  সমেতর্তা বহৃি েরহে। আহম গহবনত সর্ হর্উইয়েন  অ্ঙ্গরামজযর আইর্সভা েলহত অ্হযমবশমর্ 
বন্দেু সেমে হর্রাপত্তা বযবস্থা সম্পহেন ত সবশ েময়েটি েলেসূ আইর্ পাস েমরমে র্া জর্গমর্র 
হদ্বতীয় সিংমশাযমর্র অ্হযোর লঙ্ঘর্ েমর র্া। তবওু, আমামির এখর্ও আরও োজ বাহে রময়মে।"  
  
বসম্বর্টর সেবভে কালুনবে িম্বলর্, "র্তুর্ সসতুমত েমলা রমের আমলােসজ্জা েরার মাযযমম বন্দমুের 
সহ িংসতার হশোর ও ভুিমভাগী বযহিমির েহত সম্মার্ েিশনর্ েমর বন্দেু সেমে হর্রাপত্তা 
আমন্দালর্ সম্পমেন  সমেতর্তা বৃহি েরার অ্র্ুমরায জার্ামর্ার জর্য মমস হডমান্ড অ্যােশর্মে 



 

 

(Moms Demand Action) যর্যবাি। আমরা সেবল রেলযামন্ড বলহে র্া সর্ র্মেষ্ট  ময়মে, 
আমরা সমস্ত হর্উইয়েন বাসীর র্জমর আর্ার জর্য এেটি ম ামারীর েহত আমলাে হর্মযপ েরহে। 
হর্উইয়েন  অ্ঙ্গরামজযর হসমর্ট বন্দেু সেমে হর্রাপত্তা সম্পহেন ত েময়েটি হবল পাস েমরমে র্া 
আমামির বন্দেু আইর্মে সিমশর সবমেময় শহিশালী আইমর্ পহরর্ত েমরমে এবিং আমামিরমে 
অ্বশযই বন্দমুের সহ িংসতা মুি ভহবষযমতর জর্য লডাই োহলময় সর্মত  মব। আহম এ হবষময় সর্তৃত্ব 
েিামর্র এবিং বন্দমুের সহ িংসতা সম্পমেন  জাতীয় সমেতর্তা হিবসমে স্বীেৃহত িামর্র জর্য গভর্নর 
কুওমমামে যর্যবাি জার্াহি।"  
  
বসম্বর্টর সেলী সময়ার িম্বলর্, "েহতহির্ আমরা আমরেটি েহতমরাযমর্াগয বন্দমুের সহ িংসতার 
ভয়ঙ্কর েমনোণ্ড সম্পমেন  শুর্মত পাই। র্ারা োর্  াহরময়মের্ আমরা তামির জর্য সশাে েোশ 
েহর, এবিং এই সহ িংসতার েলমার্তা েহতমরামযর জর্য োজ েহর। হর্উইয়মেন  আমরা বন্দেু সেমে 
হর্রাপত্তার হবষয়টিমে স ায়তার সযমে বড রেমমর পিমযপ গ্র র্ েমরহে, তমব আমরা জাহর্ সর্ 
আমরা বন্দমুের সহ িংসতা হ্রাস েরমত এবিং আরও সবহশ হেেু েরমত পাহর এবিং আমামিরমে 
অ্বশযই তা েরমত  মব। বন্দমুের সহ িংসতা সম্পমেন  জাতীয় সমেতর্তা হিবসমে স্বীেৃহত হিময় 
মাহরও এম. কুওমমা সসতুমত েমলা রমের আমলােসজ্জার জর্য আহম গভর্নর কুওমমামে যর্যবাি 
জার্াই।"  
  
বেশু ও িবরিার সম্পবকন ত সিংসি কবমটি (Assembly Committee on Children and Families)-
এর সেয়ার সিংসি সিসে অোম্বলর্ জোবি িম্বলর্, "আমামির সিশ জমুড বন্দেু সহ িংসতার বযাপে 
ঘটর্া অ্গ্র র্মর্াগয। আমামির হশশু এবিং পহরবামরর তামির সু্কমল, োেনর্ালময়, ঘমর এবিং 
েহমউহর্টিমত হর্রাপি সবায েরার অ্হযোর রময়মে। বন্দমুের সহ িংসতা সম্পমেন  জাতীয় সমেতর্তা 
হিবমস আহম এ হবষময় িঢৃ় সর্তৃমত্বর জর্য এবিং এই সমসযার েহত িহৃষ্ট আেষনমর্ অ্বযা ত েমেষ্টার 
জর্য হর্উইয়েন  অ্ঙ্গরামজযর এর েশিংসা েহর। আমামিরমে অ্বশযই এই ম ামারীর অ্বসার্ ঘটামত 
 মব।"  
  
