
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা অোলম্বিবর্ম্বে 22 েম িাবষনক সাইিার বর্রাপত্তা সম্বেলর্ উম্ববাধর্ কম্বরম্বের্  
  

বপ্রবমযার সাইিার বসবকউবরটি ইম্বভন্ট সিনম্বেষ বেল্প প্রিণো বর্ম্বয আম্বলাচর্া করার জর্ে 1,300 
সাইিার বর্রাপত্তা পপোদারম্বক কোবপটাল অঞ্চম্বল বর্ম্বয এম্বসম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র নিনময়ার সাইবার নসনকউনরটি 
ইমভন্ট, 22তম বানষনক সাইবার নসনকউনরটি কর্ফামরন্স আজ অ্যালবানর্মত শুরু হমে, ো ঘেট এবং 
স্থার্ীয় সরকার, একামেনময়া এবং ঘবসরকানর খাত ঘেমক 1,300 এর ঘবশী সাইবার নর্রাপত্তা 
নবমশষজ্ঞমক এই নশমের উদীয়মার্ উন্নয়র্সমূহ এবং নর্উ ইয়মকন র নর্রাপত্তার উন্নয়মর্ িণীত ঘসরা 
অ্র্ুশীলর্সমূহ নর্ময় আমলাচর্া করার জর্য একনিত কমরমে। আগামীকাল 5 জরু্ ঘেমক এম্পায়ার 
ঘেট প্লাজায় (Empire State Plaza) অ্র্ুনিতবয সমেলর্টি নর্উ ইয়মকন র অ্নিবাসীগণমক এবং 
বযবসাসমূহমক সাইবার হুমনক ঘেমক রক্ষার জর্য গভর্নমরর দী নকালীর্ অ্ঙ্গীকামরর সামে সামঞ্জসযপূণন 
এবং ঘেমটর নর্রাপত্তা ও সুরক্ষার উন্নয়র্ কমর।  
  
"বানষনক সাইবার নসনকউনরটি সমেলর্ নর্উ ইয়মকন র সাইবার নর্রাপত্তা অ্বকাঠামমা বাডামর্ার লমক্ষয 
সািারণ লমক্ষযর জর্য কাজ করমত এই ইন্ডানির ঘপশাদারমদরমক একই জায়গায় একনিত কমর", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েখর্ আমরা নবশ্ববযাপী সাইবার হুমনকগুনলর মুমখামুনখ হনে তখর্ এই 
দী নস্থায়ী সমেলর্টি আমামদর নর্উ ইয়মকন র অ্নিবাসীমদরমক ধ্বংসাত্মক সাইবার ক্রাইমগুনল ঘেমক 
রক্ষা করার জর্য ঘদশমক ঘর্তৃত্ব ঘদওয়া নর্নিত করমত ঘেমকামর্া সমময়র ঘচময় অ্মর্ক ঘবশী 
গুরুত্বপূণন।"  
  
"আমরা সাইবার নর্রাপত্তা গুরুত্ব অ্র্ুিাবর্ করনে এবং নর্উ ইয়মকন র সাইবার হুমনক ঘমাকামবলায় 
কাজ চানলময় োনে", পলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি প াচুল িম্বলর্। "বানষনক সাইবার নসনকউনরটি 
কর্ফামরন্সটি সমগ্র ঘেমটর নর্রাপত্তা উন্নত করার জর্য সমবনাত্তম অ্র্ুশীলর্ নর্ময় আমলাচর্া করমত 
হাজার হাজার নবমশষজ্ঞ এবং ঘপশাদারমক অ্যালবানর্ এলাকায় নর্ময় এমসমে। ঘসরা এবং উজ্জ্বলতম 
বযনিগণমক একনিত করার মািযমম আমরা নর্উ ইয়মকন র সকল অ্নিবাসীর বযনিগত তেয সুরনক্ষত 
এবং নর্রাপদ রাখা নর্নিত করার জর্য উদ্ভাবর্ী সমািার্গুনল িনতপালর্ করনে।"  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্নফস অ্ব ইর্ফরমমশর্ ঘটকমর্ালনজ সানভন মসস (Office of Information 
Technology Services, ITS) কতৃন ক ইউনর্ভানসনটি অ্যাট অ্যালবানর্ (University at Albany) সু্কল 
অ্ব নবজমর্স (School of Business) এবং নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘফারাম ইর্ক. (New York State 
Forum, Inc.) এর সামে অ্ংশীদানরমত্বর মািযমম বানষনক সমেলমর্র আময়াজর্ করমে।  



