
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/27/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেম্বের প্রিম প্রধার্ সাইিার অবিসারম্বক বর্ম্বয়াগ কম্বরম্বের্  

  

হর্তৃস্থার্ীয় আন্তর্নাবতক সাইিারবসবকউবরটে বিম্বেষজ্ঞ এিং অলংকৃত হসর্ািাব র্ীর 

প্রিীণ কবলর্ আ র্ ন ক্রমিধ নমার্ভাম্বি প্রচবলত এিং অতোধুবর্ক সাইিার বিপদ হিম্বক 

বর্উ ইয়কনম্বক রক্ষা করার র্র্ে ক্রস-এম্বর্ন্সি প্রম্বচষ্টার প্রধার্  ম্বির্  

  

সদে প্রবতটিত র্ম্বয়ন্ট বসবকউবরটে অপাম্বরের্ হসন্টাম্বরর তদারবক করম্বির্  

  

সাইিারবসবকউবরটে পবরকাঠাম্বমাম্বত অভূতপূি ন 62 বমবলয়র্ ডলাম্বরর রাম্বর্ের িাম্বর্ম্বের 

বিবর্ম্বয়াম্বগর উপর বভবি কম্বর গম্বে হতাম্বল  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ রাজ্জযর প্রিম থিফ সাইবার অথফসার থ সাজ্ব ক্থলর্ আজ্ রর্জ্ক্ 

থর্জ্ াগ ক্রার হ াষণা ক্জ্রজ্ের্৷ সাইবার থর্রাপত্তা, সাইবার থিথিিাপক্িা এবং বুদ্ধিমত্তার 

এক্জর্ হর্িৃিার্ী  থবজ্েষজ্ঞ, আ র্ ন থর্উ ই ক্ন হেটজ্ক্ ক্রমবর্ নমার্ প্রিথলি এবং অিযারু্থর্ক্ 

সাইবার থবপদ হিজ্ক্ রক্ষা ক্রার জর্য ক্রস-এজ্জদ্ধি প্রজ্িষ্টার হর্িৃত্ব হদজ্বর্ ও রাজ্জযর িিয 

সম্পজ্দর থর্রাপত্তা এবং সাইবার থিথিিাপক্িা এবং গুরুত্বপূণ ন পথরক্াঠাজ্মা এবং রাজ্জযর িিয 

সম্পজ্দর অখণ্ডিা থর্দ্ধিি ক্রার জর্য ক্াজ ক্রজ্বর্।  

  

"থর্উ ই ক্ন হেট উদী মার্ হুমথক্র হমাক্াজ্বলা ক্রজ্ি এবং আমাজ্দর িিয সম্পদজ্ক্ েদ্ধিোলী 

ক্রজ্ি আমাজ্দর সাইবার থর্রাপত্তা পথরক্াঠাজ্মাজ্ক্ রূপান্তথরি ক্রার জর্য এক্টট 

আক্রমর্াত্মক্, জাথির-হর্িৃত্বিার্ী  পিথি গ্র ণ ক্রজ্ে," িম্বলর্ গভর্ নর হ াকল। "থর্উ ই ক্ন 

হেজ্টর প্রিম প্রর্ার্ সাইবার অথফসার থ জ্সজ্ব ক্থলর্ আ র্ নজ্ক্ থর্জ্ াগ ক্রজ্ি হপজ্র আথম 

হরামাদ্ধিি৷ ক্রমবর্ নমার্ উন্নি সাইবার হুমথক্র যুজ্গ, সামথরক্, হবসরক্াথর খাি এবং সরক্াজ্র 

ক্থলজ্র্র প্রমাথণি দক্ষিা এবং অথভজ্ঞিা সাইবার ঝুুঁ থক্ থিথিি ক্রজ্ি, আমাজ্দর প্রথিরক্ষা 

বযবিা উন্নি ক্রজ্ি, আক্রমণ প্রথিজ্রার্ ক্রজ্ি এবং থর্উ ই ক্নবাসী এবং আমাজ্দর 

প্রথিষ্ঠার্গুথল সুরথক্ষি িাজ্ক্, িা থর্দ্ধিি ক্রা গুরুত্বপূণ ন  জ্ব।"  

  

আ র্ ন সমস্ত সাইবার হুমথক্ মূলযা র্, প্রেমর্, এবং প্রথিদ্ধক্র া প্রজ্িষ্টার িত্ত্বাবর্ার্ ক্রজ্বর্ - 

সাইবার ঝুুঁ থক্ পথরিালর্া ক্রজ্ি এবং আক্রমণ প্রথিজ্রার্ ক্রজ্ি প্রথিটট রাজ্জযর সংিা  থর্ব না ী 

