
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

রাজ্ে জ্ুম্ব়ে সাইিার বর্রাপত্তা তত্ত্বািধাম্বর্র জ্র্ে গভর্ নর হ াকল বসবকউবরটি 

অপাম্বরের্স হসন্টার গঠম্বর্র হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

বর্উ ইয়কন JSOC বর্উ ইয়কন হেি, বর্উ ইয়কন বসটি, পাাঁচটি প্রধার্ আপম্বেি ে র, 

স্থার্ীয় ও আঞ্চবলক সরকার, গুরুত্বপূণ ন পবরকাঠাম্ব া এিং হেডাম্বরল অংেীদারম্বদর 

 ম্বধে হডিা হেয়াবরং এিং সাইিার স ন্বম্বয়র জ্র্ে একটি এই ধরম্বর্র সি ন প্রি   াি 

ব ম্বসম্বি কাজ্ করম্বি  

  

হ াষণা অি ন িষ ন 23 িাম্বজ্ম্বির অংে ব সাম্বি রাম্বজ্ের সাইিার বর্রাপত্তা পবরকাঠাম্ব াম্বত 

গভর্ নর হ াকম্বলর অভূতপূি ন 61.9 ব বলয়র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াম্বগর উপর বভবত্ত কম্বর গম্ব়ে 

হতাম্বল  

  

গভর্ নর রাজ্েিোপী সাইিার প্রবতরক্ষা েক্তিোলী করম্বত স্থার্ীয় এলাকাগুবলর জ্র্ে 

ঐবত াবসক র্তুর্ 30 ব বলয়র্ ডলাম্বরর হপ্রাগ্রাম্ব র প্রস্তাি কম্বরম্বের্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ব্রুক্থলনর্ এক্টি জন়েন্ট থিথক্উথরটি অপানরশর্ি হিন্টার তৈথরর 

হ াষণা ক্নরনের্ যা হেিা িংগ্র , প্রথৈক্রি়োর প্রনেষ্টা এবং ৈিয ভাগাভাথগ ক্রা ি  হযৌি স্থার্ী়ে, 

রাজয এবং হেোনরল িাইবার প্রনেষ্টার জর্য এক্টি হক্ন্দ্র থ িানব ক্াজ ক্রনব। থর্উ ই়েক্ন থিটির 

হে়ের এথরক্ অযাোেি, আলনবথর্র হে়ের ক্যাথি থশ ার্, িাইরাথক্উজ হে়ের হবর্ ও়োলশ, 

বানেনলার হে়ের বাইরর্ ব্রাউর্, রনেস্টানরর হে়ের োথলক্ ইভান্স, ই়েঙ্কানি নর হে়ের োইক্ 

স্প্যানর্া এবং রাজয জনু়ে িাইবার হর্ৈানের িানি এক্টি অংশীোথরত্ব োলু ক্রা  ন়েনে, জন়েন্ট 

থিথক্উথরটি অপনরশন্স হিন্টার (Joint Security Operations Center, JSOC)  ল হেনশর িব ন 

প্রিে এই ধরনর্র িাইবার ক্োন্ড হিন্টার যা িাইবার-থবপে িংিান্ত পথরথস্থথৈর এক্টি 

রাজযবযাপী েৃশয প্রোর্ ক্রনব এবং থবপে িংিান্ত ইনন্টথলনজন্স এবং  ির্ার প্রথৈ প্রথৈক্রি়োর 

িেন্ব়ে উন্নৈ ক্রনব।  

  

"এক্টি র্ৈুর্ ধরনণর উেী়েোর্ ঝুুঁ থক্ আোনের তের্ক্রির্ জীবর্নক্ থবপন্ন ক্রনে, এবং আেরা 

