
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

সাইিার বর্রাপত্তা উম্ব্োগগুম্বলাম্বে হেম্বের িৃ ৎ বিবর্ম্ব াগগুম্বলা সম্প্রসারণ সম্পম্বকন 

গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

িৃ ৎ বিবর্ম্ব াগগুম্বলা স্থার্ী  সরকারগুম্বলার জর্ে সাইিার সুরক্ষা সম্প্রসারণ করম্বি, যা  

2023 অি নিছম্বরর ঐবে াবসক 61.9 বিবল র্ িাম্বজম্বের বিবর্ম্ব াম্বগর সম্বে হযাগ  ম্বি  

  

হেম্বের বিবভের্ অি হ ািলোন্ড বসবকউবরটে এন্ড ইিাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস এই প্রিি 

বিম্বেষাব ে ইন্ডাবি াল কম্বরাল বসম্বেি অোম্বসসম্বিন্ট টেি গঠর্ করম্বি  

  

এই টেি অবে গুরুত্বপূণ ন অিকাঠাম্বিা ও উৎপা্র্ িেিস্থাম্বক পবরম্বষিা ও িেিসাব ক 

কায নক্রি বিবিে করার জর্ে র্কোকৃে সাইিার হুিবক ও  ািলা হিম্বক সুরবক্ষে রাখম্বি  

   

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হেটজড়ুে সাইবার থর্রাপত্তা সমদৃ্ধক্রড়ে স ায়তা ক্রার জর্য 2023 

সাড়লর হেট অব দ্যা হেট ভাষড়ের অংশ থ ড়সড়ব 35.2 থমথলয়র্ ডলাড়রর র্তুর্ ত থবল হ াষো 

ক্ড়রড়ের্, হে থর্রাপত্তা সমদৃ্ধক্রড়ের মড়যয স্থার্ীয় সরক্ারগুড়লার ক্াড়ে হশয়ারকৃ্ত 

পথরড়ষবাগুড়লা সম্প্রসারে ক্রা অন্তভুনক্ত রড়য়ড়ে হেগুড়লা হক্াড়র্া দ্ুষৃ্কথতক্ারী ক্াড়জ লাগাড়ত 

পারড়ব এমর্ থর্রাপত্তার ফাাঁক্ড়ফাক্রগুড়লা শর্াক্ত ক্রড়ত সা ােয ক্রড়ব। হেড়টর ববদ্ুযথতক্ 

থিড়ডর প্রথত থবদ্যমার্ সাইবার হুমথক্র থবরুড়দ্ধ সরুক্ষা প্রদ্াড়র্র উড়েড়শয সম্প্রথত গভর্ নর ক্তৃনক্ 

স্বাক্ষরকৃ্ত হদ্ড়শর হর্তৃস্থার্ীয় আইড়র্র উপর থভথত্ত ক্ড়র, হেড়টর থডথভশর্ অব হ ামলযান্ড 

থসথক্উথরটট এন্ড ইমাড়জনন্সি সাথভনড়সস (Division of Homeland Security and Emergency 

Services) হেটজড়ুে অথত গুরুত্বপূে ন অবক্াঠাড়মা ও উৎপাদ্র্ বযবস্থাগুড়লাড়ক্ সুরথক্ষত রাখড়ত 

এবং এসব থসড়েমড়ক্ সাইবার  ামলার হমাক্াড়বলায় আড়রা শন্সক্তশালী ক্ড়র তুলড়ত সা ােয ক্রার 

জর্য এই প্রিম এক্টট থবড়শষাথয়ত ইন্ডাথিয়াল ক্ড়রাল থসড়েম অযাড়সসড়মন্ট টটম গঠর্ ক্রড়ব।  

  

"সাইবার  ামলার প্রথতথর্য়তা, মাত্রা ও প্রভাব বনৃ্সদ্ধ হপড়য়ড়ে, থক্ন্তু থর্উ ইয়ড়ক্নর অথত গুরুত্বপূে ন 