বযবিাপর্ার সাজ্ি ক্াজ ক্রার মার্যজ্ম। আ র্ ন সম্প্রথি-হ াথষি জজ্ ন্ট থসথক্উথরটট অপাজ্রের্ 

হসন্টাজ্রর হর্িৃত্ব হদজ্বর্ যা এক্টট হদজ্ের হর্িৃিার্ী , সাইবার হুমথক্ সর্ািক্রণ এবং  টর্ার 



প্রথিদ্ধক্র ার জর্য প্রিম র্রজ্র্র  াব। হফব্রু াথরজ্ি গভর্ নর হ াক্জ্লর দ্বারা গটঠি, JSOC সাইবার 

হুমথক্র িিয আদার্-প্রদাজ্র্র জর্য গুরুত্বপূণ ন  জ্ব—থর্উ ই ক্ন হেট, থর্উ ই ক্ন থসটট, িার্ী  

এবং আিথলক্ সরক্ার, গুরুত্বপূণ ন পথরক্াঠাজ্মা হেক্জ্ াল্ডার এবং হফডাজ্রল অংেীদারজ্দর 

সাজ্ি ক্ায নক্রভাজ্ব থলঙ্ক ক্জ্র।  

  

বচি সাইিার অবিসার কবলর্ আ র্ ন িম্বলর্, "থর্উ ই ক্নবাসীজ্দর হসবা ক্রার এবং আমাজ্দর 

রাজযবযাপী সাইবার থর্রাপত্তা পথরক্াঠাজ্মা থর্ম নাণ ও উন্নি ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল এবং িার 

দজ্লর সাজ্ি ক্াজ ক্রার এই সুজ্যাগ হপজ্  আথম সম্মাথর্ি৷ এই প্রোসর্ সাইবার থর্রাপত্তা  

জাথিজ্ক্ হর্িৃত্ব হদও ার জর্য প্রথিশ্রুথিবি, এবং আথম হসই প্রজ্িষ্টার প্রিম সাথরজ্ি হযাগ থদজ্ি 

হপজ্র অিযন্ত উচ্ছাথসি।"  

  

আ র্ ন এর আজ্গ থর্উ ই ক্ন থসটট সাইবার ক্মাজ্ের প্রিম হডপুটট থডজ্রক্টর এবং পজ্র ভারপ্রাপ্ত 

CISO থ সাজ্ব দাথ ত্ব পালর্ ক্জ্রথেজ্লর্, হযখাজ্র্ থিথর্ এক্টট হোট সাইবার ইউথর্টজ্ক্ এক্টট 

থবোল সংিা  রূপান্তথরি ক্রার হর্িৃত্ব থদজ্ থেজ্লর্ যার এখথি াজ্র 100 টটরও হবথে থবভাগ এবং 

অথফস রজ্ জ্ে। ম ামারীর সব নাথর্ক্ প্রজ্ক্াজ্পর সম , আ র্ ন থর্উ ই ক্ন থসটটর প্রিম ক্লাউড-

থভথত্তক্, েূর্য আিার থর্রাপত্তার পথরজ্বে তিথর ক্জ্রর্—যা এক্টট থবোল উজ্দযাগ যা সাইবার 

ক্মােজ্ক্ দরূবিীভাজ্ব ক্াজ ক্রজ্ি সক্ষম ক্জ্র এবং িার সাজ্ি ক্ায নক্রভাজ্ব সাইবার হুমথক্র 

থবরুজ্ি রক্ষা ক্রা বজা  রাজ্খ। থসটট গভর্ নজ্মজ্ন্ট ক্াজ ক্রা শুরু ক্রার আজ্গ, থিথর্ থর্রাপত্তা 

প্রজ্ক্ৌেলী এবং সাইবার হুমথক্র গজ্বষক্ থ সাজ্ব আথি নক্ পথরজ্ষবাগুথলজ্ি ক্াজ ক্জ্রথেজ্লর্।  

  

11ই হসজ্েম্বজ্রর সন্ত্রাসী  ামলার পর আথম ন থরজাজ্ভন িাথলক্াভুি  ও ার পর এবং অবজ্েজ্ষ 

আফগাথর্স্তাজ্র্ দুটট বেরবযাপী সফজ্রর পর আ র্ ন এক্জর্ মাথক্নর্ হসর্ার ক্ম নক্িনা থ জ্সজ্ব 

িার ক্ম নজীবর্ শুরু ক্জ্রর্। থিথর্ এক্াথর্ক্ হর্িৃজ্ত্বর ভূথমক্া  উন্নীি  র্, এবং মাথক্নর্ আথম ন 