টিক্ হযের্ 9/11-এর পনর আোনের শারীথরক্ থর্রাপত্তার পথরক্ািানোনক্ উন্নৈ ক্নরথে, 

হিইভানব আোনের এখর্ হিই এক্ই ক্নিারৈা এবং গুরুত্ব ি ক্ানর িাইবার থর্রাপত্তার হেনে 

অগ্রির  ও়োর পদ্ধথৈ অবশযই রূপান্তর ক্রনৈ  নব," গভর্ নর হ াচুল হ াকল িম্বলর্। "থর্উ 

ই়েক্ন থিটি, আোনের আপনস্টি শ রগুথল এবং রাজয জনু়ে িরক্ানরর ও বযবিা়েী হর্ৈানের 

ি নযাথগৈা়ে জন়েন্ট থিথক্উথরটি অপানরশর্ হিন্টার প্রথৈষ্ঠার জর্য এই গথৈশীল এবং উদ্ভাবর্ী 



অংশীোথরত্ব হ াষণা ক্রনৈ হপনর আথে গথব নৈ৷ িাইবার থর্রাপত্তা আোর প্রশািনর্র জর্য প্রিে 

থের্ হিনক্ অগ্রাথধক্ার হপন়েনে এবং এই ক্োন্ড হিন্টার থর্উ ই়েনক্নর প্রথৈষ্ঠার্, পথরক্ািানো, 

আোনের র্াগথরক্ এবং জর্িাধারনণর থর্রাপত্তা রো ক্রার েেৈানক্ শক্রিশালী ক্রনব।"  

  

এই উদ্ভাবর্ী ি নযাথগৈা তৈথর ক্রনৈ ক্ন়েক্ োি হলনগনে এবং এটি রানজযর িাইবার 

থর্রাপত্তার প্রথৈ রানজযর েৃটষ্টভথি িেৃদ্ধ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল এবং ৈার েনলর প্রািথেক্ 

ভথবষযনৈর েৃটষ্ট এবং প্রথৈশ্রুথৈর েলােল। অর্য হক্ার্ রাজয অর্যার্য আর িক্নলর িানি 

হেোনরল, রাজয, শ র, এবং ক্াউথন্ট িরক্ার, গুরুত্বপূণ ন বযবিা এবং ইউটিথলটি, এবং হ ােলযান্ড 

থিথক্উথরটি অযান্ড ইোনজনক্রন্স িাথভননিি (Division of Homeland Security and Emergency 

Services), অথেি অে ইর্েরনেশর্ হিক্নর্ালক্রজ িাথভননিি (Office of Information 

Technology Services), থর্উ ই়েক্ন হস্টি পুথলশ (New York State Police), হেনরানপাথলিার্ 

রান্সনপানিনশর্ অনিাথরটি (Metropilitan Transportation Authority, MTA), হপািন অনিাথরটি 

অে থর্উ ই়েক্ন অযান্ড থর্উ জাথি ন (Port Authority of New York and New Jersey), থর্উ ই়েক্ন 

পাও়োর অিথরটির (New York Power Authority) েনৈা রানজযর িংস্থাগুথল ি  এই হেনল এক্টি 

ভাগ ক্রা ক্োন্ড হস্প্নি িাইবার থিথক্উথরটি েলনক্ এক্ক্রেৈ ক্নরথর্।  

  

অি ন, শক্রি, পথরব র্, স্বাস্থযনিবা, এবং অর্যার্য গুরুত্বপূণ ন হেনে থর্উ ই়েনক্নর হর্ৈৃত্ব রাজযনক্ 

িাইবার আিেনণর জর্য এক্টি আক্ষ নণী়ে লেয ক্নর হৈানল যা র্াগথরক্নের জর্য গুরুত্বপূণ ন 

পথরক্ািানো এবং পথরনষবাগুথল ি  অপানরশর্গুথল বযা ৈ ক্রনৈ পানর৷ যখর্ রাজয জনু়ে 

িরক্ারী িংস্থাগুথল ঐথৈ াথিক্ভানব িাইবার প্রথৈরো এবং ৈানের প্রযুক্রিগৈ িম্পনের িুরোর 

