
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল সাইিার হুমবক হিম্বক বিদ্যেবিক বিডম্বক রক্ষা করার জর্ে জািীয়-

েীর্ নস্থার্ীয় আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্   

  

A.3904B/S.5579A আইর্টি বর্উ ইয়ম্বকনর বিদ্যেবিক বিম্বড সাইিার হুমবকর বিরুম্বে 

সযরক্ষা প্রদ্ার্ কম্বর  

  

হপ্রবসম্বডন্ট িাইম্বডম্বর্র গুরুত্বপূর্ ন অিকাঠাম্বমা আম্বরা সযরবক্ষি রাখার আহ্বাম্বর্র 

প্রবিক্রিয়ায় বর্উ ইয়কন জাবিম্বক হর্িৃত্ব হদ্য়  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ (A.3904B/S.5579A) আইনর্ স্বাক্ষর ক্নরনের্ যা হেনের বৈদ্যযথিক্ 

থিনের জর্য সৈনেনে শক্তিশালী সাইৈার থর্রাপত্তা সংথিষ্ট সযরক্ষা থর্ক্তিি ক্রনৈ। গুরুত্বপূর্ ন 

অৈক্াঠান াগুনলার থৈরুনে সাইৈার আক্র নর্ থৈশ্বৈযাপী ঝযুঁ থক্ ৈৃক্তের স ে গৃ ীি এই 

পদ্নক্ষপটে থর্উ ইেনক্নর থিে, হেনের অি নর্ীথির হ রুদ্ণ্ড, থর্ভনরনযাগয এৈং সযরথক্ষি িাক্নৈ 

িা থর্ক্তিি ক্রনৈ।  

   

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্, "প্রি  আধযথর্ক্ বৈদ্যযথিক্ থিেটে থর্উ ইেক্ন হেনে থর্থ নি  নেথেল এৈং 

140 ৈের পনর, আ রা আ ানদ্র সাইৈার থর্রাপত্তা হজারদ্ার ক্রার  াধযন  স স্ত থর্উ 

ইেক্নৈাসীর জর্য আনলা জ্বালানর্ার জর্য জািীে-শীর্ নস্থার্ীে পদ্নক্ষপগুনলা অৈযা ি রাখথে৷" 

"আ রা ৈযঝথে হয থৈনশ্বর আথি নক্ রাজধার্ী ও পথরনৈশৈান্ধৈ থৈদ্যযৎ শক্তির এক্টে উৎস থ নসনৈ, 

থর্উ ইেক্ন  যাক্ারনদ্র লক্ষযৈস্ত। থর্ভনরনযাগয বৈদ্যযথিক্ পথরনর্ৈার উপর থর্ভনর ক্ারী লক্ষ লক্ষ 

থর্উ ইেক্নৈাসীনদ্র রক্ষা ক্রনি এই গুরুত্বপূর্ ন আইর্টে সা াযয ক্রনৈ এৈং পথরনৈশৈান্ধৈ থৈদ্যযৎ 

শক্তিনি এক্টে  সৃর্ পথরৈিনর্ থর্ক্তিি ক্রনৈ।"  

  

আইর্ A.3904B/S.5579A যা থর্উ ইেক্ন হেে অযানসম্বথল এৈং থর্উ ইেক্ন হেে থসনর্ে উভে 

জােগানিই সৈ নসম্মথিক্রন  পাস  নেনে, এটে স্থার্ীে থৈিরর্ ৈযৈস্থার সযরক্ষা শক্তিশালী ক্নর 

এৈং সাইৈার আক্র নর্র থৈরুনে গুরুত্বপূর্ ন অৈক্াঠান া সযরথক্ষি ক্রার জর্য ইউটেথলটেগুনলার 

এটে প্রনোজর্৷ ইউটেথলটেগুনলার ৈাথর্ নক্ জরুথর প্রথিক্তক্রো ূলক্ পথরক্ল্পর্াগুনলানি সাইৈার 