অবক্াঠাড়মা থর্রাপদ্ ও সুরথক্ষত রাখার জর্য আমরা সা সী পদ্ড়ক্ষপসমূ  ি ে ক্রা অবযা ত 

রাখড়বা," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "ইন্ডাথিয়াল ক্ড়রাল থসড়েম অযাড়সসড়মন্ট টটম, হরক্ডন 

পথরমাে থবথর্ড়য়াড়গর সড়ে েুক্ত  ড়য়, হভৌত থর্রাপত্তা এবং সাইবার থর্রাপত্তা মূলযায়র্ 

ক্ম নসূথিগুড়লাড়ক্ সাইবার থর্রাপত্তার অবস্থা উন্নত ক্রড়ত ফযাথসথলটটগুড়লাড়ক্ সা ােয ক্রার 

বযাপাড়র স ায়তা ক্রড়ব, ো অথযক্তর থর্রাপদ্ এবং আড়রা হবথশ সুরথক্ষত এক্টট এম্পায়ার হেট 

গড়ে তুলড়ব।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5e96fbc2522843e51fa608daf34af560%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089800514233918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8bHWb6m2yXBJ2qGuGgobWKcb6G8hCsHY%2BI2qS3q7Was%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5e96fbc2522843e51fa608daf34af560%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089800514233918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8bHWb6m2yXBJ2qGuGgobWKcb6G8hCsHY%2BI2qS3q7Was%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-nation-leading-legislation-protect-energy-grid-cyber-threats&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5e96fbc2522843e51fa608daf34af560%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089800514233918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a9hJVAx6%2BdHyKE63Ndn29d2%2B%2BQLJT9aS6MyC7sBls7c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-nation-leading-legislation-protect-energy-grid-cyber-threats&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5e96fbc2522843e51fa608daf34af560%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089800514233918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a9hJVAx6%2BdHyKE63Ndn29d2%2B%2BQLJT9aS6MyC7sBls7c%3D&reserved=0


  

35.2 থমথলয়র্ ডলাড়রর এই বথয নত থবথর্ড়য়াগ 2023 অি নবেড়রর বাড়জড়ট গভর্ নর হ াক্ড়লর সাইবার 

থর্রাপত্তা খাড়ত 61.9 থমথলয়র্ ডলাড়রর ঐথত াথসক্ থবথর্ড়য়াড়গর সড়ে হোগ  ড়ে। আথি নক্, 

জ্বালাথর্, পথরব র্, স্বাস্থযড়সবা, হসথমক্ন্ডাক্টর, এবং অর্যার্য অথত গুরুত্বপূে ন খাড়ত থর্উ ইয়ড়ক্নর 

হর্তৃস্থার্ীয় অবস্থার্ এই হেটড়ক্ সাইবার  ামলা এবং অর্যার্য সাইবার হুমথক্র লড়ক্ষয পথরেত 

ক্ড়রড়ে, এবং এসব  টর্ার প্রথতথর্য়তা, মাত্রা, ও প্রভাব ক্রমশ বনৃ্সদ্ধ পাড়ে। রয্ার্সমওয়যাড়রর 

আক্রমে, হেখাড়র্  যাক্াররা ডাটা ও থসড়েমড়ক্ ন্সজন্সি ক্ড়র রাড়খ, 2021 সাড়ল 13 শতাংশ বনৃ্সদ্ধ 

হপড়য়ড়ে, এবং 2017 সাল হিড়ক্ হদ্শজড়ুে 3,600-এরও হবথশ হেট, স্থার্ীয়, ও উপজাতীয় সরক্ার 

 ামলার থশক্ার  ড়য়ড়ে।  

   

DHSES-এর অথফস অব ক্াউন্টার হটরথরজম (Office of Counterterrorism) অথযবাসীড়দ্রড়ক্ 

সাইবার  ামলা এবং হসগুড়লার প্রভাব হিড়ক্ আড়রা ভাড়লাভাড়ব সুরথক্ষত রাখার জর্য ইন্ডাথিয়াল 