জর্য এক্টি স্বাধীর্ পদ্ধথৈ গ্র ণ ক্নরনে, ৈখর্ এক্া ক্াজ ক্রা আর িনব নাত্তে উপা়ে র়্ে। 

িাইবার আিেনণর থিনক্ান়েক্রন্স এবং পথরশীথলৈৈা হযের্ হবন়েনে, হৈেথর্ "িমূ্পণ ন িরক্ানরর" 

পদ্ধথৈরও প্রন়োজর্ হবন়েনে।  

  

JSOC-টি, ব্রুক্থলনর্ যার িের েেৈর এবং রাজয জনু়ে শারীথরক্ এবং ভােুন়োল উভ়ে 

অংশগ্র ণক্ারীরা যার পথরোলর্া ক্নরর্, হিটি িাইবার েলগুথলনক্ থবপনের হেিার এক্ 

হক্ন্দ্রীভূৈ েৃটষ্টভথি হপনৈ থেন়ে প্রথৈরো উন্নৈ ক্রনব। এটি থবপনের ইনন্টথলনজন্স, প্রথৈক্রি়োর 

িে়ে হ্রাি এবং এক্টি ব়ে িাইবার থবপনের  ির্ার হেনে দ্রুৈ প্রথৈক্ানরর থবষন়ে আনরা ভানলা 

ি নযাথগৈা প্রোর্ ক্রনব। এটি অংশগ্র ণক্ারী িংস্থাগুথলনক্ িম্ভাবয িেিযাগুথলর প্রথৈ 

প্রথৈক্রি়ো জার্ানৈ এবং পদ্ধথৈগৈ প্রবণৈাগুথলনক্ উন্নৈ ক্রনৈ িা াযয ক্রনব যা অর্যিা়ে 

 ়েনৈা ির্াি ক্রা হযৈ র্া। এই পদ্ধথৈটি রাজয, শ র, স্থার্ী়ে এবং ক্ৈৃনপে-স্তনরর িেস্ত 

িাইবার প্রথৈরো িম্পেনক্ এক্ক্রেৈভানব বযব ার ক্রনৈ হে়ে।  

  

থর্উ ই়েক্ন হস্টি আগােী োিগুথলনৈ JSOC োলু  ও়োর িানি িানি িাইবার প্রথশেণ এবং 

অরু্শীলনর্র হেনে শ র এবং আঞ্চথলক্ হর্ৈানের িানি ি নযাথগৈা ক্রনব৷ গভর্ নর এবং ৈার 

েল িেন্ব়ে থর্ক্রিৈ ক্রনৈ হ া়োইি  াউি এবং হেোনরল অংশীোরনের িানি েলোর্ 

ক্নিাপক্ির্ োথলন়ে যানব।  

  

এটি থর্উ ই়েক্ন হস্টনির িাইবার িুরো়ে থবথর্ন়োনগর জর্য এই বেনরর বানজনি গভর্ নর 

হ াক্নলর ঐথৈ াথিক্ প্রস্তানবর উপর থভথত্ত ক্নর গন়ে ৈুনলনে, যার েনধয আনে িাইবার 



থর্রাপত্তার জর্য 61.9 থেথল়ের্ েলার, যা আনগর থবথর্ন়োগনক্ থিগুণ ক্নর। এই থবথর্ন়োগগুথল 

রানজযর িাইবার হরে টিে হপ্রাগ্রানের িম্প্রিারণ ি  গুরুত্বপূণ ন িুরোর অি না়ের্ ক্রনব 

অথৈথরি হপথর্নরশর্ পরীো, এক্টি প্রিাথরৈ থেথশং অরু্শীলর্ হপ্রাগ্রাে, েুব নলৈা েযাথর্ং এবং 

অথৈথরি িাইবার  ির্ার প্রথৈক্রি়ো পথরনষবা প্রোর্ ক্রার জর্য। এই থবথর্ন়োগগুথল থর্ক্রিৈ 