আক্র নর্র হক্ষনে প্রস্তুি ক্রার জর্য আইর্টের িানদ্র প্রনোজর্  নৈ - হয র্টে 

ইউটেথলটেগুনলার ঝনের হক্ষনে প্রস্তুি ক্রনি  ে। র্িুর্ সযরক্ষা ৈযৈস্থাগুনলা পাৈথলক্ সাথভনস 

ক্থ শর্ (Public Service Commission)-হক্ ৈথধ নি অথেটেং সক্ষ িা প্রদ্ার্ ক্রনৈ যানি 

গুরুত্বপূর্ ন অৈক্াঠান া ও িা নক্র হেো সযরথক্ষি িানক্।   



  

এই পদ্নক্ষপটে হপ্রথসনেন্ট হজা ৈাইনেনর্র থর্নদ্নথশক্া অর্যসানর হয, হেনের থৈদ্যযৎ শক্তি ৈযৈস্থা 

স  গুরুত্বপূর্ ন অৈক্াঠান ার জর্য র্ূযর্ি  সাইৈার থর্রাপত্তা সংথিষ্ট শিনাৈথল পূরর্ ক্রার 

অর্যনরাধ জার্ানর্া  নেনে। গি এক্ দ্শনক্ হৈশ ক্নেক্টে হক্ষনে, সাইৈার আক্র র্ বৈদ্যযথিক্ 

থিে ৈন্ধ ক্রনি সক্ষ  ৈনল প্র াথর্ি  নেনে।   

  

হেি বসম্বর্ির হকবভর্ এস. পাকনার িম্বলর্, "থর্উ ইেনক্নর থৈদ্যযৎ শক্তি অৈক্াঠান ানক্ 

সাইৈার আক্র র্ হিনক্ সযরথক্ষি রাখার এৈং আ ানদ্র হেনে এক্টে থর্ভনরনযাগয থৈদ্যযৎ শক্তির 

উৎস আনে িা থর্ক্তিি ক্রার হক্ষনে এই আইর্টে এক্টে গুরুত্বপূর্ ন পদ্নক্ষপ৷ গভর্ নর আজ 

এটেনক্ আইনর্ স্বাক্ষর ক্রনি হদ্নখ আথ  উচ্ছথসি। থর্উ ইেক্ন এই গুরুত্বপূর্ ন থৈর্নে জাথিনক্ 

হর্িৃত্ব থদ্নে েনলনে ৈনল আ রা সারা হদ্নশর হেেগুনলার জর্য এক্টে উদ্া রর্ স্থাপর্ ক্রথে।"  

  

অোম্বসেবলম্বমোর মাইম্বকল কয বসক িম্বলর্, "এই থৈলটের স্বাক্ষর থর্উ ইেক্ন হেনে গুরুত্বপূর্ ন 

থৈদ্যযৎ শক্তি পথরক্াঠান া সযরক্ষাে এক্টে থৈশাল পথরৈিননর্র প্রথিথর্থধত্ব ক্নর যা আথ  থৈশ্বাস 

ক্থর হয সারা হদ্নশর অর্যার্য হেনের জর্যও এক্টে  নেল  নে উঠনৈ৷  যাক্ারনদ্র থৈরুনে থর্উ 

ইেনক্নর থিে রক্ষাে িানদ্র স ি ননর্র জর্য আথ  গভর্ নর এৈং হেনের আইর্সভাে আ ার 

অংশীদ্ারনদ্র ধর্যৈাদ্ জার্ানি োই৷ এটে থর্উ ইেনক্নর জর্য এক্টে গনৈ নর  য িূ ন, আৈার প্র ার্ 

ক্নর হয এম্পাোর হেে সা নর্ হিনক্ হর্িৃত্ব থদ্নে আসনে।"  

  

