অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/31/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা স্কু ল বিবিক্টগুম্বলাম্বক বেক্ষকম্বের সেস্ত্র হওয়া ররাধ এিং িন্দুম্বকর পুর্ঃক্রয়
রপ্রাগ্রাম্বমর (GUN BUYBACK PROGRAMS) রেটিোপী বিবধমালা প্রবিষ্ঠাকারী আইম্বর্ স্বাক্ষর
কম্বরম্বের্

S.101A/A.1715 বেক্ষা প্রবিষ্ঠার্গুম্বলাম্বক বিেোলয় প্রাঙ্গম্বর্ অস্ত্র ধারম্বের অর্ুম্বমাের্ করার ক্ষমিা
সীবমি কম্বর
S.2449/A.2685 রেট পুবলেম্বের অবিধ, অবর্রাপে, পবরিেক্ত িা অিাবিি আম্বেয়াম্বস্ত্রর বর্রাপে
অপসারম্বের জর্ে রেটিোপী আইর্ প্রবিষ্ঠার বর্ম্বেন ে রেয়
গভর্ন র কুওম্বমা: "এই রেম্বে রে িন্দুক সবহংসিা মহামারীর আকার ধারে কম্বরম্বে িার উত্তর
কখম্বর্া আর িন্দুক হম্বি র্া, আর আজ আমরা বর্উ ইয়ম্বকনর জাবিগুম্বলার বর্রাপত্তা আইর্
সম্প্রসারে করবে আমাম্বের সন্তার্ম্বের আম্বরা সুরবক্ষি করার জর্ে। এই পেম্বক্ষপগুম্বলা
অপ্রম্বয়াজর্ীয় আম্বেয়াস্ত্র স্কু ল রজাম্বর্র িাইম্বর ররম্বখ িন্দুম্বকর প্রসার ররাধ করম্বি সাহােে করম্বি
এিং অিাবিি িা অবিধ িন্দুক রের্ বিপজ্জর্ক হাম্বি র্া পম্বে িা বর্বিি করম্বি সাহােে করম্বি।"

একটি শিক্ষা প্রশিষ্ঠানে যে সব বযশি প্রাথশিকভানব স্কু নের শরনসাসস অশিসার, আইে প্রন াগকারী
কিসকিস া বা শেরাপত্তা রক্ষী শিনসনব কিসরি েে িানের স্কু ে প্রাঙ্গনে আনে াস্ত্র বিে করার ক্ষিিা
সীশিি কনর (S.101/A.1715), এবং শবেযিাে বন্দুনকর পুেঃক্র যপ্রাগ্রাি িশিিােীকরনের েনক্ষয
এবং অববধ, অশেরাপে, পশরিযি বা অবাশিি আনে ানস্ত্রর শেরাপে অপসারনের জেয যেট পুশেিনক
েিু ে যপ্রাগ্রাি তিশর করার শেনেস ি শেন (S.2449/A.2685) গভেসর অযান্ড্রু এি. কুওনিা আজ
আইে প্রে ে কনরে। যে সকে বযশি শেনজর জীবে বা অেযনের পনক্ষ িানের আনে াস্ত্র যকো বা
কানে রাখা একটি শবপনের সম্ভাবো শিনসনব যেখা িানেরনক শবরি করনি যিব্রু াশর িানস
স্বাক্ষশরি যরড ফ্ল্যাগ শবে (Red Flag Bill), গভেসর কুওনিা বযাকগ্রাউন্ড োচাইন র অনপক্ষাকাে
সম্প্রসারে এবং আচিকা িজুে শেশিদ্ধ কনর 29 জুোই স্বাক্ষশরি আইে এবং অশেেস নোগয বন্দুক
শেশিদ্ধ এবং শিশুনের সুরক্ষা আনে ানস্ত্রর শেরাপে সংরক্ষে আইে সম্প্রসারে কনর গিকাে স্বাক্ষশরি
আইে সি যেনির বন্দুক আইনে শেউ ই নকস র সবনচন িশিিােী বন্দুক আইনের উপর শভশত্ত কনর
