অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/29/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা িোকগ্রাউন্ড চেক অম্বেক্ষার সময় িৃবি এিং িাম্প স্টক বর্বিি করার জর্ে আইর্
স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

চে সকল িেবি এখুবর্ আম্বেয়াস্ত্র ক্রয় করার জর্ে অর্ুম্বমাবিত র্য় তাম্বির জর্ে 30-বির্ েেন ন্ত
একটি অম্বেক্ষার সময় বর্র্ন াবরত কম্বরম্বের্
আম্বেয়াম্বস্ত্রর ফায়াবরং চরট ত্বরাবিতকারী িাম্প স্টক এিং চসই র্রম্বের অম্বস্ত্রর মাবলকার্া, ততবর
করা, িহর্ করা এিং বিক্রয় বর্বিি করা হম্বয়ম্বে
চফব্রুয়ারী মাম্বস স্বাক্ষবরত চরড ফ্ল্োগ বিল সহ চিম্বের মম্বর্ে অগ্রেী বর্উ ইয়ম্বকনর িন্দুক আইর্ এর
উের বভবি কম্বর গঠিত িেিস্থাসমূহ
গভর্ন র কুওম্বমা: "এই িেিস্থাগুবলম্বক আইম্বর্ স্বাক্ষবরত কম্বর আমরা আমাম্বির চিম্বের মম্বর্ে অগ্রেী
িন্দুক আইর্ম্বক আরও মজিুত করবে – ক্ষবর্ম্বকর মম্বর্ে রিগঙ্গা িইম্বয় চিওয়া চে অস্ত্রগুবলর মূল
উম্বেেে, চসগুবলম্বক বর্বিি করবে এিং আম্বেয়াস্ত্র বিেজ্জর্ক চলাকম্বির হাম্বত েড়া িন্ধ করম্বত আইর্
প্রেয়র্কারীম্বির প্রম্বয়াজর্ীয় সরঞ্জাম প্রিার্ করবে।"

যে সকল ব্যক্তি এখুক্তি আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করার জিয অিুগ্ন াক্তিত িয় তাগ্নির জিয জাতীয় তাত্ক্ষক্তিক
অপরাধ ূলক ব্যাকগ্রাউন্ড পরীষা পদ্ধক্ততর (National Instant Criminal Background Check
System, NICS) (S.2374/A.2690) াধযগ্ন 30-ক্তিি পেযন্ত একটি অগ্নপষার স য় ক্তিধযাক্তরত
করগ্নত এব্ং ব্াম্প স্টগ্নকর াক্তলকািা ব্া ক্তব্ক্রয় (S.2448/A.2684) সম্পক্তকযত ক্তব্িয াি
সংক্তব্ক্তধব্দ্ধ ফাাঁকগ্নফাকর ঢাকগ্নত গভিযর অযান্ড্রু এ . কুওগ্ন া আজ আইি স্বাষর কগ্নরগ্নেি। যে সকল
ব্যক্তি তাগ্নির ক্তিগ্নজর জীব্ি ব্া অিযগ্নির পগ্নষ একটি ক্তব্পগ্নির সম্ভাব্িােুি তাগ্নির আগ্নেয়াস্ত্র ক্তব্ক্রয়
ও কাগ্নে রাখার যেগ্নক ক্তব্রত করগ্নত যফব্রুয়াক্তর াগ্নস স্বাষক্তরত যরড ফ্ল্যাগ ক্তব্ল (Red Flag Bill)
সহ যিগ্নের গ্নধয অগ্রণী ক্তিউ ইয়গ্নকযর সব্গ্নেগ্নক িৃঢ় ব্ন্দুক আইগ্নির (Gun Law) উপর ক্তভক্তি কগ্নর
এই আইিটি গঠিত।
