
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেযে্ম্বে: 10/14/2021  গভর্ নর কযাবি হ াচুল 

 

 

2021 সাম্বলর অম্বটাির মাসম্বক সাইিার বর্রাপত্তা সম্পম্বকন সম্বচতর্তার মাস ব ম্বসম্বি 

গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

2021 সাম্বলর প্রবতপাদ্য  ম্বলা "আপর্ার ভূবমকা পালর্ করুর্। #সাইিার স্মার্ন হ ার্"  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2021 সাললর অলটাবর মাসলক্ থর্উ ইয়ক্ন হেলে সাইবার থর্রাপত্তা 

সম্পলক্ন সলেতর্তার মাস থ লসলব হ াষণা থিলয় এক্টে হ াষণাপত্র জাথর ক্লরলের্। আমালির 

ক্রমবর্ নমার্  ালর ইন্টারলর্ে হুমথক্র সম্মুখীর্  লত িাক্ার এই সমলয়, সব থর্উ ইয়ক্নবাসীলির 

মলর্য স্মােন সাইবার থর্রাপত্তা প্রেলর্ ও থর্রাপি অর্লাইর্ অভযাস গলে হতালার গুরুত্বপূণ ন 

সম্পলক্ন সলেতর্তা বদৃ্ধির এক্টে থর্লবথিত প্রলেষ্টার অংশ থ লসলব এই হ াষণা প্রিার্ ক্রা 

 লয়লে। প্রথত অলটাবলর উিযাথপত  ওয়া, সাইবার থর্রাপত্তা সম্পলক্ন সলেতর্তার মাস  ললা 

জর্সার্ারণলক্ থর্রাপত্তার থবষলয় সম্পকৃ্ত ক্রা ও থশথিত ক্রার জর্য এবং তালিরলক্ অর্লাইলর্ 

থর্রাপি িাক্লত সা াযয ক্রার সরঞ্জাম ও সংস্থার্সমূ  প্রিার্ ক্রার জর্য জাতীয়ভালব স্বীকৃ্ত 

এক্টে স লযাথগতামূলক্ প্রলেষ্টা।  

  

"হযল তু আমালির স্থার্ীয়, হেে, ও হেডালরল পয নালয়র সম্পিগুললা ক্রমবর্ নমার্  ালর অর্লাইলর্ 

 ো অপরার্মূলক্ দ্ধক্রয়াক্লালপর েলল সষৃ্ট িথতর সালি মাথর্লয় থর্লত বার্য  লে, তাই বযদ্ধক্ত ও 

প্রথতষ্ঠার্ উভলয়র জর্য সাইবার থর্রাপত্তা সংক্রান্ত ভাললা অর্ুশীলর্গুললার ওপর থর্লবথিতভালব 

হজার হিয়ার থবষয়টে থর্দ্ধিত ক্রা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আমরা 

সরক্াথর ও হবসরক্াথর খালতর সব স্তলরর থর্উ ইয়ক্নবাসীলির মলর্য সলেতর্তা বদৃ্ধি ক্রথে যালত 

21 শতলক্র এই ক্রমবর্ নমার্ সমসযার আগ্রাসী হমাক্ালবলার হিলত্র আমালির হেে জাতীয় 

পয নালয় হর্তৃত্ব হিয়া অবযা ত রাখলত পালর।"  

  

18তম বাথষ নক্ সাইবার থর্রাপত্তা সম্পলক্ন সলেতর্তা মালসর প্রথতপািয  ললা -- "আপর্ার ভূথমক্া 

পালর্ ক্রুর্। #সাইবার স্মােন হ ার্" -- সাইবার থর্রাপত্তার ক্রমবর্ নমার্ গুরুলত্বর ওপর 

আললাক্পাত ক্লর এবং বযদ্ধক্ত ও প্রথতষ্ঠার্গুললালক্ ক্রমশ সংযুক্ত  লত িাক্া এই থবলে থর্লজলির 

সুরথিত রাখার জর্য প্রলয়াজর্ীয় পিলিপসমূ  গ্র লণ উৎসাথ ত ক্লর।  

  