এই আইেটি গঠিি।
"এই যেনি যে বন্দুক সশিংসিা িিািারীর আকার ধারে কনরনে িার উত্তর কখনো আর বন্দুক
িনব ো, আর আজ আিরা শেউ ই নকস র জাশিগুনোর শেরাপত্তা আইে সম্প্রসারে করশে আিানের

সন্তােনের আনরা সুরশক্ষি করার জেয", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পেনক্ষপগুনো অপ্রন াজেী
আনে াস্ত্র স্কু ে যজানের বাইনর যরনখ বন্দুনকর প্রসার যরাধ করনি সািােয করনব এবং অবাশিি বা
অববধ বন্দুক যেে শবপজ্জেক িানি ো পনে িা শেশিি করনি সািােয করনব।"
"তপিাশচক এবং ভ াবি বন্দুনকর সশিংসিা সারা যেনির শিশু ও পশরবার গুনোর উপর প্রভাব
শবস্তার কনর চনেনে", রলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবি রহাচু ল িম্বলর্। "শেউ ই নকস , শেউ ই কস বাসীনক
রক্ষার জেয সাধারে শবনবনকর বন্দুনকর শেরাপত্তা বযবস্থা শেন জাশিনক যেিৃ ত্ব শেন আিরা গশবসি।
এই আইে শিক্ষকনের সিস্ত্র িনি বাধা যেনব এবং স্কু নের িানের আনে াস্ত্র বন্ধ রাখনি এবং
িরুেনের সুরক্ষা শেশিি করনি বন্দুনকর পুেঃক্র যপ্রাগ্রাি প্রশিষ্ঠা করনব। েখে যকন্দ্রী সরকার
বন্দুনকর সশিংসিা এবং প্রশিনরানধর উপর িুখ শিশরন যে , িখে আিরা এই ধরনের ঘটো
প্রশিনরানধ এবং জীবে বাাঁচানি প্রশিশ্রুশিবদ্ধ।"
বেক্ষকম্বের সেস্ত্র হওয়া রিম্বক স্কু ল বিবিক্টগুম্বলাম্বক প্রবিম্বরাধ
আিানের যেি জুনে ক্রিবধসিাে সংখযক ভ াবি স্কু ে শুটিং এর ঘটোর পশরনপ্রশক্ষনি অনেনক পরািিস
শেন নেে যে শিক্ষক এবং অেযােয স্কু নের কিসচারীনের প্রশিশক্ষি ও সিস্ত্র িনি িনব, োনি ভশবিযনি
স্কু ে অশিনস োও া এবং প্রশিনরানধ সািােয করা ো , েশেও যেিবযাপী শিক্ষকনের বন্দুক বিে
করার ধারোটিনক অস্বীকার কনর। উপরন্তু, স্কু নে বন্দুক প্রবিস ে েুঘসটোজশেি শুটিং বা অেযােয
সশিংসিার সম্ভাবো তিশর করনি পানর। এই আইে অেুো ী, শিক্ষা প্রশিষ্ঠােগুনো যে যকানো
শিক্ষক, অধযাপক, প্রিাসক বা অেয কাউনক োরা প্রাথশিকভানব স্কু নের শরনসাসস অশিসার, আইে
প্রন াগকারী কিসকিস া বা শেরাপত্তা গাডস শিনসনব শেেুি ে িানের বন্দুক বিে করার শেশখি
অেুনিােে ইসুয করনি পানর ো। শবেটি িৎক্ষোৎ কােসকর করা ি ।
রসম্বর্টর টি কাবমর্বস্ক িম্বলর্, "েখে সারা যেনির িিাশধক যজো গেশুটিং এ সাো শেন
শিক্ষকনের সিস্ত্র করার শসদ্ধান্ত শেন নে, িখে শেউ ই নকস , আিরা বেোি, এখানে ে । যেেীকক্ষ