"িীর্যক্তিি ধগ্নর আ াগ্নির স গ্র যিগ্নের কক্ত উক্তিটিগুক্তল ব্ন্দুক সক্তহংসতায় জজযক্তরত এব্ং েুিরাষ্ট্রীয়
প্রোসি েখি য াখ ব্ুগ্নজ আগ্নে, তখি ক্তিউ ইয়কয আ াগ্নির পক্তরব্ার এব্ং আ াগ্নির সন্তািগ্নির রষা
করগ্নত পে যিখাগ্নিা অব্যাহত যরগ্নখগ্নে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ব্যব্স্থাগুক্তলগ্নক আইগ্নি স্বাষক্তরত
কগ্নর আ রা আ াগ্নির যিগ্নের গ্নধয অগ্রণী ব্ন্দুক আইিগ্নক আরও জব্ুত করক্তে – ষক্তিগ্নকর গ্নধয

রিগঙ্গা ব্ইগ্নয় যিওয়া যে অস্ত্রগুক্তলর ূল উগ্নেেয, যসগুক্তলগ্নক ক্তিক্তিদ্ধ করক্তে এব্ং আগ্নেয়াস্ত্র ক্তব্পজ্জিক
যলাকগ্নির হাগ্নত পড়া ব্ন্ধ করগ্নত আইি প্রণয়িকারীগ্নির প্রগ্নয়াজিীয় সরঞ্জা প্রিাি করক্তে।"
"ব্ন্দুক সক্তহংসতা যেগ্নহতু স গ্র যস্টট এব্ং যিেগ্নক ষক্ততগ্রস্ত করগ্নে, তাই আইিগ্নক আরও জব্ুত
করগ্নত এব্ং ক্তিউ ইয়কয ব্াসীগ্নির রষা করগ্নত আ রা আ াগ্নির প্রগ্ন ষ্টাগুক্তলগ্নক আরও উন্নত করক্তে",
চলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবি চহােু ল িম্বলর্। "এই আইি ব্যাকগ্রাউন্ড পরীষার জিয অগ্নপষার
স য়কাল সম্প্রসারণ এব্ং ব্াম্প স্টক ক্তিক্তিদ্ধকরণ করগ্নত তা আগ্নেয়াস্ত্রগুক্তল যে ভু ল হাগ্নত পগ্নড়ক্তি তা
ক্তিক্তিত করগ্নত সহায়তা করগ্নব্ এব্ং সব্যিােকারী র্টিার জিয অস্ত্রগুক্তলর ব্যব্হার ক্তিক্তিদ্ধ করগ্নব্।
ক্তিগ্নব্যাধ ব্ন্দুক সক্তহংসতা ব্ন্ধ করগ্নত এব্ং জীব্ি রষা করগ্নত আ াগ্নির যিেগ্নক-পে যিখাগ্নিা
িীক্ততগুক্তল গঠগ্নির জিয আ রা অঙ্গীকারব্দ্ধ।"
িোকগ্রাউন্ড চেক অম্বেক্ষার সময় িৃবি
ব্তয াি যফডাগ্নরল আইি অিুোয়ী, আগ্নেয়াস্ত্র ক্তব্ক্তক্রর পূগ্নব্য ব্ন্দুক ক্তডলারগ্নক একজি সম্ভাব্য যক্রতার
জাতীয় তাত্ক্ষক্তিক অপরাধ ূলক ব্যাকগ্রাউন্ড পরীষা পদ্ধক্তত (NICS) ব্যাকগ্রাউন্ড য ক সম্পািি
করগ্নত হগ্নব্, ো ক্তডলারগ্নক অক্তব্লগ্নে ক্ততিটি সম্ভাব্য সূ িার একটি প্রিাি করগ্নব্। এই সূ িাগুক্তল
অন্তভুয ি কগ্নর "ক্তব্ক্রয় করুি", "প্রতযাখযাত" ব্া "ক্তব্লক্তেত করুি"। "ক্তব্লক্তেত করুি" উির
পাওয়ার যষগ্নে, ক্তব্ক্রয় সম্পূণয করার আগ্নগ ক্তডলারগ্নক অব্েযই ক্ততি ক্তিি অগ্নপষা করগ্নত হগ্নব্।
ক্ততি-ক্তিি স য়গ্ন য়াগ্নির গ্নধয যফডাগ্নরল ব্ুযগ্নরা অফ ইিগ্নভক্তস্টগ্নগেি (FBI) ওই ব্যক্তির অতীত