 

 

  
বসম্বর্টর ডাযার্ সোবভম্বর্া িম্বলর্, "আমরা ঘদমখনে সাইবার আক্রমণগুনল সরকামরর সমস্ত স্তরমক 
কীভামব িভানবত করমত পামর এবং কু্ষদ্র ও বড বযবসা উভময়র উপর নবধ্বংসী িভাব ঘফমল। 
সাইবার নর্রাপত্তা কখমর্াই অ্তটা গুরুত্বপূণন নেল র্া এবং োমত ঘলামকরা আরও সুরনক্ষত হয় ঘসই 
উমেমশয এই নশে জমুড র্তুর্ িারণাগুনল ভাগাভানগ কমর ঘর্ওয়ার জর্য ইমভন্টটি একটি গুরুত্বপূণন 
উপায়। আনম এই ইমভন্টটির আময়াজর্ করার জর্য গভর্নর কুওমমামক ির্যবাদ জার্াই এবং নর্উ 
ইয়মকন র অ্নিবাসীমদর সাইবার আক্রমণ ঘেমক সরুনক্ষত হওয়া নর্নিত করার জর্য আগত বযনিবমগনর 
সামে কাজ করার অ্মপক্ষায় োকলাম।"  
  
অোম্বসেবল সদসে ক্লাইড ভোম্বর্ল িম্বলর্, "আমরা নর্উ ইয়কন  ঘেমটর অ্গ্রগামী নচন্তার নর্বনাহী, 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার নর্মদনশর্া অ্র্ুোয়ী র্তুর্ িেুনির অ্িযয়র্ ও গ্রহণ করার মহার্ 
পদমক্ষপ গ্রহণ কমরনে। 22 তম বানষনক সাইবার নসনকউনরটি সমেলর্ নবতকন  এবং কমোপকের্ 
চানলময় োওয়ার এবং এই নশমের ঘর্তৃবৃন্দ, সাইবার নর্রাপত্তা নবমশষজ্ঞ, সরকার এবং একামেনময়ামক 
একনিত করার একটি সুমোগ। আমামদর অ্বশযই নর্উ ইয়কন  ঘেমটর সাইবার নর্রাপত্তা সমচতর্তা 
মূলযায়র্ এবং উন্নয়র্ করমত হমব এবং আমামদরমক অ্বশযই সবনদা অ্বযাহতভামব সমচতর্ করমত 
হমব।"  
  
"এই নেনজটাল েুমগ, সাইবার নর্রাপত্তা সবনানিক গুরুত্বপূণন", বর্উ ইযকন  পেম্বটর প্রধার্ েিে 
অবফসার রিাটন  এইচ. সোমসর্ িম্বলর্। "গভর্নর কুইমমার ঘর্তৃমত্বর িনত ির্যবাদ, নর্উ ইয়কন  
সাইবার হুমনক ঘমাকামবলার জর্য ভামলাভামব িস্তুত। নর্উ ইয়কন  ঘেট সাইবার নসনকউনরটি 
সমেলমর্র নশে অ্ংশীদাররা আমামদর সাইবার নর্রাপত্তা নবষয়ক িবণতাগুনলর সামে সমন্বয় সাির্ 
করমত সহায়তা করমবর্। সাইবার হুমনকসমূহ ঘেমক নর্উ ইয়কন মক নর্রাপদ রাখার জর্য আমামদর 
সবাইমক একসমঙ্গ কাজ করমত হমব।"  
  
