
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা এিং 11 গভর্নর বিঠি বিম্ব়ে ককন্দ্রী়ে সরকার সংম্বিিেীল িন্দকু বর্রাপত্তা িেিস্থা 

গ্রহণ করার আহ্বার্ জার্াম্বে  
 
লাল পতাকা আইর্, ইউবর্ভাসনাল িোকগ্রাউন্ড কিক, আক্রমর্াত্নক অস্ত্র এিং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 

মোগাবজর্ বর্ম্বেধাজ্ঞা, কঠির্ বরম্বপার্ন ং প্রম্ব়োজর্ী়েতাসহ আইম্বর্র িাবি  
 
 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং ক্যালিম ালর্নযার গভর্নর, ক্ামর্ক্টিক্াট, জমু়ে, ইলির্য, লমলিগার্, 
লর্উ জালসন, লর্উ মমলিমক্া, ওমরগর্, মের্লসিমভলর্যা, মরাড আইিযান্ড, ওযালিংটর্ আজ মেলসমডন্ট 
ট্রাম্প এবং মসমর্মটর সংখ্যাগলরষ্ঠ মর্তা লমচ মযাক্ক্মর্ি-মক্ এক্টি লচঠি লিময লবচক্ষণভামব বন্দুমক্র 
লর্রােত্তা বযবস্থা গ্রহণ ক্রার আহ্বার্ জার্ার্। গভর্নররা মক্ন্দ্রীয সরক্ামরর ক্ামে সাধারণ জ্ঞামর্র 
আইর্, যার মমধয আমে িাি েতাক্া আইর্, যারা লর্মজমির বা অ্র্যমির ক্ামে ঝুুঁ লক্েূণন বা 
আমেযাস্ত্র ক্রয ক্রা মেমক্ লবরত রামখ্; ইউলর্ভাসনাি বযাক্গ্রাউন্ড মচক্,, বযলিগত বন্দুক্ লবক্রয 
সুমযাগ বন্ধসহ; আক্রমণ অ্স্ত্র এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মযাগালজর্ উের লর্মেধাজ্ঞা; এবং ক্ঠির্ 
লরমোটিন ং েমযাজর্ীযতা িালব ক্মর যা এক্জর্ মার্লসক্ স্বাস্থয লবমিেজ্ঞ দ্বারা লর্মজমির বা অ্র্যমির 
লবেিজর্ক্ হমত োমর এমর্ আমেযাস্ত্র ক্রয মেমক্ লবরত রাখ্মত োমর।  
 
লচঠিটির সমূ্পণন বাতন া লর্ম্নরূে:  
  
োেক্: মালক্ন র্ যিুরামের মেলসমডন্ট মডার্াল্ড মজ. ট্রাম্প  
 
Cc: লসমর্মটর সংখ্যাগলরষ্ঠ মর্তা, মার্র্ীয লমচ মযাক্ক্মর্ি  
 
আমামির মিি লগিরয, এি োমসা, মডটর্, ল িামডিল যা এবং ওমডসা-এর মমনালিক্ ঘটর্ার মিাক্ 
োির্ ক্মরমে। এই োুঁচটি অ্মহতুক্ এবং ভযাবহ ঘটর্া অ্িত 34 জমর্র জীবর্ লর্মযমে,ডজর্খ্ামর্ক্ 
আহত হমযমে, এবং অ্গলণত মার্ুমের মমধয মার্লসক্ লবেযনয সৃলি ক্মরমে। িভুন াগযবিত, এই ক্ষলত 
সাম্প্রলতক্ বন্দকু্ সংক্রাি মৃতুযর সামার্য লহসাব। 2019-সামি 10,000 জমর্র মবলি মার্ুেমক্ গুলি 
ক্মর হতযা ক্রা হমযমে এবং গত িইু সপ্তামহ শুধু বন্দুমক্র গুলিমত 570 জর্ লর্হত হমযমের্। লচিা 
ও োেনর্া এই লবরলিক্র েবণতা ঠিক্ ক্রমব র্া। যমেি হমযমে।  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gun_Letter_Final_-_sept_10.pdf