"থডথভশর্ অব হ ামলযান্ড থসথক্উথরটে এন্ড ইমালজনদ্ধি সাথভনলসস (Division of Homeland 

Security and Emergency Services) সরক্ার ও গুরুত্বপূণ ন অবক্াঠালমাগত অংশীিারলির সালি 

সাইবার হুমথক্র থবরুলি সুরিা হজারিার ক্রলত এবং হক্ালর্া  ের্া  েলল দ্রুত সাোিালর্র 

জর্য ক্াজ ক্রলে," িম্বলম্বের্ বর্উ ইয়কন হেম্বর্র বিবভের্ অি হ ামলযান্ড বসবকউবরটর্ 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Cybersecurity_Awareness_Month_2021.pdf


এন্ড ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস-এর এন্সিবকউটর্ভ হিপুটর্ কবমের্ার হর্ম্বরি হজ. 

ও'বলম্বয়বর। "তলব, সাইবার থর্রাপত্তা সবার িাথয়ত্ব। সাইবার হুমথক্ শর্াক্ত ক্রলত এবং 

যিাযিভালব প্রথতদ্ধক্রয়া হিখালত সিম  ওয়াো বযদ্ধক্তগত তিয সুরথিত রাখার হিলত্র অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ন, আর হসক্ারলণই থর্উ ইয়ক্নবাসীলির উথেত সাইবার থর্রাপত্তা সম্পলক্ন সলেতর্তার 

মালস হক্ার্ দ্ধজথর্সগুললা ঝুুঁ থক্লত রলয়লে হস সম্পলক্ন থর্লজলিরলক্ জার্ালর্া এবং তারা হযসব 

থসলেম ও হর্েওয়ালক্নর উপর থর্ভনরশীল হসগুললালক্ সুরথিত রাখলত তারা হযসব প্রািথমক্ 

পিলিপ গ্র ণ ক্রলত পালরর্ হসগুললা অর্ুর্াবর্ ক্রার জর্য পিলিপ গ্র ণ ক্রা।"  

  

"হযল তু সাইবার আক্রমণ অবযা তভালব বদৃ্ধি পালে, আমালির সবার জর্য এর্রলর্র 

আক্রমলণর ঝুুঁ থক্ ক্মালত সম্ভাবয োুঁক্লোক্র বন্ধ ক্রা অতযন্ত গুরুত্বপণূ ন," িম্বলম্বের্ আবি নক 

পবরম্বষিা (Financial Services)-এর ভারপ্রাপ্ত সুপাবরম্বেম্বন্ডে অযান্সির্ এ.  যাবরস। 

"থর্য়থিত সংস্থাগুললা যালত সাইবার  ামলার থবরুলি সতক্ন িালক্ তা থর্দ্ধিত ক্রলত সা াযয 

ক্রার উলেলশয থর্উ ইয়ক্ন হেলের আথি নক্ পথরলষবা থবভাগ হিলশর প্রিম, অথভর্ব সাইবার 

থর্রাপত্তা থবথর্মালা বাস্তবায়র্ ক্রা অবযা ত হরলখলে, যার মার্যলম এটে গ্রা ক্লিরলক্ এবং থর্উ 

ইয়লক্নর আথি নক্ পথরলষবা থশলের অখণ্ডতালক্ সুরথিত রাখলে।"  

  

"এই থডদ্ধজোল যুলগ সাইবার থর্রাপত্তা আমালির সলব নাচ্চ অগ্রাথর্ক্ার," িম্বলম্বের্ বর্উ ইয়কন 

হেম্বর্র প্রধার্ তিয কম নকতনা অযাম্বেম্বলা 'র্বর্' বরবিক৷ "গভর্ নর হ াক্ললর হর্তৃলত্বর েলল 

এবং সরক্ালরর সব নস্তলর আমালির অংশীিারলির ক্ারলণ থর্উ ইয়ক্ন সাইবার হুমথক্ হমাক্ালবলায় 

ভাললাভালব প্রস্তুত রলয়লে। থর্উ ইয়ক্নলক্ থর্রাপি রাখলত আমালির অবশযই সবাই থমলল 

এক্সালি ক্াজ ক্রলত  লব এবং স্বতস্েূতনভালব পিলিপ থর্লত  লব।"  