বিফ সাইিার অবফসার কবলর্ আম্ব রর্ িম্বলর্, "সাইৈার থর্রাপত্তার হক্ষনে থর্উ ইেক্ন 

হর্িৃত্ব থদ্নচ্ছ এৈং এই আইর্টে হেে জযনে থর্রাপদ্ থৈদ্যযৎ শক্তি পথরক্াঠান া বিথরনি এক্টে 

গুরুত্বপূর্ ন পদ্নক্ষপ। গভর্ নর হ াক্ল উদ্ীে ার্ হু থক্ হ াক্ানৈলার দ্াথেনত্ব হর্িৃত্ব থদ্নচ্ছর্ যা 

হেে এৈং জািীে পয নানের সম্মযখ সাথরনি রনেনে। আথ  এই ফ্রনন্ট আ ানদ্র অিগথি োথলনে 

হযনি এৈং এই গুরুত্বপূর্ ন থ শনর্ আ ানদ্র অংশীদ্ারনদ্র সানি ক্াজ ক্রনি হপনর হরা াক্তিি।"  

  

হ ামলোন্ড বসবকউবরটি অোন্ড ইমাম্বজনক্রি সাবভনম্বসস কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, 

"গভর্ নর হ াক্নলর হর্িৃনত্ব থর্উ ইেক্ন হেে িার সাইৈার সযরক্ষানক্ উনেখনযাগযভানৈ উন্নি 

ক্নরনে। সাইৈার আক্র র্ হিনক্ আ ানদ্র স্থার্ীে সরক্াথর অংশীদ্ারনদ্র সযরথক্ষি রাখনি 

সা াযয ক্রার জর্য আ রা থরনসাস ন এৈং পথরনর্ৈাগুনলানি যনিষ্ট থৈথর্নোগ ক্নরথে৷ এই আইর্টে 

গুরুত্বপূর্ ন থৈদ্যযৎ শক্তি অৈক্াঠান ার থৈঘ্নিা হিনক্ সযরথক্ষি রাখনি স ােিা ক্নর এই 

অজনর্গুনলার উপর থভথত্ত ক্নর প্রথিটিি। থেথভশর্ অৈ হ া লযান্ড থসথক্উথরটে অযান্ড ই ানজনক্তি 

সাথভননসস (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) থর্উ ইেনক্নর 

থৈদ্যযৎ শক্তি পথরক্াঠান াগুনলা সযরক্ষা থর্ক্তিি ক্রনি আ ানদ্র গুরুত্বপূর্ ন অৈক্াঠান া সংথিষ্ট 

অংশীদ্ারনদ্র সানি থর্থৈেভানৈ ক্াজ োথলনে যাওোর জর্য উন্মযখ  নে আনে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি পািবলক সাবভনস কবমেম্বর্র সভাপবি এিং CEO রবর ক্রিক্রিয়ার্ 

িম্বলর্, "আথ  সাইৈার আক্র নর্র সম্ভাৈর্া হিনক্ হেনের থৈদ্যযৎ শক্তি থিেনক্ সযরথক্ষি রাখার 

গুরুত্বনক্ স্বীকৃ্থি হদ্ওোর জর্য গভর্ নর হ াক্নলর দৃ্টষ্টভথিনক্ সাধযৈাদ্ জার্াই৷ আ ানদ্র 

অি নর্ীথি এৈং স াজ এক্টে থর্ভনরনযাগয বৈদ্যযথিক্ থিনের উপর থর্ভনর ক্নর, িাই এটেনক্ 

সযরথক্ষি রাখা আ ানদ্র সনৈ নাচ্চ অিাথধক্ানরর  নধয িাক্া উথেি।"  



   

সাইিারবসবকউবরটি অোন্ড ইর্ফ্রাস্ট্রাকিার বসবকউবরটি এম্বজক্রির বডম্বরক্টর হজর্ 

ইোরবল িম্বলর্, "আন থরক্ার্গর্ প্রথিথদ্র্ হয পথরনর্ৈাগুনলার উপর থর্ভনর ক্নর িা হু থক্র 

