
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

জাতীয় সাইিার বর্রাপত্তা কোবরয়ার সম্বেতর্তা সপ্তাহ েলাকাম্বল গভর্নর কুওম্বমা হহাফস্ট্রা 
বিশ্ববিদ্োলম্বয় (HOFSTRA UNIVERSITY) র্তুর্ সাইিার বর্রাপত্তা উদ্ভাির্ ও গম্বিষণা হকন্দ্র 
(CYBERSECURITY INNOVATION AND RESEARCH CENTER) হ ালার হ াষণা করম্বলর্  

  
প্রকল্পটি লং আইলোন্ড আঞ্চবলক অর্ননর্বতক উন্নয়র্ পবরষদ্ হর্ম্বক 200,000 মাবকন র্ ডলাম্বরর 

মূলধর্ অর্ুদ্ার্ দ্বারা সমবর্নত  
  

িতন মার্ স্নাতক ও MBA হপ্রাগ্রাম্বমর পবরপরূক বহম্বসম্বি সাইিার বর্রাপত্তা বর্ম্বয় র্তুর্ M.S. োলু 
কম্বরম্বে হহাফস্ট্রা  

  
  
জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা ক্যানরয়ার সচেতিতা সপ্তাহ েলাক্াচল গভিনর অ্যানু্ড্র এম. কুওচমা আজ 
হহাফস্ট্রা নবশ্বনবদ্যালচয় সাইবার নিরাপত্তা উদ্ভাবি ও গচবষণা হক্ন্দ্র (Cybersecurity Innovation 
and Research Center) উচবাধচির হ াষণা ক্রচলি। এই িতুি হক্ন্দ্রটি সাইবার অ্পরাধ সিাক্ত 
এবং প্রনতচরাধ ক্রার জিয নিক্ষার্থীচদ্র প্রনিক্ষণ হদ্চব, অ্িযনদ্চক্ নিল্প, সরক্ার এবং নিক্ষাঙ্গচির 
মচধয হুমনক্ নবচেষণ এবং সাম্রাজয রাষ্ট্র জচু়ে হিটওয়াক্ন  নিরাপত্তা হজারদ্ার ক্রার জিয অ্ংিীদ্ানরত্ব 
প্রনতপালি ক্রচব। নিউ ইয়ক্ন  রাজয 1.35 নমনলয়ি মানক্ন ি ডলাচরর এই প্রক্ল্পচক্ সমর্থনি ক্চর 
200,000 মানক্ন ি ডলাচরর মূলধি অ্িুদ্াি বারা,যা পুরসৃ্কত হয় লং আইলযান্ড আঞ্চনলক্ অ্র্থননিনতক্ 
উন্নয়ি ক্াউনিচলর মাধযচম। এই হক্ন্দ্র গভিনর কুওচমা’র নিউ ইয়চক্ন র প্রযুনক্ত অ্র্থনিীনতচত নবনিচয়াগ 
এবং একুি িতচক্র ক্াচজর জিয নিউ ইয়ক্ন বাসীচদ্র প্রনিক্ষণ হদ্ওয়ার উচদ্যাগচক্ অ্গ্রসর ক্চর।  
  
"আমাচদ্র অ্র্থনিীনত আচগর হেচয় প্রযুনক্তর উপর অ্চিক্ হবনি নিভন রিীল, এবং আমাচদ্র নিনিত 
ক্রচত হচব হয নিউ ইয়চক্ন  সাইবার হামলার নবরুচে প্রনতচরাধ ক্রার সংস্থাি আচে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই িতুি গচবষণা হক্ন্দ্রটি িতুি ইয়ক্ন বাসীচদ্র পরবতী প্রজন্মচক্ হিখাচব নক্ভাচব 
এই সমস্ত হুমনক্ হমাক্ানবলা ক্রা যায়, এক্ই সাচর্থ আমাচদ্র সমগ্র রাষ্ট্রচক্ ভনবষযচতর সাইবার 
নিরাপত্তা েযাচলঞ্জ সামলাচিার জিয প্রস্তুত ক্রা হচব।"  
  
লং আইলোম্বন্ডর আঞ্চবলক অর্নর্ীবত উন্নয়র্ সংস্থার সহ-সভাপবত ও হহাফসট্রা বিশ্ববিদ্োলম্বয়র 
অধেক্ষ সু্টয়ার্ন  রাবিম্বর্াইর্জ িম্বলর্, "সাইবার অ্পরাধ নবিাল ববনশ্বক্ অ্র্থননিনতক্ ও নিরাপত্তার 
প্রভাব নিচয় এক্টি অ্নস্তত্বরক্ষার হুমনক্। নিউ ইয়ক্ন  রাচষ্ট্রর সাচর্থ অ্ংিীদ্ানরচত্ব ক্াজ ক্চর আমরা 
এমি এক্টি হক্ন্দ্র বতনর ক্চরনে, যা িতুি প্রজচন্মর সাইবার নিরাপত্তা নবচিষজ্ঞচদ্র প্রনিক্ষণ হদ্চব 



 

 

যারা ক্রমি অ্তযাধনুিক্ হযাক্ারচদ্র হর্থচক্ এনগচয় র্থাক্চত পারচব এবং আমাচদ্র অ্র্থনিীনতচক্ হয 
তর্থয ও প্রযুনক্ত ক্ষমতা নদ্চয়চে তা রক্ষা ক্রচব।"  
  