সম্পগ্নকয তিন্ত াক্তলগ্নয় যেগ্নত পাগ্নর ক্তকন্তু প্রায়েই আইি রষাকারী েতষণ ক্তস্থর করগ্নে যে সম্ভাব্য
যক্রতা অিুপেুি, ততষগ্নণ ক্তব্ক্রয়টি সম্পূণয হগ্নয় যগগ্নে। অগ্নপষার স য় 30 ক্তিি পেযন্তগ্নত সম্প্রসাক্তরত
কগ্নর, আইি রষাকারীগ্নির একটি ব্যাকগ্রাউন্ড পরীষা সম্পূণয করার জিয েগ্নেষ্ট স য় প্রিাি করা
হগ্নয়গ্নে এব্ং শুধু াে োরা একটি আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করগ্নত পাগ্নর ব্া একটি আগ্নেয়াগ্নস্ত্রর াক্তলক হগ্নত
পাগ্নর শুধু াে তারাই যসটি করগ্নত পারগ্নব্ি, এই ক্তিিয়তা প্রিাগ্নি সহায়তা কগ্নরগ্নে।
চসম্বর্ট চডেুটি বলডার মাইম্বকল বজয়ার্াবরস িম্বলর্, "স্বাভাক্তব্ক ব্ুক্তদ্ধর ব্ন্দুক
জীব্ি, স য়কাল রষা করগ্নব্। আরও কগ্নঠার ব্যাকগ্রাউন্ড পরীষা ব্ন্দুকগুক্তলগ্নক
যেগ্নক িূগ্নর রাখগ্নব্। আগ্ন ক্তরকার অিযত কগ্নঠার ব্ন্দুক ক্তিরাপিা আইগ্নির ক্তকেু
এব্ং আ গ্নির পক্তরব্ার এব্ং স্কু লগুক্তলর ক্তিরাপিাগ্নক অগ্রাক্তধকার প্রিািকারী ক্তিউ
হগ্নত যপগ্নর আক্ত গক্তব্যত। আক্ত আিক্তন্দত যে গভিযর এই গুরুত্বপূণয ব্যব্স্থাটিগ্নক
কগ্নরগ্নেি।"

ক্তিরাপিা সংস্কার
ক্তব্পজ্জিক ািুিগ্নির
অংে যলখার জিয
ইয়কয যসগ্নিগ্নটর অংে
আইগ্নি পক্তরণত

অোম্বসেবল সিসে এবম েবলর্ িম্বলর্, "এই আইি আ াগ্নির আগ্নগ যেগ্নক োকা জব্ুত ব্ন্দুক
আইগ্নির উপর ক্তভক্তি কগ্নর গঠিত হগ্নব্ ো আইি-য গ্নি লা িাগক্তরকগ্নির অক্তধকারগুক্তল ব্যাহত িা
কগ্নর আইি রষকগ্নির ব্যাকগ্রাউন্ড পরীষা সম্পূণয করগ্নত পেযাপ্ত স য় প্রিাি করা ক্তিক্তিত করগ্নব্।
FBI এর গ্নত, ব্ন্দুকগুক্তল ভু ল হাগ্নত োগ্নত িা পগ্নড় তা যিখগ্নত আইি রষকগ্নির ক্তিগ্নজগ্নির কাজ
করগ্নত শুধু আরও স য় প্রগ্নয়াজি।"

িাম্প স্টক বর্বিিকরে
2017 সাগ্নল, যিগ্নভডার লাস যভগাগ্নস, একটি ব্ন্দুগ্নকর াধযগ্ন গণহতযার র্টিায় 58 জি ারা
োওয়ার পগ্নর, ব্াম্প স্টক এব্ং আগ্নেয়াগ্নস্ত্রর গুক্তল ব্িযগ্নণর হার ত্বরাক্তিতকারী অিযািয অস্ত্রগুক্তল
প্রোসগ্নির িজগ্নর আগ্নস। এই অস্ত্রগুক্তল যসক্ত -অগ্নটাগ্ন টিক অস্ত্রগুক্তলর সাগ্নে সংেুি এব্ং যে যকাগ্নিা
ািুি েত দ্রুত গক্ততগ্নত গুক্তল ব্িযণ করগ্নত পাগ্নর তার যেগ্নক দ্রুত গক্ততগ্নত গুক্তল ব্িযণ করার সুক্তব্ধা