ক্রনৈ িা াযয ক্নর হয যথে হর্িও়োনক্নর এক্টি অংশ আিান্ত  ়ে, ৈা নল রাজয থিনস্টনের 

অবথশষ্ট অংশ থবক্রিন্ন ক্রনৈ এবং রো ক্রনৈ পানর।  

  

এই প্রস্তানবর অংশ থ িানব, গভর্ নর স্থার্ী়ে িরক্ার এবং অর্যার্য আঞ্চথলক্ অংশীোরনের 

ৈানের িাইবার প্রথৈরো হজারোর ক্রার জর্য উচ্চোনর্র িাইবার থর্রাপত্তা পথরনষবা অজনর্ 

এবং স্থাপর্ ক্রনৈ ি া়েৈা ক্রার জর্য 30 থেথল়ের্ েলানরর "হশ়োরে িাথভনি" হপ্রাগ্রানেরও 

প্রস্তাব ক্রনের্৷ রানজযর হর্িও়োক্ন এবং IT হপ্রাগ্রােগুথলর আন্তঃিংযুি প্রকৃ্থৈর অি ন  ল 

আিেণগুথল দ্রুৈ রাজয জনু়ে েথ়েন়ে প়েনৈ পানর। অনর্ক্ িরক্ারী িংস্থার প্রা়েশই ৈানের 

থিনস্টেগুথলনক্ রো ক্রার জর্য প্রন়োজর্ী়ে ৈ থবল বা িংস্থার্ িানক্ র্া, ৈানের েনধয র্াে 

ক্রার েৈ থক্েু  ল স্বাস্থযনিবা, আইর্ বলবৈক্রণ, জরুরী বযবস্থাপর্া, পাথর্র হশাধর্ এবং 

হবক্ারত্ব বীোর েনৈা গুরুত্বপূণ ন পথরনষবা প্রোর্ ক্নর।  

  

বর্উ ইয়কন বসটির হ য়র এবরক অোডা স িম্বলম্বের্, "থর্উ ই়েক্ন থিটি ৈানের জর্য এক্টি 

প্রধার্ িানগ নি যারা আোনের িাইবার পথরক্ািানো ধ্বংি ক্রনৈ ো়ে। যথেও থর্উ ই়েক্ন থিটি 

িাইবার ক্োন্ড ইথৈেনধযই এই থবপেগুথলনক্ বাধা হেও়োর জর্য এক্টি জাৈী়ে েনেল, ৈাও 

এখর্ িে়ে  ন়েনে আোনের িাইবার থর্রাপত্তানক্ পরবৈী স্তনর থর্ন়ে যাও়োর। আেরা জাথর্ হয 

িাইবার আিেনণর হেনে, এক্টি হোিখানিা বযা াৈ এবং থবপয নন়ের েনধয পাি নক্য ক্ন়েক্ 

থেথর্নির বযাপার  নৈ পানর। এই ক্ারনণই র্ৈুর্ জন়েন্ট থিথক্উথরটি অপানরশর্ হিন্টার রাজয 

জনু়ে আোনের িাইবার প্রথৈরো ক্নিার ক্রার জর্য এক্টি িেথন্বৈ এবং িােথগ্রক্ পদ্ধথৈ 

অবলম্বর্ ক্রনব। আথে গভর্ নর হ াক্ল এবং আোনের ি নযাগী হে়েরনের ৈানের 

অংশীোথরনত্বর জর্য ধর্যবাে জার্াই এবং এই িব ন িাধারনণর থবপনের হোক্াথবলা়ে ৈানের িানি 

ক্াজ ক্রার জর্য উনু্মখ।"  

  

সাইিারবসবকউবরটি অোন্ড ইর্ফ্রাস্ট্রাকচার বসবকউবরটি এম্বজ্ক্তির (Cybersecurity and 

Infrastructure Security Agency) বডম্বরক্টর হজ্র্ ইোরবল িম্বলর্, "আজনক্র থবশ্ববযাপী 