বর্উ ইযকন  পেম্বটর প্রধার্ েিে সুরক্ষা কমনকেন া পদম্বিারা  বসন্ডার িম্বলর্, "আমামদর বানষনক 
সাইবার নর্রাপত্তা সমেলর্ নর্উ ইয়কন  ঘেটমক সাইবার নর্রাপত্তা গুরুমত্বর নবষময় সমচতর্তা বনৃিমত 
এবং আমামদর অ্ংশীদারমদরমক তামদর সংস্থাসমূমহর তেয সরুক্ষার জর্য সবনানিক কােনকরী সাইবার 
নর্রাপত্তা ঘকৌশলগুনল ঘশখামত আমামদরমক সহায়তা কমর। সাইবার নর্রাপত্তার ঘক্ষমি আমামদর সকমলর 
ভূনমকা রময়মে। নর্উ ইয়মকন  সাইবার কমীমদর শনিশালী করমত এবং সাইবার অ্পরািীমদর কাে 
ঘেমক নর্উ ইয়মকন র তেয, নসমেম এবং জটিল অ্বকাঠামমা রক্ষা করার জর্য আমরা আমামদর 
দানয়ত্ব পালর্ করনে।"  
  
বর্উ ইযকন  পফারাম ইর্কম্বপনাম্বরট (The NYS Forum, Inc.) এর বর্িনা ী পবরচালক মাবরও 
মুম্বজাবলম্বর্া িম্বলর্, "িনতনদর্ সরকার, নশে ও বযনিমদর লক্ষয কমর অ্সংখয সাইবার আক্রমণ হয়। 
কী  টমে তা আমামদর উপলনি করা এবং আমামদর মূলযবার্ সম্পদগুনল সরুনক্ষত হওয়া নর্নিত 
করা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। এই সমেলর্টি আমামদর সকমলর দক্ষতার স্তর নবমবচর্া বযনতমরমকই এমক 
অ্পমরর কাে ঘেমক ঘশখার ঘক্ষমি এক অ্র্র্য সুমোগ।"  
  



 

 

"নর্উ ইয়কন  ঘেট সাইবার নসনকউনরটি কর্ফামরমন্স সহায়তা করা ও তেয নর্নিতকরমণর বানষনক 
নসমম্পানজয়াম আময়াজমর্র ঘক্ষমি UAlbany সু্কল অ্ফ নবজমর্মসর একটি দী ন ইনতহাস রময়মে। আমরা 
নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্নফস অ্ব ইর্ফরমমশর্ ঘটকমর্ালনজ সানভন মসমসর সামে এই অ্বযাহত সহমোনগতা 
এবং ফলশ্রুনতমত ইমভমন্ট নবমশষজ্ঞ ও ঘপশাদারমদর মিযকার ঘোগামোমগর মূলযায়র্ কনর", 
অোলিাবর্ বিশ্ববিদোলয এর সু্কল অফ বিজম্বর্স এর ড. বর্লাঞ্জর্ পসর্ িম্বলর্। "এই সমেলর্ একটি 
নবসৃ্তত ঘরাতা সমামজর মমিয চযামলঞ্জ এবং র্তুর্ উন্নয়র্ সম্পমকন  সমচতর্তার উন্নয়মর্র ঘক্ষমি এই 
সমেলর্টি গুরুত্বপূণন। নেনজটাল রূপান্তমরর উপর সু্কলটির দঢৃ় মমর্ামোমগর জর্য আমামদর ঘকবলমাি 
এই ঘক্ষমি গভীর করমবা র্া বরং গমবষণা, িবণতা এবং চযামলঞ্জগুনল ভাগ কমর ঘর্ব। আমরা 
উত্তরপূবনাঞ্চমল নিনময়ার সাইবার নর্রাপত্তা ইমভমন্টর সহ-স্পর্সর হমত ঘপমর ঘরামানঞ্চত।"  
  