সাইবার থিজ্গজ্ডর হক্াম্পাথর্ ক্মাোর থ সাজ্ব িার হসর্াবাথ র্ীর ক্ম নজীবর্ হেষ ক্জ্রর্, 

হযখাজ্র্ থিথর্ এক্টট থবজ্েষ সাইবারজ্েস অপাজ্রের্ সংিা তিথরর িত্ত্বাবর্ার্ ক্জ্রর্। িার 

সামথরক্ অলঙ্করজ্ণর মজ্র্য রজ্ জ্ে হিাঞ্জ োর, 2টট ওক্ থলফ ক্লাোর স  হমথরজ্টাথর াস ইউথর্ট 

ক্মযাজ্েের্, 3টট ক্যাজ্ম্পইর্ োর স  আফগাথর্স্তার্ প্রিারাথভযাজ্র্র পদক্ এবং হর্ালটর্ 

পুরস্কার।  

  

আ র্ ন বিনমাজ্র্ ক্লথম্ব া ইউথর্ভাথস নটট সু্কল অফ ইন্টারর্যাের্াল অযাে পাবথলক্ অযাজ্ফ াজ্স ন 

(Columbia University School of International and Public Affairs) এক্জর্ স জ্যাগী 

অর্যাপক্ এবং জজন থস. মাে নাল ইউজ্রাথপ ার্ হসন্টার ফর থসথক্উথরটট োথডজ্জর (George C. 

Marshall European Center for Security Studies) অথিথি হলক্িারার থ জ্সজ্ব ক্াজ ক্রজ্ের্। 

থিথর্ টুজ্লর্ থবশ্বথবদযাল  (Tulane University) হিজ্ক্ স্নািক্ থডথগ্র এবং থর্উ ই ক্ন 

থবশ্বথবদযালজ্ র (New York University) োর্ ন সু্কল অফ থবজজ্র্স (Stern School of Business) 

হিজ্ক্ MBA থডথগ্র লাভ ক্জ্রর্।  

  

হ ামলোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ইমাম্বর্নন্সি সাবভনম্বসস (Division of Homeland Security 

and Emergency Services) বিভাম্বগর কবমের্ার র্োবক হে িম্বলম্বের্, "গভর্ নর হ াক্জ্লর 

হর্িৃত্ব এবং থভের্জ্ক্ র্র্যবাদ, থর্উ ই ক্ন িার্ী , রাজয এবং হফডাজ্রল অংেীদারজ্দর মজ্র্য 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-formation-joint-security-operations-center-oversee-cybersecurity&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbe20bd2ada0343b4978708da58404018%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919330241349921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X7xQNQwvWAEzCzmByT%2BcaHefxnobtBj5dT4Bao7mDIc%3D&reserved=0


সাইবার সমন্বজ্ র জর্য এক্টট এই র্রজ্র্র প্রিম র্রজ্র্র অপাজ্রের্ হসন্টার প্রথিষ্ঠা ক্জ্রজ্ে৷ 

থিফ সাইবার অথফসার থ জ্সজ্ব, ক্থলর্ আ র্ ন JSOC এর িত্ত্বাবর্াজ্র্ প্রিুর অথভজ্ঞিা থর্জ্  

আসজ্বর্ এবং থর্উ ই ক্নবাসীজ্দর ক্রমবর্ নমার্ সাইবার হুমথক্ হিজ্ক্ থর্রাপদ রাখজ্ি রাজয জজু়্ে 

আমাজ্দর সাইবার থর্রাপত্তা প্রজ্িষ্টার হর্িৃত্ব হদজ্বর্।"  

  

বর্উ ইয়কন রাম্বর্ের প্রধার্ তিে কম নকতনা অোম্বেম্বলা "েবর্" বরবডক িম্বলর্, "থর্উ ই জ্ক্নর 

প্রিম প্রর্ার্ সাইবার অথফসার থ সাজ্ব গভর্ নজ্রর দ্বারা ক্থলর্ আ জ্র্ নর থর্ব নাির্ আমাজ্দর 

রাজ্জযর সাইবার থর্রাপত্তার জর্য বুদ্ধিমার্ এবং থবস্িৃি পিথির পরবিী র্াপ। থর্উ ই জ্ক্ন, 

আমরা প্রথিটট হুমথক্জ্ক্ গুরুত্ব স ক্াজ্র থর্ই এবং জাথর্ হয এক্টট সমূ্পণ ন রাজ্জযর পিথি যা 

স জ্যাথগিার মূলযজ্ক্ ও সমজ্ াপজ্যাগী বুদ্ধিমত্তা ভাগ ক্রাজ্ক্ স্বীকৃ্থি হদ  িা সরক্াজ্রর প্রথিটট 