আন্তঃিংযুি থবনশ্ব, িাইবার আিেনণর হুেথক্র থবরুনদ্ধ আনেথরক্ার্নের রো ক্রনৈ 

প্রনৈযনক্ই ভূথেক্া পালর্ ক্নর। িাইবারথিথক্উথরটি অযান্ড ইর্িাস্ট্রাক্োর থিথক্উথরটি এনজক্রন্স 

(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) NY JSOC তৈথরর প্রশংিা ক্নর 

এবং বরাবনরর েনৈা, থর্উ ই়েনক্নর গুরুত্বপূণ ন পথরক্ািানোনক্ থর্রাপে ও িুরথেৈ রাখনৈ 

আোনের রাজয এবং স্থার্ী়ে পথরপূরক্ িংস্থাগুথলর িানি অংশীোথরত্ব ক্রনৈ প্রস্তুৈ। িক্রি়ে 

িাইবার থর্রাপত্তা  ির্ার প্রথৈক্রি়ো এবং পুর্রুদ্ধানরর পথরক্ল্পর্া ঝুুঁ থক্ ক্োনৈ িা াযয ক্রনব 

এবং এক্টি  ির্া  িনল এক্টি ঐক্যবদ্ধ প্রথৈক্রি়ো থর্ক্রিৈ ক্রনব। ি নযাথগৈা  ল CISA-এর 

থেশনর্র হক্ন্দ্রথবিনুৈ, এবং আেরা এই প্রনেষ্টানক্ িেি নর্ ক্রার অনপো়ে রন়েথে যখর্ এটি 

ক্ায নক্র ক্রা  নব।"  

  



হ া লোন্ড বসবকউবরটি অোন্ড ই াম্বজ্নক্তি সাবভনম্বসর বিভাম্বগর কব ের্ার জ্োবক হে 

িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্নলর হর্ৈৃত্ব এবং েুরেৃটষ্টনক্ ধর্যবাে, আেরা আোনের িরক্াথর 

অংশীোরনের িানি িাইবার থর্রাপত্তার জর্য এক্টি িেথন্বৈ, রাজযবযাপী পদ্ধথৈ থর্ন়ে আিথে৷ 

JSOC িম্ভাবয ঝুুঁ থক্র থবষন়ে ইনন্টথলনজন্স িংগ্র , অরু্প্রনবশক্ারী এবং লঙ্ঘনর্র থেনক্ র্জর 

রাখা এবং িাইবার থর্রাপত্তার ঝুুঁ থক্ এবং  ির্ার প্রথৈক্রি়ো জার্ানর্ার হক্ন্দ্র  ন়ে উিনব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি অবেস অে ইর্েরম্ব ের্ হিকম্বর্ালক্তজ্ সাবভনম্বসর (New York State 

Office of Information Technology Services) বচে ইর্েরম্ব ের্ অবেসার অোম্বেম্বলা 

"িবর্" বরবডক িম্বলর্, "আোনের রানজযর পথরক্ািানো এবং িেস্ত থর্উ ই়েক্নবািীর বযক্রিগৈ 

ৈিয িুরথেৈ রাখার জর্য গভর্ নর হ াক্নলর প্রথৈশ্রুথৈ ৈার পনে আথির্  ও়োর প্রিে থের্ 

হিনক্ই এক্টি অগ্রাথধক্ার থেল৷ িোগৈ িাইবার ঝুুঁ থক্র র্ৈুর্ স্বাভাথবক্ৈা িরক্ানরর প্রথৈটি 