ক্ড়রাল থসড়েম (ICS) অযাড়সসড়মন্ট টটম বতথর ক্রড়ব। সংস্থাটটর হভৌত থর্রাপত্তা এবং সাইবার 

থর্রাপত্তা মূলযায়র্ ক্ম নসূথিগুড়লার পাশাপাথশ ক্াজ ক্রার মাযযড়ম, এই টটম জ্বালাথর্, পথরব র্, 

উৎপাদ্র্ এবং অর্যার্য অথত গুরুত্বপূে ন অবক্াঠাড়মা বযবস্থাড়ক্ তাড়দ্র সামথিক্ থর্রাপত্তার 

অবস্থা উন্নত ক্রড়ত এবং তাড়দ্র ইন্ডাথিয়াল ক্ড়রাল থসড়েমড়ক্ সাইবার  ামলার থবরুড়দ্ধ 

আড়রা হবথশ শন্সক্তশালী ক্ড়র তুলড়ত সা ােয ক্রড়ব।  

  

বর্উ ই কন হেম্বের বিফ সাইিার অবফসার হকাবলর্ অো ার্ ন িম্বলর্, "আমাড়দ্র থডন্সজটাল 

অবক্াঠাড়মার প্রথত হুমথক্গুড়লা ক্রমশ থববথতনত  ড়ত িাক্া এবং জটটলতর  ড়য় উঠার এই 

সমড়য়, থর্উ ইয়ক্নবাসীড়দ্রড়ক্ সাইবার হুমথক্ হিড়ক্ সুরথক্ষত রাখার জর্য সংস্থার্গুড়লাড়ত 

থবথর্ড়য়াগ ক্রা আমাড়দ্র জর্য আড়গর হেড়ক্াড়র্া সমড়য়র হিড়য় হবথশ গুরুত্বপূে ন। গভর্ নর 

হ াক্ড়লর অবযা ত হর্তৃত্ব থর্উ ইয়ড়ক্নর অথত গুরুত্বপূে ন অবক্াঠাড়মাগুড়লা োড়ত এসব হুমথক্ 

হমাক্াড়বলায় আড়রা হবথশ শন্সক্তশালী  ড়য় উঠড়ত পাড়র হস থবষয়টট থর্ন্সিত ক্রড়ত সা ােয 

ক্রড়ব।"  

  

বর্উ ই কন হেম্বের প্রধার্ েিে কি নকেনা অোম্বেম্বলা "েবর্" বরবিক িম্বলর্, "গভর্ নর 

হ াক্ড়লর এথগড়য় হর্ওয়া সাইবার থর্রাপত্তা খাড়তর এসব ঐথত াথসক্ থবথর্ড়য়াগ গত বের আমরা 

JSOC প্রথতষ্ঠা ক্ড়র এবং সড়িতর্তা ও পদ্ড়ক্ষপ ি ড়ের জর্য ক্াে নক্র এন্ডপড়য়ন্ট শর্াক্তক্রে 

প্রেুন্সক্ত বাস্তবায়ড়র্র হক্ষড়ত্র হে অিগথত অজনর্ ক্ড়রথে হসটটর সড়ে হোগ  ড়ে, এবং সমি হেট 

থর্ড়য় ক্াজ ক্রার আমাড়দ্র পদ্ধথতর সাড়ি সেথতপূে ন, হেখাড়র্ হেট ও স্থার্ীয় সরক্ারগুড়লা 

এক্সড়ে এসব িযাড়লড়ের হমাক্াড়বলা ক্ড়র িাড়ক্। হেড়টর থসড়েমগুড়লাড়ক্ অর্ুপ্রড়বশ বা 

 ামলার  াত হিড়ক্ সুরথক্ষত রাখার জর্য দ্াথয়ত্বশীল হেট সংস্থা থ ড়সড়ব, আমরা জাথর্ হে এই 

হুমথক্ বাস্তব এবং আমরা োড়ত আমাড়দ্র সম্পদ্গুড়লা আড়রা ভাড়লাভাড়ব থর্রাপদ্ রাখড়ত পাথর 