প্রিাি কগ্নর। য ক্তেি গাি, এব্ং য ক্তেি গাগ্নির ত আগ্নেয়াস্ত্রগুক্তলর যষগ্নে জিসাধারগ্নণর ক্তিরাপিার
স ূহ ঝুাঁ ক্তকর কারগ্নণ, ক্তিউ ইয়গ্নকযর আইি অিুোয়ী এই অস্ত্রগুক্তল আগ্নগ যেগ্নকই যব্আইক্তি। ব্াম্প স্টক
এব্ং ওই ধরগ্নণর অস্ত্রগুক্তল জিসাধারগ্নণর ক্তিরাপিার যষগ্নে একই ক্তব্পগ্নির সম্ভাব্িােুি, এব্ং এই
আইি আগ্নেয়াস্ত্র, রাইগ্নফল ব্া েটযগািগুক্তলর গুক্তল ব্িযগ্নণর হার ব্ৃক্তদ্ধকারী যকাগ্নিা ক্তজক্তিগ্নসর াক্তলকািা,
ততক্তর করা, ব্হি করা, ক্তেপগ্ন ন্ট এব্ং ক্তব্ক্রয় ক্তিক্তিদ্ধ করগ্নব্।
বসম্বর্টর লুইস চসেুলম্বভডা িম্বলর্, "ক্তিউ ইয়কয যস্টগ্নটর রাস্তায় ব্া ব্াক্তড়গুক্তলগ্নত যসিাব্াক্তহিীর গ্নতা
অস্ত্রসস্ত্র রাখার একি ই যকাগ্নিা প্রগ্নয়াজি যিই। ব্াম্প স্টক এব্ং অিযািয অস্ত্রগুক্তল, ো যে যকাগ্নিা
ািুি েত দ্রুত গক্ততগ্নত গুক্তল ব্িযণ করগ্নত পাগ্নর তার যেগ্নক দ্রুত গক্ততগ্নত গুক্তল ব্িযণ করার সুক্তব্ধা
প্রিাি কগ্নর, যসগুক্তল স্পষ্টতই জিসাধারগ্নণর পগ্নষ একটি র ক্তব্পি, এব্ং ইক্তত গ্নধয আ াগ্নির স গ্র
যিগ্নে র্টা অগ্নিক
যাক্তন্তক র্টিার কারণ। আজ আ রা যেগ্নহতু এই ক্তব্লটিগ্নক আইগ্নি স্বাষক্তরত
কগ্নরক্তে, তাই 2017 সাগ্নলর লাস যভগাগ্নসর গুক্তল ালিার র্টিায় ষক্ততগ্রস্তগ্নির পক্তরব্ার এব্ং এই
প্রাণর্াতী প্রেুক্তির কারগ্নণ োরা তাগ্নির জীব্ি হাক্তরগ্নয়গ্নেি, আ াগ্নির ক্ত ন্তাধারা তাগ্নির সকগ্নলর সাগ্নে
আগ্নে। আজ আ রা ক্তিউ ইয়কয যস্টগ্নটর ািুিগ্নির জিয আরও যব্ক্তে ক্তিরাপিা, প্রক্ততগ্নরাধ এব্ং
িায়ব্দ্ধতার অঙ্গীকার করক্তে, োর জিয আ গ্নিরগ্নক অব্েযই জীব্িগ্নক ব্ন্দুক সক্তহংসতার ধ্বংসলীলা
ুি করার প্রগ্ন ষ্টা অব্যাহত রাখগ্নত হগ্নব্।"
অোম্বসেবল সিসে েোবিবসয়া ফাবহ িম্বলর্, "আইি প্রণয়ি এব্ং ব্ন্দুক সক্তহংসতা ক্তিয়ন্ত্রণ
প্রশ্নাতীতভাগ্নব্ স্পষ্ট – একজি ব্যক্তির একটি তব্ধ, যসক্ত অগ্নটাগ্ন টিক আগ্নেয়াস্ত্রগ্নক একটি পূণয-কােযকর
য ক্তেি গাগ্নি পক্তরণত করার সষ তােুি যকাগ্নিা অস্ত্র রাখার যকাগ্নিা িযােয কারণ যিই, এব্ং তব্ুও
যফডাগ্নরল ক্তডপাটযগ্ন ন্ট অফ জাক্তস্টস (Federal Department of Justice) অিু াি করগ্নে যে 2010
সাল পেযন্ত 520,000 ব্াম্প স্টক ক্তব্ক্রয় হগ্নয়গ্নে। আ ার আইি, ফাাঁকগ্নফাকরগুক্তল ব্ন্ধ করগ্নব্ এব্ং