জর্য  যাক্াররা আ ানদ্র হদ্নশর গুরুত্বপূর্ ন অৈক্াঠান া এৈং থশল্প থর্েন্ত্রর্ ৈযৈস্থানক্ োনগ নে 

ক্নর েনলনে৷ হেে পয নানে থর্েথন্ত্রি গুরুত্বপূর্ ন থৈদ্যযৎ শক্তি এৈং গযানসর পথরক্াঠান া সযরথক্ষি 

রাখার জর্য থর্উ ইেক্ন এই গুরুত্বপূর্ ন পদ্নক্ষপটে ি র্ ক্রনি হদ্নখ খযৈই ভানলা লাগনে। CISA 

থর্রাপদ্ এৈং থস্থথিশীল অৈক্াঠান া থর্ক্তিি ক্রনি সা াযয ক্রার জর্য থর্উ ইেক্ন হেনের সানি 

থর্থৈেভানৈ অংশীদ্াথরত্ব োথলনে যাওোর জর্য উন্মযখ  নে আনে।"  

   

হিয়ারমোর্, হপ্রবসম্বডন্ট এিং বিফ এক্রিবকউটিভ অবফসার, কর্ম্বসাবলম্বডম্বিড এবডসর্, 

ইর্ক. টিম্বমাবি বপ. কাওবল িম্বলর্, "সাইৈার আক্র র্গুনলা সারা হদ্নশ থৈদ্যযৎ শক্তি ৈযৈস্থা 

এৈং থৈদ্যযৎ শক্তি সরৈরা ক্ারীনদ্র জর্য এক্টে ক্র ৈধ ন ার্ হু থক্, হয ক্ারনর্ ক্র্ এথেসর্ 

গুরুত্বপূর্ ন অৈক্াঠান া, িিয ৈযৈস্থা এৈং িা নক্র হেো সযরথক্ষি রাখার জর্য আ ানদ্র 

দ্াথেত্বনক্ এি গুরুত্ব স ক্ানর থর্নেনে৷ এক্টে গুরুত্বপূর্ ন ইসযযনি থর্উ ইেক্ননক্ জািীে পয নানের 

হর্িা থ নসনৈ উপস্থাপর্ ক্রার জর্য সরক্ানর িাক্া আ ানদ্র অংশীদ্ার - গভর্ নর হ াক্ল, 

থসনর্ের পাক্নার এৈং অযানসম্বথল যার্ ক্য থসনক্র  নিা হর্িানদ্র আ রা সাধযৈাদ্ জার্াই।"  

  

সাইিার এিং উদ্ীয়মার্ প্রযযক্রি বির্য়ক হডপযটি র্োের্াল বসবকউবরটি অোডভাইজার 

অোবর্ বর্উিাগ নার িম্বলর্, "হযন িু বৈদ্যযথিক্ হসক্টর জযনে প্রযযক্তি র্িুর্  াধযন  ৈযৈ ার ক্রা 

 ে িাই আ ানদ্র বৈদ্যযথিক্ থিেনক্ সাইৈার  া লা হিনক্ সযরথক্ষি রাখার জর্য পদ্নক্ষপ ি র্ 

ক্রা অপথর ায ন। আ রা থৈদ্যযৎ শক্তি হক্াম্পাথর্গুনলার জর্য জািীে-হর্িৃস্থার্ীে, সাইৈার 

থর্রাপত্তা আইর্ আধযথর্ক্ ক্রার জর্য থর্উ ইেক্ননক্ সাধযৈাদ্ জার্াই। এটে জরুথর অৈক্াঠান া 

সযরথক্ষি রাখার থদ্নক্ এক্টে গুরুত্বপূর্ ন পদ্নক্ষপ এৈং আ রা র্িুর্ শিনাৈথল ৈাস্তৈােনর্ হ াক্ল 

প্রশাসনর্র সানি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মযখ  নে আথে।"  
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