  

"আমালির বসবাস ক্রা পরষ্পরসংযুক্ত এই থবলে প্রলতযক্ বযদ্ধক্ত যালত থর্লজর থডদ্ধজোল 

েুেথপ্রন্ট সুরথিত রাখায় সলেষ্ট িালক্ তা থর্দ্ধিত ক্রা অতযন্ত গুরুত্বপণূ ন," িম্বলম্বের্ বর্উ ইয়কন 

হেম্বর্র প্রধার্ তিয কম নকতনা কযাম্বরর্ হসারাবি। "আমালির জীবলর্র প্রথতটে হিলত্র প্রযুদ্ধক্তর 

বযব ালরর ওপর থর্ভনরশীলতা ক্রমশ হবলে েলললে এবং এক্ইসালি এই থর্ভনরশীলতা 

হগাপর্ীয়তা, অখণ্ডতা ও লভযতার হিলত্র ঝুুঁ থক্ বলয় আর্লে। তাই, এই ঝুুঁ থক্ হমাক্ালবলায় 

আমালির ভূথমক্ােুকু্ আমালির সবাইলক্ অবশযই অর্ুর্াবর্ ক্রলত  লব। সাইবার থর্রাপত্তা 

সম্পলক্ন সলেতর্তার মাস বযব ারক্ারীলিরলক্ তালির পথরেয়, থডভাইস ও তিয সুরথিত রাখলত 

সা াযয ক্রলব এমর্ 'সাইবার স্বাস্থযথবথর্' সংক্রান্ত ভাললা অর্ুশীলর্গুললার থিলক্ র্জর হিয়ার 

এক্টে েমৎক্ার সুলযাগ হিয়।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বর্র পুবলে সুপাবরম্বেম্বন্ডে হকবভর্ বপ. ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, "প্রথতথির্ হেলের 

শপি গ্র ণক্ারী ও হবসামথরক্, উভয় র্রলর্র পথুলশ ক্ম নোরীরা থর্উ ইয়ক্নবাসীলির অর্লাইলর্ 

থর্রাপি রাখলত ক্াজ ক্লর যালের্। আমরা জর্সার্ারণলক্ মলর্ ক্থরলয় থিলত োই হয 

হযমর্ভালব আপর্ার আলশপালশর হভৌত পথরলবশ সম্পলক্ন সলেতর্ িাক্া উথেত, টঠক্ 

হতমথর্ভালব আপর্ার অর্লাইর্ উপথস্থথত সম্পলক্নও আপর্ার সলেতর্ িাক্া উথেত। আপথর্ 

হযসব সাইলে হক্র্াক্াো ক্রলের্ হসগুললা থর্রাপি থক্র্া, আপর্ার ক্ম্পম্পউোর ও ইললক্ট্রথর্ক্ 

থডভাইসগুললা বতনমার্ থর্রাপত্তা সেেওয়যার থিলয়  ালর্াগাি ক্রা আলে থক্র্া তা থর্দ্ধিত 

ক্রুর্, এবং আপর্ার পাসওয়াডন হশয়ার ক্রলবর্ র্া। এোোও, আপথর্ জাথলয়াথতর থশক্ার 



 লের্ থক্র্া তা থর্দ্ধিত ক্রলত থর্য়থমতভালব আপর্ার আথি নক্ থববরণ হেক্ ক্রুর্। এক্সালি 

আমরা ভথবষযলতর সাইবার সংক্রান্ত অপরার্গুললা প্রথতলরার্ ক্রলত পাথর।"  

  

সাইবার থর্রাপত্তা সব সংস্থার জর্য এক্টে বে েযাললঞ্জ, থক্ন্তু এক্জর্ থর্লবথিত প্রর্ার্ তিয 

থর্রাপত্তা ক্ম নক্তনা ও সাইবার থর্রাপত্তা ক্মী রাখার তুলর্ায় অলর্ক্ হবথশ হোে আক্ালরর বযবসা 

প্রথতষ্ঠার্গুললার জর্য এটে থবলশষভালব েযাললদ্ধঞ্জং এক্টে বযাপার। 2019 সালল ভযারাইজলর্র 