স্তরনক্ থবপন্ন ক্নর, ৈাই আোনের অবশযই উদ্ভাবর্ী পেনেপ থর্নৈ  নব এবং এক্ িনি ক্াজ 

ক্রনৈ  নব। এক্টি JSOC তৈথর ক্রা আোনের ৈিযনক্ আরও ভানলাভানব িুরথেৈ ক্রনব এবং 

থর্ক্রিৈ ক্রনব হয আেরা থর্উ ই়েক্নবািীনের থর্রাপে রাখার িানি িাইবার অপরানধর থবরুনদ্ধ 

আরও হবথশ িৈক্ন িাথক্।"  

  

বর্উ ইয়কন রাম্বজ্ের পুবলে সুপার হকবভর্ ব্রুম্বয়র্ িম্বলর্, "থর্রাপত্তা প্রোর্ এবং ঝুুঁ থক্র 

েূলযা়ের্ ক্রার হেনে ি নযাথগৈা এবং ৈিয ভাগ ক্নর হর্ও়ো অৈযন্ত গুরুত্বপূণ ন। আেরা এই 

উদ্ভাবর্ী অংশীোথরত্ব গিনর্র জর্য গভর্ নর হ াক্নলর প্রনেষ্টার প্রশংিা ক্থর, যা িাইবার 

থর্রাপত্তা প্রনেষ্টানক্ শক্রিশালী ক্রনৈ এবং ভথবষযনৈর  ির্াগুথলর প্রথৈ প্রথৈক্রি়ো উন্নৈ ক্রনৈ 

ি া়েৈা ক্রনব।"  

  

হপািন অম্বিাবরটির (Port Authority) বর্ি না ী পবরচালক বরক কির্ িম্বলর্, "হপািন 

অনিাথরটির পথরব র্ িুথবধার থর্রাপত্তা এবং িুরো  ল হপািন অনিাথরটির িনব নাচ্চ অগ্রাথধক্ার - 

িাইবার থর্রাপত্তার উপর থর্রলি েনর্ানযাগ ি । আেরা JSOC-টি তৈথর ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্ল, হে়ের অযাোেি এবং রাজয জনু়ে হর্ৈানের িাধুবাে জার্াই যা িাইবার ঝুুঁ থক্র থবরুনদ্ধ 

ল়োই ক্রার জর্য িরক্ারী িংস্থাগুথলর ির্ািক্রণ, িংস্থার্ এবং িনব নাত্তে অরু্শীলর্গুথল 

প্রন়োগ ক্রার েেৈা বৃক্রদ্ধ ক্রনব যৈ ৈারা থবক্থশৈ  নব।"  

  

বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরটির (New York Power Authority) অন্তি নতীকালীর্ 

হপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও জ্াবের্ ই. ক্তিসকল িম্বলর্, "হেনশর িব নবৃ ৎ পাবথলক্ হস্টি 

ইউটিথলটি থ িানব, িাইবার থর্রাপত্তা NYPA-এর ক্ানে অৈযন্ত গুরুত্বপূণ ন৷ JSOC-টি তৈথর ক্রনৈ 

ৈানের ি নযাথগৈার জর্য আেরা আোনের শ র এবং রানজযর অংশীোরনের ক্ানে কৃ্ৈজ্ঞ। এই 

হক্ন্দ্রটি NYPA-হক্ আোনের থিনস্টেগুথলনক্ িুরথেৈ রাখনৈ িা াযয ক্রনব এবং আোনের 

পথরষ্কার থবেুযৎ উৎপাের্ ক্রা োথলন়ে হযনৈ এবং রানজযর এক্-ৈৃৈী়োংশ রান্সথেশর্ থিনস্টেনক্ 

হক্ানর্া েু নির্া বা বা ুঁধা ো়ো বজা়ে রাখনৈ িা াযয ক্রনব, এবং এগুথল িব ক্রনব যখর্ থর্উ 

ই়েক্ন রাজযনক্ উেী়েোর্ ঝুুঁ থক্ রো ক্রার জর্য এক্টি "িমূ্পণ ন রাজযবযাপী" পদ্ধথৈ প্রোর্ 