এবং সব থর্উ ইয়ক্নবাসীড়দ্রড়ক্ সুরথক্ষত রাখড়ত পাথর হস উড়েড়শয এই বের আবাড়রা সাইবার 

থর্রাপত্তা বনৃ্সদ্ধ ক্রাড়ক্ অিাথযক্ার হদ্ওয়ার জর্য গভর্ নর হ াক্লড়ক্ যর্যবাদ্ জার্াই।"  

  

বর্উ ই কন হেম্বের বিবভের্ অি হ ািলোন্ড বসবকউবরটে এন্ড ইিাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস-এর 

কবিের্ার জোবক হে িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন গভর্ নর হ াক্ড়লর হর্তৃড়ত্বর অযীড়র্ এটটর সাইবার 

প্রথতরক্ষা সক্ষমতা হজারদ্ার ক্ড়র তুড়লড়ে এবং 2023 সাড়ল এসব ঐথত াথসক্ থবথর্ড়য়াগ বনৃ্সদ্ধ 
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হপড়ত িাক্ড়ব। আমাড়দ্র অথত গুরুত্বপূে ন অবক্াঠাড়মাড়ক্ আড়রা হবথশ শন্সক্তশালী ক্ড়র হতালা 

এখর্ আড়গর হিড়য় অড়র্ক্ হবথশ গুরুত্বপূে ন। আগামী বেরগুড়লাড়ত সাইবার থর্রাপত্তা বনৃ্সদ্ধ ক্রা 

এবং থবঘ্ন  টা সীথমত রাখড়ত, DHSES অথত গুরুত্বপূে ন অবক্াঠাড়মা পথরিালর্াক্ারীড়দ্র সড়ে 

আমাড়দ্র অংশীদ্াথরত্ব এথগড়য় হর্ওয়ার প্রতযাশা রাড়খ।"  

   

প্রস্তাথবত ত থবলটট 2024 অি নবেড়র এবং সামড়র্র সময়গুড়লাড়ত গভর্ নর হ াক্ড়লর প্রিম থর্উ 

ইয়ক্ন হেট জড়য়ন্ট থসথক্উথরটট অপাড়রশি হসন্টার (Joint Security Operations Center) বতথর 

ক্রার সড়ে হোগ  ড়য়, ক্াউথন্ট ও স্থার্ীয় সরক্ারগুড়লাড়ক্ সাইবার থর্রাপত্তা পথরড়ষবাসমূ  

সরবরা  ক্রার হক্ষড়ত্রও স ায়তা ক্রড়ব। এসব হশয়ারকৃ্ত পথরড়ষবা ক্াউথন্ট ও স্থার্ীয় 

সরক্ারগুড়লাড়ক্ তাড়দ্র সাইবার প্রথতরক্ষার ফাাঁক্ড়ফাক্রগুড়লা মূলযায়র্ ক্রড়ত এবং হসগুড়লার 

প্রথতক্ার ক্রড়ত সা ােয ক্রড়ব। এসব হশয়ারকৃ্ত পথরড়ষবা হফডাড়রল, হেট, থসটট ও ক্াউথন্ট 

সরক্ার, সরক্াথর ও হবসরক্াথর মাথলক্ার্াযীর্ অথত গুরুত্বপূে ন অবক্াঠাড়মা, এবং থডথভশর্ অব 

হ ামলযান্ড থসথক্উথরটট এন্ড ইমাড়জনন্সি সাথভনড়সস, অথফস অব ইর্ফরড়মশর্ হটক্ড়র্ালন্সজ 

সাথভনড়সস (Office of Information Technology Services), থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলশ (New York 

State Police) এবং অর্যার্য সংস্থা হিড়ক্ গঠর্ ক্রা সাইবার থর্রাপত্তা টটড়মর হশয়ারকৃ্ত সাইবার 

হুমথক্র এক্টট সাযারে থিত্র থর্ম নাে ক্রার জর্য হেড়টর িলমার্ প্রড়িষ্টার পথরপূরক্ থ ড়সড়ব ক্াজ 

ক্রড়ব।  

  

###  
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