"আমরা নবশ্বাস কনর আজমকর ক্রমবিনমার্ সাইবার হুমনক ঘমাকামবলার জর্য নশক্ষা ও সমচতর্তা 
খুবই গুরুত্বপূণন এবং ঘসই কারমণ স্থার্ীয় সরকারগুনলমত আমামদর সাইবার নর্রাপত্তা িসামরর উপর 
মমর্ানর্মবশ কমরনে", প ামলোন্ড বসবকউবরটি এিং জরুবর পসিা বিভাগ (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার পোবিক মরবফ িম্বলর্। "22 তম 
বানষনক সমেলর্ এইসকল িমচষ্টা এবং অ্র্যার্য গুরুত্বপূণন উমদযাগসমূহ শর্াি করমব। এই বানষনক 
ইমভন্টটি জর্গণ, বযবসা এবং সরকারমক আক্রান্তকারী ক্রমবিনমার্ হামর সাইবার নর্রাপত্তা 
ঘমাকামবলার জর্য ঘসইসকল গুরুত্বমক নচনিত কমর ঘেগুমলার উপর সরকানর, ঘবসরকারী খাত এবং 
অ্যাকামেনময়ার ঘেকমহাল্ডারমদরমক আবনশযকভামব একমি কাজ করা অ্বযাহত রাখমত হমব।"  
  
"উঠনত িেুনির সমঙ্গ, আইর্ িময়াগকারী সংস্থাও ক্রমাগতভামব অ্র্লাইর্ অ্পরািীমদর চযামলমঞ্জর 
মুমখামুনখ হমে", বর্উ ইযকন  পেট পবুলম্বের ভারপ্রাপ্ত সুপাবরম্বন্টর্ম্বডন্ট বকি এম. পকারম্বলট িম্বলর্। 
"এই সমেলমর্র মািযমম, আমরা সাইবার নর্রাপত্তা সমচতর্তা বৃনি করমত পানর এবং নর্উ ইয়মকন র 
অ্নিবাসীমদরমক রক্ষায় সহায়তা করা এবং তেয ও ঘকৌশলগুনল ভাগাভানগ করার মািযমম জর্সািারণ 
এবং ঘবসরকানর অ্ংশীদারমদর সামে সহমোনগতার নভনত্তমত কাজ করমত পানর।"  
  
"সরকামরর সকল স্তর কতৃন ক নশক্ষা ও তেয ভাগাভানগর মািযমম নর্উ ইয়কন  ঘেমটর সাইবার িস্তুনত 
উপকৃত হময়মে", বর্উ ইযকন  পেট পিাডন  অি ইম্বলকের্স (New York State Board of Elections) 
এর স -বর্িনা ী পবরচালক রিাটন  এ. পেম িম্বলর্। "এই সমেলমর্ উঠনত িেুনি এবং িবণতাগুনল 
সম্পমকন  আমামদর আপমেট করার মািযমম সাইবার নর্রাপত্তা সমচতর্তা বৃনি করমত পামর।"  
  
2019 সমেলমর্ 50টিরও ঘবনশ ঘসশর্ রময়মে, এগুমলার মমিয অ্মর্কগুমলামতই সরকানর ও ঘবসরকানর 
ঘক্ষমি নবষয় নভনত্তক নবমশষজ্ঞমদর ঘর্তৃমত্ব পনরচানলত ইন্টামরনিভ আমলাচর্া অ্ন্তভুন ি আমে। গুগল 
সাইবারনসনকউনরটি এনিনকউটিভ মাইমকল আইমলমলা "2019 সামলর সাইবার ফ্র্যানজটিনল" নশমরার্ামমর 
মূল উমবাির্ী বিবয িদার্ কমরর্। তার বিবয ঘরাতা সদসযমদরমক ঝুুঁ নক কমামত, িেুনিমত নবশ্বাস 
গমড তুলমত এবং কীভামব উদূ্ভত আক্রমণগুনল তামদরমক এবং তামদর সংস্থামক িভানবত করমত পামর 
তা নবমেষণ করমত আিুনর্ক সংস্থাগুনল ঘেসব ঘকৌশল গ্রহণ করমে তা নবমবচর্া করমত উৎসানহত 
কমরমে।  
  



 

 

22 তম নর্উ ইয়কন  ঘেট বানষনক সাইবার নসনকউনরটি সমেলর্ সম্পমকন  আমরা তমেযর জর্য 
অ্র্ুগ্রহপূবনক কর্ফামরমন্সর ওময়বসাইট নভনজট করুর্ এই ঠিকার্ায় https://its.ny.gov/2019-
nyscsc। ইমভমন্টর হাইলাইটসমূহ ঘদখার জর্য টুইটামর আমামদরমক অ্র্ুসরণ করুর্ @NYSITS 
#nyscyber।  
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