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গভর্নর কুউম্বমা 2020 এর জর্ে রাম্বজের 1ম পবরকল্পর্া ঘ াষণা কম্বরম্বের্: বর্উ ইয়ম্বকন  আম্বেয়াম্বের 
মাবলকার্াধারী িেবি কর্তন ক অর্ে রাম্বজে গুরুর্র অপরাধ করা িেবিম্বের প্রবর্ম্বরাধ করা  

  
গভর্নর কুউম্বমা োবয়ত্ব গ্রহম্বণর পর ঘেম্বক SAFE আইর্, ঘরড ফ্ল্োগ আইর্ এিং অর্োর্ে 

পেম্বেপগুবল সহ ঘেেটির সিম্বেম্বয় কম্ব ার বর্উইয়ম্বকন র আম্বেয়াে বর্য়ন্ত্রণ আইম্বর্ এটি স্থাবপর্  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "এ িের, বর্উ ইয়কন  ঘেম্বক িন্দকু বকম্বর্ িা ঘরম্বে অর্ে রাম্বজে ঘে ঘকউ গুরুর্র 
অপরাধ করা ঘেম্বক ঘ কাম্বর্ার জর্ে র্রু্র্ আইম্বর্র প্রস্তাি করবে। এই র্রু্র্ আইর্ বিপজ্জর্ক 
মার্ুম্বষর কাম্বে আম্বেয়াে রাো ঘেম্বক বিরর্ করার মাধেম্বম প্রাণ িাাঁোম্বি। আবম গবিনর্ ঘে বর্উ 
ইয়কন  ঘেেম্বক ঘেবেম্বয় েম্বলম্বে ঘে আমাম্বের গৎিাাঁধা ভাম্বি িাাঁেম্বর্ হম্বি র্া – আমরা আম্বেয়াম্বের 

সবহংসর্া ঘেষ করম্বর্ পাবর এিং র্া করি।“  
  
  
গভর্নর কুউম ো 2020 এর জর্য রোমজযর 1  পররকল্পর্ো ঘ োষণো কমরমের্: রর্উ ইয়কন  রোমজযর 
আমেয়োমের লোইমেন্স পোওয়ো ঘেমক অর্য ঘকোর্ রোমজয অপরোধ করো ব্যরিমের প্ররিমরোধ কমর ঘেেকল 
অপরোধ একই ভোমব্ িোমের রর্উ ইয়কন  রোমজয আমেয়োমের  োরলক হমি অমেোগয কমর ঘেয়। 
রর্উইয়মকন র আইর্ ব্িন  োমর্ ব্যরিমের রর্উ ইয়মকন  " োরোত্মক অপরোধ" ব্মল গণয করো রকেু অপক ন 
করোর ঘেমে আমেয়োমের লোইমেন্স ঘর্ওয়ো ঘেমক রর্রষদ্ধ কমরমে। িমব্, এই আইমর্ অর্য রোমজয 
িুলর্ো ূলক অপক ন করোর পমর ব্যরিমের রর্উ ইয়কন  আমেয়োমের লোইমেন্স প্রোরি রর্রষদ্ধ কমর র্ো। 
রর্উ ইয়মকন  এই ধরমর্র ব্যরিমের আমেয়োমের লোইমেন্স প্রোরি ঘেমক রব্রি রোখমি রর্উইয়কন  েণ্ডরব্রধ 
েংম োধমর্র প্রস্তোব্ কমরর্ গভর্নর কুউম ো।  
  
"এ ঘেম  আমেয়োমের েরহংেিো একটি েঙ্কট। কোরণটি পররষ্কোর: ওয়োর ংটমর্র র রেোাঁড়োহীর্ 
রোজর্ীরিরব্েরো েোরো এর্আরএ (National Rifle Association, NRA) রব্রুমদ্ধ েোাঁড়োমি অস্বীকোর 
কমরর্ এব্ং েোধোরণ জ্ঞোমর্র েংস্কোর করমি চোর্ র্ো। ে োধোর্টিও পররষ্কোর: জোরির  মধয েব্মচময় 
 রি োলী রর্উ ইয়মকন র আমেয়োে আইর্ েো আ োমেরমক ঘেম র েব্মচময় রর্রোপে রোজয ব্োরর্ময়মে। 
রকন্তু েিেণ র্ো ঘকন্দ্রীয় েরকোর কোজ কমর, িিেণ েবু্নল ব্ন্দকু আইর্ রর্ময় রোজযগুরল ব্োরড়মি 
র্িুর্ ইয়কন োর রব্পন্ন কমর চলমব্, আর আর  িো ব্রেোস্ত করব্ র্ো, " গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এ 
ব্ের, রর্উ ইয়কন  ঘেমক ব্ন্দুক রকমর্ ব্ো ঘরমখ অর্য রোমজয ঘে ঘকউ গুরুির অপরোধ করো ঘেমক 
ঘেকোমর্োর জর্য র্িুর্ আইমর্র প্রস্তোব্ কররে। এই র্িুর্ আইর্ রব্পজ্জর্ক  োর্ুমষর কোমে আমেয়োে 
রোখো ঘেমক রব্রি করোর  োধযম  প্রোণ ব্োাঁচোমব্। আর  গরব্নি ঘে রর্উ ইয়কন  ঘে মক ঘেরখময় চমলমে 