শিক্ষকনের সিস্ত্র করা শবপজ্জেক এবং োনের িানি অস্ত্র থাকা উশচি ে িানের িাি যথনক অস্ত্র
যবর করার জেয আিানের িনোনোগ যকনে যে । আশি গভেসর কুওনিা-যক এই গুরুত্বপূেস আইনে
স্বাক্ষনরর জেয ধেযবাে জাোই--আিানের শিশুনের শেরাপত্তার োশব কি ে ।"
সংসে সেসে জুবি বগ্রবফর্ িম্বলর্, "শিক্ষকনের বন্দুক শেন সিস্ত্র করা শুধু অশিশরি িিসাশন্তক ঘটো
ঘটানি পানর। শিক্ষকরা কখনোই শিংস্র শুটার যথনক িানের োত্রনের রক্ষা বা শেনজনের সুরক্ষার িধয
যথনক একটি যবনে যেও ার ভার পানবে ো িা এই আইে শেশিি কনর, সযাশন্ড হুক প্রাথশিক
শবেযাে , শেউটাউে ও িারনজশর যোেিযাে ডগোস উচ্চ শবেযাে , পাকস েযানন্ডর আক্রান্তনের আিরা
সবসি স্মরে করনবা। শেউ ই কস যেট অযানসম্বশেনি এই আইে চােু করার জেয আশি গশবসি
এবং আশি গভেসর কুওনিানক এই আইে প্রে নের জেয ধেযবাে জাোই োনি শেউ ই কস যেনটর
যেনেনিন রা িানের যেশেকনক্ষ বন্দুক যথনক অশেচ্ছাকৃ ি ঘটোর হুিশক োোই শেরাপে পশরনবনি
শিক্ষা গ্রিে করনি পানর।"
রেটিোপী িন্দুক পুর্ঃক্রয় রপ্রাগ্রাম্বমর জর্ে বিবধমালা

যেটবযাপী শবশভন্ন বন্দুনকর পুেঃক্র যপ্রাগ্রাি রন নে ো স্বিন্ত্র অববধ, অশেরাপে, পশরিযি বা
অবাশিি আনে ানস্ত্রর িীিাংসা যিনে যে । এই যপ্রাগ্রািগুনোর জেশপ্র িা বৃশদ্ধর সানথ, বিস িানে
িানের িানের সািঞ্জসযপূেস যসনটর ঘাটশি রন নে এবং যেনটর সবসত্র িনচ্ছ ো। এই আইে যেট
পুশেিনক বন্দুক পুেঃক্র যপ্রাগ্রানির জেয শে িকােুে প্রশিষ্ঠা করনি যেট শবভানগর (Department
of State) সানথ কাজ করার শেনেস ি শেন নে োনি যেটবযাপী সব পুেঃক্র যপ্রাগ্রাি অশভন্ন যসরা
অেুিীেনের িাধযনি ধারাবাশিকভানব পশরচাশেি ি এবং যেনটর প্রশিটি কাউশিনি এই কিসসূশচ
গ্রিে করা ি । বন্দুনকর পুেঃক্র যপ্রাগ্রাি আিানের এোকা বন্দুনকর প্রসার কিানোর জেয িানের
বশেসি েক্ষযগুনো সম্পন্ন কনর এবং এই যপ্রাগ্রািগুনো সিনজই জেসাধারনের কানে প্রনবিনোগয িা এই
িােগুনো শেশিি করনি সািােয করনব। শবেটি আইনে পশরেি িও ার 180 শেনের িনধয কােসকর
িনব।
রসম্বর্টর রেলী বি. রময়ার িম্বলম্বের্, "এই েুই সাধারে শবনবনকর বন্দুনকর শেরাপত্তা শবনে স্বাক্ষর
কনর শেউ ই নকস র যেিৃ ত্ব অবযািি রাখার জেয গভেসর কুওনিানক ধেযবাে। S.101A স্পষ্ট কনর যে
োত্র ও স্কু নের কিীরা আিানের স্কু নে শেরাপে িা শেশিি করনি, শুধুিাত্র প্রশিশক্ষি আইে