(Verizon) ডাো োুঁস সংক্রান্ত এক্টে অর্ুসন্ধার্ী প্রথতলবিলর্র তিযমলত, 43% এরও হবথশ 

সাইবার  ামলা িুদ্র বযবসাগুললালক্ লিয ক্লর ক্রা  লয় িালক্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেলের আথি নক্ পথরলষবা থবভাগ অলাভজর্ক্ সংস্থা হলাবাল সাইবার অযালালয়ি 

(Global Cyber Alliance, GCA) এর সলে অংশীিার  লয় িুদ্র বযবসাগুললালক্ এক্টে থবর্ামূললযর 

সাইবার থর্রাপত্তা েুলথক্ে প্রিার্ ক্রলে। এসব থরলসাস ন িুদ্র বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুললালক্ থর্লজলির 

ও তালির গ্রা ক্লির ক্রমবর্ নমার্ সাইবার হুমথক্ হিলক্ সুরথিত রাখলত সা াযয ক্রলব। 

থবর্ামূললযর সাইবার থর্রাপত্তা েুলথক্লের মলর্য  াডনওয়যার ও সেেওয়যার শর্াক্তক্রণ, সাইবার 

হুমথক্থবলরার্ী প্রথতরিা  ালর্াগাি, পাসওয়াডন শদ্ধক্তশালীক্রণ ও মাথি-েযাটর অলির্টেলক্শর্, 

ডাো বযাক্আপ ও পুর্রুিার, এবং ইলমইল থসলেলমর সুরিা, ইতযাথি অন্তভুনক্ত রলয়লে।  

  

িুদ্র বযবসা প্রথতষ্ঠালর্র জর্য লভয থবর্ামূললযর সাইবার থর্রাপত্তা েুলথক্ে এবং DFS-এর ততথর 

ক্রা সাইবার থর্রাপত্তা সংক্রান্ত র্মুর্া র্ীথতমালা DFS ওলয়বসাইলে পাওয়া যালব।  

  

এবেলরর প্রথতপািয  ললা বযদ্ধক্ত ও সংস্থাসমূ লক্ তালির অংলশর সাইবারলেস সুরথিত রাখার 

জলর্য তালির িাথয়ত্ব বুলঝ থর্লত অর্ুপ্রাথণত ক্লর। যথি প্রলতযলক্ তালির অংলশর িাথয়ত্বেুকু্ 

পালর্ ক্লর—অলপিাকৃ্ত শদ্ধক্তশালী থর্রাপত্তা অর্ুশীলর্সমূ  বাস্তবায়র্, ক্থমউথর্টে সলেতর্তা 

বদৃ্ধি, অরথিত জর্লগাষ্ঠীলক্ থশথিত ক্রা, ও ক্ম নোরীলির প্রথশিণ হিয়া—আমালির 

পরষ্পরসংযুক্ত থবে আলরা হবথশ থর্রাপি ও সবার জর্য আলরা থস্থথতশীল  লব।  

  

সাইবার থর্রাপত্তা সম্পলক্ন সলেতর্তা মালসর প্রথতটে সপ্তা  এক্টে র্তুর্ থবষয়লক্ থ লর পালর্ 

ক্রা  লব:  

• প্রািথমক্ সাইবার স্বাস্থযথবথর্ অর্ুর্াবর্ ও বাস্তবায়র্, হযমর্ শদ্ধক্তশালী পাসলেলজর 

গুরুত্ব, মাথি-েযাটর অলির্টেলক্শর্, সেেওয়যার আপলডে সম্পন্ন ক্রা ও ডাো 

বযাক্আপ হর্য়া।  

• থেথশংলয়র হেষ্টাগুললা শর্াক্ত ও থরলপােন ক্রা, হসগুললা ইলমইল, হেক্সে হমলসজ, বা েযাে 