 

 

ঘে আ োমের গৎব্োাঁধো ভোমব্ ব্োাঁচমি হমব্ র্ো – আ রো আমেয়োমের েরহংেিো ঘ ষ করমি পোরর এব্ং 
িো করব্।"  
  
রর্উইয়মকন , গুরুির অপক ন েো ব্ন্দুমকর  োরলকোর্ো ঘেমক ব্যরিমের অমেোগয ঘ োষণো কমর িোর  মধয 
রময়মে রকেু রর্রেনষ্ট  মরোয়ো েরহংেিো, ঘজোর কমর ঘেোাঁয়ো এব্ং অর্যোর্য ঘেৌর্ অপরোধ, এব্ং 
আমেয়োমের লোইমেন্সরব্হীর্ অরধকোর। পৃেক, েংরব্রধব্দ্ধ রর্মেন র কো প্ররিষ্ঠোর ঘেমে ঘে ঘকোর্ও 
ব্যরিমক অর্য ঘকোর্ও রোমজয একই ধরমর্র অপরোমধর জর্য ঘেোষী েোব্যস্ত করো হমল লোইমেন্স ঘেওয়ো 
েোমব্ র্ো, এ জোিীয় অপরোমধর েন্ধোমর্র জর্য রপস্তল পোরর মটর আমব্েমর্র রভরিমি লোইমেন্স 
প্রেোর্কোরী েংস্থোগুরলমক অর্ুম োের্ ঘেওয়ো হমব্ এব্ং অমেোগযমের লোইমেন্স ঘেয়ো হমব্ র্ো। রোষ্ট্রীয় 
অপরোমধর এব্ং অরিররিভোমব্, েরে ঘকোর্ও  ধযস্থিোকোরী ঘেোষী েোব্যস্ত হয় িমব্ এটির র্ব্োয়র্ 
আটমক েোমব্। উপরন্তু, প্ররিব্োর একটি ক্রয় করো হমল, একটি ঘেডোমরল এর্আইরেএে (National 
Instant Criminal Background Check System, NICS) েম্পন্ন করো হমব্, েো প্রোেরিক 
অপরোধ ূলক ইরিহোে অর্ুেন্ধোর্ করমব্ এব্ং এই গুরুির অপরোমধর রব্ষময় আব্োর খরিময় ঘেখমব্।  
  
গভর্নর কুউম োর ঘর্িৃমে, রর্উইয়কন  2013 েোমল SAFE আইর্ এব্ং ঘেোষী েোব্যস্ত ব্যরি, গৃহক ী 
এব্ং অর্যোর্য গুরুির অপরোধীমের হোি ঘেমক আমেয়োে রেো কমর এ র্ অর্যোর্য ব্যব্স্থো েহ 
ঘে টির েব্মচময় কমেোর আমেয়োে রর্য়ন্ত্রণ আইর্ পোে কমরমে, েোমে  োর্রেক স্বোস্থয রব্ম ষজ্ঞগণ 
েোমের রর্মজর ব্ো অমর্যর জর্য রব্পজ্জর্ক ব্মল  মর্ কমরমের্। এেোড়োও SAFE আইর্ রর্রিি কমর 
ব্যরিগি আমেয়োে রব্ক্রময়র পূমব্ন খরিময় ঘেখো, উচ্চ ে িোেম্পন্ন  যোগোরজর্ রর্রষদ্ধ এব্ং 
আক্র ণোেক অে, এব্ং অবব্ধ ব্ন্দুক ব্যব্হোমরর জর্য ঘেৌজেোরর  োরস্ত ঘজোরেোর কমর।  
  
গভর্নর 2019 েোমল রর্উ ইয়মকন র ঘে -ঘর্িৃেোধীর্ আমেয়োে আইর্ রর্ময় ব্যোপক আইর্ অব্যোহি 
ঘরমখরেমলর্: পূব্নব্িী র্জরেোরীর অমপেোর ে য়কোল ব্োড়োমর্ো; ব্োম্প স্টক রর্রষদ্ধ; ের্োিকরমণর 
অমেোগয ব্ন্দুক রর্রষদ্ধ; আমেয়োে রর্রোপে েংরেণ আইর্ প্রেোররি করো; ে ে র েকমের সু্কল 
ঘজলোগুরল ঘেমক প্ররিমরোধ; আমেয়োে ব্োইব্যোক ঘপ্রোগ্রোম র জর্য রোজযব্যোপী প্ররব্ধোর্ প্ররিষ্ঠো; এব্ং 
একটি ঘরড ফ্ল্যোগ প্ররক্রয়ো তিরর করো েো েংরিষ্ট পররব্োর েেেয, র েোরব্ে এব্ং আইর্ 
প্রময়োগকোরীমক রর্মজর ব্ো অর্যমের জর্য ঝুাঁ রকপূণন রহেোমব্ রব্মব্রচি ব্যরি ঘেমক ব্ন্দুক অপেোরমণর 
জর্য একটি অস্থোয়ী আমে  চোইমি েে  কমর।  
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