স্তরজ্ক্ েদ্ধিোলী, আজ্রা থর্রাপদ এবং আরও সুরথক্ষি ক্জ্র িুলজ্ি পাজ্র। গভর্ নর হ াক্জ্লর 

হর্িৃজ্ত্ব, থর্উ ই ক্ন হেট সাইবার থর্রাপত্তাজ্ক্ অগ্রাথর্ক্ার থদজ্চ্ছ, এক্টট এই র্রজ্র্র প্রিম 

র্রজ্র্র জজ্ ন্ট থসথক্উথরটট অপাজ্রের্ হসন্টার তিথর ক্রজ্ে এবং সংজ্বদর্েীল হডটা সুরথক্ষি 

রাখজ্ি এবং থর্উ ই ক্নবাসীজ্দর থর্রাপদ রাখজ্ি সব নাত্মক্ ক্াজ ক্রজ্ে। ITS এই গুরুত্বপূণ ন 

প্রজ্িষ্টা  গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রজ্ি হপজ্র গথব নি।"  

  

প্রর্ার্ সাইবার অথফসাজ্রর থর্জ্ াগ এক্টট েদ্ধিোলী সাইবার থর্রাপত্তা প্রথিরক্ষা পথরক্াঠাজ্মা 

গজ়্ে হিালার জর্য গভর্ নর হ াক্জ্লর অবযা ি প্রথিশ্রুথির উপর থভথত্ত ক্জ্র গজ়্ে হিাজ্ল। এথপ্রল 

মাজ্স গভর্ নর হ াক্ল দ্বারা স্বাক্ষথরি, FY2023 রাজয বাজ্জজ্ট সাইবার থর্রাপত্তার জর্য 61.9 

থমথল র্ ডলার অন্তভুনি রজ্ জ্ে, যা আজ্গর থবথর্জ্ াগজ্ক্ থদ্বগুণ ক্জ্র। এই থবথর্জ্ াগগুথল 

রাজ্জযর সাইবার হরড টটম হপ্রাগ্রাজ্মর সম্প্রসারণ, অথিথরি হপথর্জ্েের্ পরীক্ষা, এক্টট প্রসাথরি 

থফথেং অরু্েীলর্ হপ্রাগ্রাম, দুব নলিা স্কযাথর্ং এবং অথিথরি সাইবার  টর্ার প্রথিদ্ধক্র ার পথরজ্ষবা 

প্রদার্ ক্রা স  গুরুত্বপূণ ন সুরক্ষার জর্য অি ন প্রদার্ ক্রজ্ব। এই থবথর্জ্ াগগুথল থর্দ্ধিি ক্রজ্ি 

সা াযয ক্জ্র হয যথদ হর্টও াজ্ক্নর এক্টট অংে আক্রান্ত   , িা জ্ল রাজয থসজ্েজ্মর অবথেষ্ট 

অংে থবদ্ধচ্ছন্ন ক্রজ্ি এবং রক্ষা সক্ষম  জ্ব।   

  

এই বাজ্জট থবথর্জ্ াজ্গ িার্ী  সরক্ারগুথলজ্ক্ িাজ্দর সাইবার প্রথিরক্ষা হজারদার ক্রার জর্য 

উচ্চমাজ্র্র সাইবার থর্রাপত্তা পথরজ্ষবাগুথল অজনর্ এবং িাপজ্র্ স া িা ক্রার জর্য 30 

থমথল র্ ডলার হে ার ক্রার পথরজ্ষবা হপ্রাগ্রামও অন্তভুনি রজ্ জ্ে। রাজ্জযর হর্টও াক্ন এবং IT 

হপ্রাগ্রামগুথলর আন্তঃসংযুি প্রকৃ্থির অি ন  ল আক্রমণগুথল দ্রুি রাজয জজু়্ে েথ়েজ্  প়েজ্ি 

পাজ্র। অজ্র্ক্ সরক্ারী সংিার প্রা েই িাজ্দর থসজ্েমগুথলজ্ক্ রক্ষা ক্রার জর্য প্রজ্ াজর্ী  

ি থবল বা সংিার্ িাজ্ক্ র্া, িাজ্দর মজ্র্য র্াম ক্রার মি থক্েু  ল স্বািযজ্সবা, আইর্ 

বলবিক্রণ, জরুরী বযবিাপর্া, পাথর্র হোর্র্ এবং হবক্ারত্ব বীমার মজ্িা গুরুত্বপূণ ন পথরজ্ষবা 

প্রদার্ ক্জ্র।  
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