সিংসি সিসে সজমস স্কাউবিস (James Skoufis) িম্বলর্, "বেমরর পর বের আমামির সিমশ 
বন্দমুের সহ িংসতার ম ামারীমত বহু েহমউহর্টি অ্বযা তভামব সভাগাহন্তর হশোর। বন্দেু সেমে 
হর্রাপত্তার সাযারর্ জ্ঞার্মে মূলযায়র্োরী আইর্সভার অ্িংশ  ময় আহম গহবনত এবিং বন্দমুের 
সহ িংসতা সম্পমেন  জাতীয় সমেতর্তা হিবমসর েহত সম্মার্ েিশনর্ েমর সসতুমত েমলা রমের 
আমলােসজ্জা েরার জর্য গভর্নরমে যর্যবাি জার্াই। "র্ারা োর্  াহরময়মের্ আমরা সর্র্ তামির 
ভুমল র্া র্াই, এবিং এই মারাত্মে েমনোণ্ড সেমে সমস্ত হর্উইয়েন বাসীমে রযা েরার সযমে আমরা 
সর্র্ সহম্মহলত োর্নক্রম অ্বযা ত রাখমত পাহর।  
  
সিংসি সিসে সকম্বর্থ সজব্রবস্ক িম্বলর্, "আজ গভর্নর কুওমমা এবিং রেলযান্ড োউহির েমীমির পামশ 
িাাঁহডময় আহম সম্মাহর্ত সবায েরহে, োরর্ আমরা আমামির সিমশ হর্মবনায বন্দমুের সহ িংসতা 
েহতহবহিত েরহে। এই সসতু েমলা আমলায় সহজ্জত  ওয়ার সেহযমত েমল আমামির অ্ঞ্চলগুমলার 
সুরযার জর্য আমামির সিংেল্পমে সজারিার েরার লমযয েলরু্ সম্ভাবয সবহেেু েহর।"  
  



 

 

সিংসি সিসে টম আবির্াটি িম্বলর্, "আহম আমামির সিমশ বন্দমুের সহ িংসতার ম ামারীর হবস্তার 
বমন্ধ্ সব আমমহরোমর্র পিমযপ িাহব েরার েময়াজর্ীয়তা তুমল যরার সযমে গভর্নর কুওমমা'র 
সামে সর্াগিার্ েরহে। হর্উইয়েন  সাযারর্ জ্ঞার্ হভহত্তে পিমযপস  পে হর্মিনশ েরমে, তমব হর্মিন াষ 
মার্ুমষর আরও মৃতুয সরাময আমামির েময়াজর্ সমস্ত আমমহরোমর্র স ায়তা।"  
  
মমস বেমান্ড অোকের্ ির গার্ সসর্স ইর্ আম্বমবরকার (Moms Demand Action for Gun 
Sense in America) বর্উইয়কন  োখ্ার সেচ্ছাম্বসিী বজউর্ রুবির্ িম্বলর্, "আমামির স্থার্ীয় হর্বনাহেত 
েমনেতন ামির বন্দমুের সহ িংসতা সম্পমেন  জাতীয় সমেতর্তা হিবসমে স্বীেৃহত েিার্ এবিং এই সসতুর 
আমলােসজ্জার মাযযমম ওয়যার অ্মরঞ্জ (Wear Orange) আমন্দালর্ সিমখ আমরা অ্তযন্ত েৃতজ্ঞ। 
বন্দমুের সহ িংসতায় যহতগ্রস্ত েহতটি আমমহরোমর্র েহত সম্মার্ েিশনমর্র এবিং এেটি েহতধ্বহর্ত 
বাতন া তুমল যরার জর্য এই সপ্তা ান্তই উপর্ুি সময়: র্মেষ্ট  ময়মে।"  
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