প্রন াগকারী যপিাোররা স্কু নের সম্পশত্তনি বন্দুক বিে করনি পানর। বন্দুক পুেঃক্র শবে োনি
পশরশচি, একটি শবে, S.2449 এর পৃষ্ঠনপািকিা কনরশে আশি, ো যবআইশে বন্দুক যিরি প্রোনে
উৎসাশিি করনি যপ্রাগ্রানির জেয একটি যেটবযাপী যপ্রানটাকে অেুনিােে করনব। কৃ শিত্ব ইন াঙ্কানসসর
শজশি যোোনের, শেশে িার খুে িও া ভাই িাইনকনের সম্মানে এই শবনের জেয চাপ শেন নেে এবং
ইন াঙ্কাসস পুশেি শডপাটসনিনির (Yonkers Police Department) স্মাটস ও কােসকর উপান বন্দুনকর
সশিংসিা কশিন আেনি িানের যেিৃ নত্বর জেয।"
অোম্বসেবল সেসে বলন্ডা বি. ররাম্বজন্থাল িম্বলর্, "বন্দুনকর পুেঃক্র যপ্রাগ্রাি কাজ কনর। বন্দুক
পশরবিস নে িােুিনক যকানো প্রশ্ন করার সুনোগ ো যেও া , আইেগি এবং অববধ বন্দুনকর সংখযা
কিানোর িাধযনি আিানের কশিউশেটিনক এবং আিানের স্কু েনক শেরাপে কনর িু েনি োটকী ভানব
সািােয কনরনে। ইনিািনধয শেউ ই নকস র যকিানব িশিিােী বন্দুক আইে আনে, এবং িােগি বন্দুক
পুেঃক্র যপ্রাগ্রাি যেটবযাপী শেশিি করনি সািােয করনব যে প্রশিটি কাউশি আিানের রাস্তা যথনক
অশধকাংি বন্দুক যপনি প্রিাশেি পদ্ধশি বাস্তবা ে করনে।"
বর্উ ইয়কনাসন এম্বগইন্সট গার্ ভাম্বয়াম্বলন্স (New Yorkers Against Gun Violence, NYAGV) এর
বর্িন াহী পবরচালক ররম্বিকা বফসার িম্বলর্, "আিানের সন্তােরা শেরাপে স্কু ে ও এোকার োশবোর।
আিানের ক্লাসরুি এবং আিানের রাস্তা যথনক বন্দুক বাইনর রাখা আিানের বাচ্চা, আিানের শিক্ষক
ও আিানের কশিউশেটির ভশবিযনির জেয অপশরিােস। আশি গভেসর কুওনিানক এই শবেগুনো
প্রে নের জেয এবং আিানের শেউ ই কস আইে প্রনেিানের এই সাধারে শবনবনকর বন্দুনকর শেরাপত্তা
বযবস্থা পাি করানোর জেয সাধুবাে জাোই।"
বগম্বফািনস এর রেট আইর্ পবরচালক বর্ম্বকা রিাম্বকার িম্বলর্, "আিানের পশরবানরর জেয একটি
শেরাপে ভশবিযনির জেয সািস, িশি এবং আিানের জাশির বন্দুক সশিংসিা সংকনটর জেয বযবস্থা
প্রন াজে। এই আইনের িাধযনি গভেসর কুওনিা এবং শেউ ই কস আইেসভা এিে এক ভশবিযনির

শেনক অগ্রসর িনচ্ছ যেখানে আিানের শিক্ষাথীরা গশেি পরীক্ষা শেন শচশন্তি থানক এবং শবপজ্জেক
বযশির িাি যথনক বন্দুক বাইনর রাখা ি । বন্দুক সশিংসিা সংকনটর কথা িু নে ধনর জীবে
বাাঁচানোর বযবস্থা গ্রিনের অঙ্গীকানরর জেয আিরা িানের সাধুবাে জাোই।"
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