ক্রনব।"  

  



MTA এর সভাপবত ও বসইও জ্াম্বর্া বলিার িম্বলর্, "িি-এনজক্রন্স ি নযাথগৈা িনব নাত্তে 

িাইবার প্রথৈরো প্রোনর্র েূল োথবক্াটি। আেরা MTA এর বহুস্তরযুি িাইবার থর্রাপত্তা বযবস্থা 

িম্পনক্ন ৈিয এবং েেৈা হশ়োর ক্রনৈ আগ্র ী যখর্ আেরা িম্ভাবয ঝুুঁ থক্র থবরুনদ্ধ রাজযনক্ 

রো ক্রার জর্য ক্াজ ক্রথে।"  

  

আলম্বিবর্র হ য়র কোবি বে ার্ িম্বলর্, "প্রথৈথের্, আলনবথর্ শ র - িারা হেশ জনু়ে 

িংস্থাগুথলর েনৈা - িারা থবশ্ব জনু়ে উে্ভূৈ িাইবার আিেনণর থবরুনদ্ধ থর্নজনক্ রো ক্নর৷ 

2019 িানল এক্টি িেল রয্ার্িেও়েযার আিেনণর থশক্ার থ িানব, আলনবথর্ শ র ভানলাভানব 

জানর্ হয এই িাইবার থর্রাপত্তার হুেথক্ আোনের বাথিিানের পথরনষবা প্রোর্ ক্নর এবং 

আোনের পথরক্ািানো রো ক্নর এের্ থিনস্টেগুথলনৈ থক্ প্রভাব হেলনৈ পানর৷ হিৌভাগযবশৈ, 

থর্উ ই়েক্ন হস্টি আোনের পানশ থেল যখর্ ৈার প্রন়োজর্ িব হেন়ে হবথশ থেল, এবং এখর্ 

আেরা িক্রি়েভানব হযৌি থর্রাপত্তা অপানরশর্ হিন্টানরর েনধয অংশীোথরত্ব ক্রনবা যানৈ হক্বল 

আোনের শ নরর র়্ে, বরং থর্উ ই়েক্ন জনু়ে অর্যার্য স্থার্ী়ে এবং রানজযর িংস্থাগুথলর ঝুুঁ থক্গুথল 

ির্াি ক্রনৈ এবং ৈার প্রথৈ প্রথৈক্রি়ো জার্ানৈ। গভর্ নর হ ােুল, ক্থেশর্ার হব্র এবং প্রধার্ ৈিয 

অথেিার থরথেক্নক্ ধর্যবাে এই থবথর্ন়োগ ক্রার জর্য এবং গুরুত্বপূণ ন অংশীোথরত্বনক্ আরও 

গভীর ক্রার জর্য যা আোনের িেগ্র রাজযনক্ রো ক্রনৈ িা াযয ক্রনব।"  

  

িাম্বেম্বলার হ য়র িায়রর্ োউর্ িম্বলর্, "িাইবার আিেণগুথল এক্টি উেী়েোর্ ঝুুঁ থক্ যার 

থবরুনদ্ধ িুরোর জর্য রাজয এবং স্থার্ী়ে িরক্ারগুথলনক্ অবশযই দ্রুৈ পেনেপ থর্নৈ  নব এবং 

আথে কৃ্ৈজ্ঞ আোনের থর্রাপত্তা থর্ক্রিৈ ক্রার জর্য রাজযবযাপী, িব নাত্মক্ পদ্ধথৈর প্রন়োগ 

ক্রার েুরেৃটষ্ট গভর্ নর হ াক্নলর আনে৷ আথে আর্ক্রিৈ হয বানেনলা এই ধরনর্র প্রিে জন়েন্ট 

থিথক্উথরটি অপানরশর্ হিন্টার োলু ক্রার এক্টি অংশ যা আোনের িাইবার আিেণ প্রথৈনরাধ 

ক্রনৈ, িুরথেৈ িাক্নৈ, প্রথৈক্রি়ো জার্ানৈ এবং পুর্রুদ্ধার লাভ ক্রনৈ আনরা ভানলাভানব 