2017 সাগ্নল লাস যভগাগ্নস যেরক ভয়াব্হ
যাক্তন্তক র্টিা র্গ্নটক্তেল যসই ধরগ্নণর র্টিাগুক্তল প্রক্ততগ্নরাধ
করগ্নত সহায়তা করগ্নত ব্াম্প স্টকগ্নক ক্তিউ ইয়গ্নকয সম্পুণয ক্তিক্তিদ্ধ করগ্নব্। ক্তস্পকার ক্তহক্তস্ট এব্ং গভিযর
কুওগ্ন ার অক্তব্রত যিতৃ ত্ব এব্ং ক্তিউ ইয়গ্নকয ব্ন্দুক ক্তিয়ন্ত্রগ্নণর জিয আর একব্ার যিেগ্নক পে
যিখাগ্নিার জিয আক্ত তাগ্নির ধিযব্াি জািাই।"
স গ্র যিগ্নে ব্ন্দুক সক্তহংসতার স সযা ইিাক্তিং কাগ্নলর অিযত িুিয িীয় স সয। ব্তয াগ্নি, ক্তব্গ্নের
সব্যাক্তধক উন্নত যিেগুক্তলর গ্নধয াক্তকযি েুিরাগ্নষ্ট্র আগ্নেয়াগ্নস্ত্রর াধযগ্ন িরহতযার হার সব্গ্নেগ্নক যব্ক্তে।
সাম্প্রক্ততকত ব্েগ্নরর জাতীয় তেয অিুোয়ী, ব্ন্দুগ্নকর াধযগ্ন হতযার সংখযা পঞ্চাে ব্েগ্নরর গ্নধয
সব্যাক্তধক।

গভিযর কুওগ্ন ার যিতৃ গ্নত্ব, 2013 সাগ্নল ক্তিউ ইয়কয সব্গ্ন গ্নয় েক্তিোলী ব্ন্দুক ক্তিয়ন্ত্রণ আইি কােযকর
কগ্নরগ্নে, োর গ্নধয অন্তভুয ি রগ্নয়গ্নে ক্তিরাপি যগালাব্ারুি এব্ং আগ্নেয়াস্ত্র প্রগ্নয়াগকরণ (Secure
Ammunition and Firearms Enforcement, SAFE) আইি ো িৃেংস অপরাধীগ্নির এব্ং
ািক্তসকভাগ্নব্ গুরুতর অসুস্থ ািুিগ্নির কাগ্নে যেি ব্ন্দুক োকগ্নত িা পাগ্নর, ব্যক্তিগত ব্ন্দুক ক্তব্ক্রয়
প্রক্তক্রয়ায় যেি ব্যাকগ্রাউন্ড য ক করা অন্তভুয ি োগ্নক, অক্ততক্তরি-ধারণষ তােুি যাগাক্তজি এব্ং
হা লা করার অস্ত্র যেি ক্তিক্তিদ্ধ হয়, এব্ং অবব্ধভাগ্নব্ ব্ন্দুক ব্যব্হাগ্নরর জিয অপরাগ্নধর িণ্ড যেি
আগ্নরা কগ্নঠার হয় এসব্ ক্তব্িয় ক্তিক্তিত কগ্নর। যে স স্ত ব্যক্তি তাগ্নির ক্তিগ্নজর ও অপগ্নরর জীব্গ্নির
জিয একটি ঝুাঁ ক্তকর কারণ তারা োগ্নত একটি আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করগ্নত িা পাগ্নরি তার জিয গভিযর
সম্প্রক্তত যরড ফ্ল্যাগ ক্তব্লও প্রণয়ি কগ্নরগ্নেি। ক্তিউ ইয়কয হল প্রে যস্টট যে আিালগ্নতর হস্তগ্নষগ্নপর
াধযগ্ন স্কু গ্নল গুক্তল ালিা প্রক্ততগ্নরাধ করগ্নত সহায়তা করার জিয ক্তেষক ক্তেক্তষকা এব্ং স্কু ল
পক্তর ালকগ্নির ষ তা প্রিাি কগ্নরগ্নে। এই আইি গাহয স্থয ক্তিেযাতি এব্ং প্রাণর্াতী ব্ন্দুক সক্তহংসতার
গ্নধয সুপক্তরক্ত ত সংগ্নোগগ্নকও লষীভূ ত কগ্নর।
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