 

 

জর্লর্রােত্তা সরক্ামরর েেম ও সবমচময গুরুত্বেূণন িালযত্ব, এবং জর্গণমক্ রক্ষার ক্রার বযেনতা 
মর্তৃমত্বর বযেনতা। গভর্নর লহমসমব আমামির িালযত্ব আমামির ক্লমউলর্টির আহ্বার্ মিার্া। তমব রােীয 
আইমর্র মজা়োতালি ক্খ্মর্াই সুসংহত জাতীয র্ীলতর লবক্ল্প হমত োমর র্া।  
 
আমমলরক্ার জর্সাধারমণর িালবমত মক্ন্দ্রীয সরক্ামরর বন্দুক্ সংলিি সমসযা সংস্কামর ক্াজ ক্রার 
ইলতহাস রমযমে। 1934 সামি মক্ন্দ্রীয সরক্ার মমলির্গার্ লর্যন্ত্রর্ ক্মরর্। 1968 সামি মক্ন্দ্রীয 
সরক্ার মমইি অ্ডন ামর বন্দুক্ লবলক্রমত লর্মেধাজ্ঞা জালর ক্মর। 1994 সামি মক্ন্দ্রীয সরক্ার 
আক্রমণাত্মক্ অ্মস্ত্রর উের 10বেমরর লর্মেধাজ্ঞা ক্াযনক্র ক্মর। আমমলরক্ার্রা আবার তামির 
সরক্ারমক্ ক্াজ ক্রার আহ্বার্ জার্ামে, এবং এমত সা়ো মসওযার সময হমযমে।  
 
বন্দুক্ সংলিি সলহংসতার অ্বসার্ টামর্া মক্ামর্া লরোবলিক্ার্ বা মডমমামক্রটিক্ ইসুয র্য, এটি এক্টি 
আমমলরক্ার্ ইসুয। বন্দুমক্র মৃতুয েো হমত োমর র্া। এখ্র্ই সময চারটি সাধারণ জ্ঞামর্র বযবস্থার 
মাধযমমএই চক্র ভাঙার। আমরা আের্ামক্ ক্ংমগ্রমসর সামে ক্াজ ক্মরলবচক্ষণভামব বন্দুক্ আইর্ োস 
ক্রার জর্য অ্র্ুমরাধ ক্রলে যা লর্ম্নলিলখ্ত চারটি র্ীলত রমযমে যা অ্লধক্াংি আমমলরক্ার্ সমেনর্ 
ক্মর:  
 

1. চরম ঝুুঁ লক্র সুরক্ষা আমিি আইর্ োস, যা সাধারণভামব িাি েতাক্া আইর্ লহসামব উমেখ্ 
ক্রা, মযটি মক্ার্ বযলিমক্ বাধা মিয লযলর্ এক্টি আমেযাস্ত্র ক্রয বা রাখ্ার মাধযমম 
লর্মজমির বা অ্র্যমির ঝুুঁ লক্মত ম মি।  

2. বযলিগত বন্দুক্ লবক্রয েলক্রযা বন্ধ ক্রার জর্য ইউলর্ভাসনাি বযাক্গ্রাউন্ড মচক্ োি ক্রা  
3. মবআইলর্ অ্স্ত্রিস্ত্র ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মযাগালজর্ বহষ্কার ক্রা  
4. এক্টি মার্লসক্ স্বাস্থয লবমিেজ্ঞ দ্বারা লর্মজমির বা অ্র্যমির লবেিজর্ক্ হমত োমর এমর্ 

আমেযাস্ত্র ক্রয মেমক্ লবরত রাখ্মত োমর।  
 
আমমলরক্ার জর্গণ েিমক্ষে সমেনর্ ক্মর। আমরা তাই ক্লর।  
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