বলক্সর মার্যলম হযভালবই আসুক্ র্া হক্র্।  

• হলাক্জর্লক্ অর্লাইলর্ থর্রাপি আেরলণর েেনা ক্রার জলর্যই শুর্ু র্য়, বরং সাইবার 

থর্রাপত্তায় ক্যাথরয়ার গঠলর্র মার্যলম আমালির অর্লাইর্ জগতলক্ থর্রাপি ক্রার 

থমশলর্ হযাগ হিয়ার থবষয়টে থবলবের্া ক্রলত িমতায়র্ ক্রা।  

• পণয ও প্রদ্ধক্রয়াসমূ  "থডজাইর্ অর্ুযায়ীই থর্রাপি" রলয়লে তা থর্দ্ধিত ক্রার মার্যলম 

সাইবার থর্রাপত্তালক্ বযবসা পথরোলর্ার হিলত্র এক্টে অগ্রাথর্ক্ালর পথরণত ক্রা এবং 

র্তুর্ ইন্টারলর্ে সংলযাগথবথশষ্ট থডভাইস ক্রয় ক্রার সময় সাইবার থর্রাপত্তার থবষয়টে 

থবলবের্া ক্রলত উৎসাথ ত ক্রা।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4b8d6770-14165e6b-4b8f9e45-0cc47a6d17e0-ec715377b86b73be&q=1&e=a7b84d43-66fd-45ed-81f7-0a3fece1f898&u=https%3A%2F%2Fwww.globalcyberalliance.org%2Ffinancial-institutions%2F
https://www.dfs.ny.gov/consumers/small_businesses#cybersecurity-tools


  

NYS ITS জর্সার্ারলণর জর্য ইললক্ট্রথর্ক্ সাইবার থর্রাপত্তা থবষলয় সলেতর্তা েুলথক্ে-এর 

মলতা হবশ থক্েু থবর্ামূললযর থশিামূলক্ থরলসাস ন প্রিার্ ক্রলে। এই েুলথক্লের মলর্য সাইবার 

থর্রাপত্তা থিলমর হপাোর, ক্যাললন্ডার, পুদ্ধস্তক্া ও অর্যার্য ক্লন্টন্ট রলয়লে যা বাস্তবসম্মত, 

তিযমূলক্, থবলর্াির্র্মী, ও বযব াথরক্ উপালয় সাইবার থর্রাপত্তা থিলমর প্রোর ও বাস্তবায়লর্ 

সা াযয ক্রার জর্য ডাউর্ললাড ও হশয়ার ক্রা যালব। এই েুলথক্লের উপক্রণ 

www.its.ny.gov/ciso/ টঠক্ার্ায় ITS ওলয়বসাইলে অযালক্সস ক্রা যালব।  

  

সাইবার থর্রাপত্তা সম্পলক্ন সলেতর্তা মালসর সালি সালি NYS ITS CISO থক্ন্ডারগালেনর্ হিলক্ 

হগ্রড 12-এর থশিািীলির জর্য এক্টে হেেবযাপী সাইবার থর্রাপত্তা থবষয়ক্ হপাোর 

প্রথতলযাথগতা সমন্বয় ক্রলে। সু্কললর থশিক্লির জর্য এটে এক্টে মজার ও তিযমূলক্ উপালয় 

অর্লাইলর্ থশশুলির থর্রাপি রাখার থবষয়টের উপর হজার হিয়ার এক্টে সময়ার্ুগ সুলযাগ। থর্উ 

ইয়ক্ন হেলের থবজয়ীলির ITS ওলয়বসাইলে থেোর ক্রা  লব এবং জাতীয় পয নালয়র প্রথতলযাথগতায় 

তাথলক্াভুক্ত ক্রা  লব। এই হপাোর প্রথতলযাথগতা সম্পলক্ন আলরা তলিযর জর্য, অর্গু্র  ক্লর 

https://its.ny.gov/2021-2022-kids-safe-online-poster-contest ওলয়বসাইে হিখুর্।  

  

জাতীয় সাইবার থর্রাপত্তা সলেতর্তা মাস সম্পলক্ন আলরা তলিযর জর্য ITS CISO-এর 

ওলয়বসাইে www.its.ny.gov/ciso/ হিখুর্, েুইোলর (Twitter) আমালিরলক্ অর্ুসরণ ক্রুর্ 

#NYSCyber এ, এবং হেসবুলক্ (Facebook) অর্ুসরণ 

ক্রুর্ www.facebook.com/NYS.Office.ITS/ টঠক্ার্ায়।  
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