প্রস্তুৈ িাক্নৈ িা াযয ক্রনব।"  

  

রম্বচোম্বরর হ য়র  াবলক ইভাি িম্বলর্, "আেরা িাইবার থর্রাপত্তার গুরুত্বপূণ ন িেিযা 

িোধানর্র জর্য রাজয এবং আোনের অর্যার্য হপৌর অংশীোরনের িানি ক্াজ ক্রার জর্য 

উনু্মখ। আেরা আোনের হেিা িুরথেৈ ক্রার জর্য গভর্ ননরর থবথর্ন়োগনক্ িাধুবাে জার্াই। 

আোনের প্রযুক্রিগৈ পথরক্ািানোর বযবস্থার উপর হক্ার্  আিেণ আিনল আেরা হয 

র্াগথরক্নের পথরনষবা থেই ৈানের ওপর আিেণ, ৈাই আোনের প্রথৈরোনক্ শক্রিশালী ক্রা 

এক্টি িমূ্পণ নভানব িাি নক্ প্রনেষ্টা।"  

  

সাইরাবকউম্বজ্র হ য়র হির্ ওয়ালে িম্বলর্, "িাইবার থর্রাপত্তা প্রথৈটি িরক্ারী এবং 

হবিরক্ারী হিক্টনরর িংস্থার িােনর্ প্রথৈথের্ এক্টি েযানলঞ্জ। শ রগুথল অনর্ক্িা এক্ই 

রক্নের েুব নলৈা, হুেথক্ এবং ঝুুঁ থক্র হোক্ানবলা ক্রনে। JSOC-এর োধযনে আেরা ইনন্টথলনজন্স 

এবং িোধার্ আরও ভানলাভাব হশ়োর ক্রনৈ এবং আোনের গুরুত্বপূণ ন িম্পে এবং আেরা হয 

োরু্ষনের পথরনষবা প্রোর্ ক্থর ৈানের আরও ভানলাভানব রো ক্রনৈ িেে  ব। আথে গভর্ নর 

হ াক্লনক্ ধর্যবাে জার্াই আোনের িম্প্রো়েগুথলনক্ হক্বল িম্পে প্রোর্ ক্রার জর্য র়্ে বরং 

এক্টি ক্োন্ড হিন্টার তৈথর ক্রার জর্য যানৈ রাজয এই িব নো পথরবৈনর্শীল ঝুুঁ থক্র হোক্াথবলা 



ক্রনৈ আরও হেিা, ৈিয এবং েেৈা হশ়োর ক্রনৈ পানর। আেরা িব িে়ে এক্ িানি ক্াজ 

ক্নর শক্রিশালী িাথক্।"  

  

ইয়ঙ্কাম্বস নর হ য়র  াইক স্পাম্বর্া িম্বলর্, "িাইবার থর্রাপত্তার আিেনণর িাম্প্রথৈক্ হেউ 

আোনের হেশ জনু়ে শ রগুথলর জর্য এক্টি জাগরনণর আহ্বার্ থ িানব ক্াজ ক্নর৷ আথে 

গভর্ নর হ াক্লনক্ ধর্যবাে জার্াই হিই হে়েরনের, যারা িন্টলাইনর্ হজর্ানরনলর েৈ ক্াজ 

ক্নরর্, আোনের িাইবার থর্রাপত্তানক্ বথধ নৈ ক্রার িানি হেনশর িব হেন়ে উজ্জ্বল িাইবার 

প্রথৈরোর ের্গুথলর িানি িরািথর ক্াজ ক্রার উনেনশয এক্ক্রেৈ ক্রার জর্য ৈার িক্রি়ে 

ি া়েৈা প্রোর্ ক্রার জর্য।"  

  

###  
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