এই িতুি 1,000 হস্কায়ার ফুচটর সাইবার নিরাপত্তা উদ্ভাবি এবং গচবষণার ববনিষ্ট্য অ্গ্রণী প্রযুনক্ত 
এবং নবশ্বমাচির নসমুচলিি সফটওয়যার। এর মচধয রচয়চে এক্টি সাইবার হরঞ্জ বা 'ওয়ার রুম', 
হযখাচি এক্ অ্িযতম বাস্তবসম্মত সাইবার হামলার দ্িৃযক্ল্প বতনর হচব, নিক্ষার্থীচদ্র প়োচিািা এবং 
প্রকৃ্ত সমচয় প্রনতনক্রয়ায় সাহাযয ক্রার জিয। এই আপানর্থনব অ্নভজ্ঞতা এক্টি সাইবার হামলার উচ্চ 
োপ পনরচবি অ্িুক্রণ ক্রচব, প্রর্থম সিাক্তক্রণ হর্থচক্ পুিরুোর পযনন্ত। এই হক্চন্দ্র 36 টি 
ক্নিউটার, এক্টি সাভন ার  র, হরাি, অ্গচমচেড এবং ভােুন য়াল নরয়ানলটি নডভাইস এবং স্ট্যাটাস 
হবাডন  রচয়চে হযখাচি নিক্ষার্থীরা অ্পাচরিি এবং তর্থয আদ্াি প্রদ্াি পনরোলিা ক্রচত পারচব।  
  
এই প্রক্ল্পটি হেড হডমযাচটইজ সু্কল অ্ফ ইনঞ্জনিয়ানরং অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড সাচয়ি (Fred DeMatteis 
School of Engineering and Applied Science) এবং েযাঙ্ক নজ. জারব সু্কল অ্ফ নবজচিচসর 
(Frank G. Zarb School of Business) মচধয এক্টি সহচযানগতার প্রনতনিনধত্ব ক্চর। িতুি হক্ন্দ্র 
হখালার পািাপানি, প্রযুনক্ত বা বযবস্থাপিা ও িীনতচত হক্ন্দ্রীক্রণ নিচয় হহাফস্ট্রা সাইবার নিরাপত্তা-এ 
M.S. োলু ক্রচে। এই িতুি হপ্রাগ্রাম হহাফস্ট্রা-হত নবদ্যমাি হপ্রাগ্রাচমর পনরপরূক্, যার মচধয 
সাইবার নিরাপত্তা হক্ষচে এক্টি স্নাতক্ ক্নিউটার নবজ্ঞাি নডগ্রী এবং সাইবার নিরাপত্তা বযবস্থাপিা 
ও িীনতচত MBA রচয়চে।  
  
এম্পায়ার হস্টর্ হডম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
হপ্রবসম্বডে ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক হজ. গার্ন লার িম্বলর্, "বুনেমাি নবনিচয়াগ 
এবং হক্ৌিলগত অ্ংিীদ্ানরচত্বর মাধযচম আমরা নিউ ইয়ক্ন বাসীচদ্র প্রনিক্ষণ নদ্চত পানর আগামীর 
েযাচলচঞ্জর মুচখামনুখ হচত, বতন মাচি আমাচদ্র অ্র্থনিীনত বা়োচিার সাচর্থ। এই প্রক্ল্পটি আমাচদ্র 
রাচজযর প্রযুনক্ত পনরক্াঠাচমা রক্ষা এবং সবার জিয এক্টি িনক্তিালী, নিরাপদ্ নিউ ইয়ক্ন  বতনর 
ক্রার িতুি উপায় অ্িসুন্ধাচির জিয োে, বযবসায়ী হিতা, এবং নবচিষজ্ঞচদ্র এক্ে ক্রচব।"  
  
হসম্বর্র্র হকবভর্ র্মাস িম্বলম্বের্, "আজচক্র প্রযুনক্তোনলত অ্র্থনিীনতচত ক্নিউটার সাচয়ি ও 
সাইবার নিরাপত্তা হক্ষচে প্রনিনক্ষত বযনক্তর জিবল এক্টি অ্মূলয সিদ্। এই প্রক্ল্পটি আমাচদ্র 
নিক্ষার্থীচদ্র গুরুত্বপূণন প্রনিক্ষণ প্রদ্াি ক্রচব এবং আগামীর েযাচলঞ্জ পূরচণর জিয তাচদ্র প্রস্তুত 
ক্রচব। এই হক্ন্দ্রটি আমাচদ্র রাজয এবং স্থািীয় উভয় অ্র্থনিীনতচতই এক্টি মূলযবাি নবনিচয়াগ, যা 
বহু প্রজচন্মর োেচদ্র ক্ষমতায়ি ক্রচব এবং লং আইলযাচন্ডর স্থািীয় বযবসায়ী সম্প্রদ্ায়চক্ িনক্তিালী 
ক্চর তুলচব।"  
  
অোম্বসেবল সদ্সে হর্লর ডাবলনং িম্বলর্, "আনম গভিনর কুওচমা এবং হহাফস্ট্রা নবশ্বনবদ্যালচক্ বাহবা 
জািাই। আনম নবশ্বাস ক্নর এটা হহাফস্ট্রার সাচর্থ এক্ দ্ারুণ হযাগ! আজচক্র নদ্চি এবং যুচগ যখি 
সাইবার-অ্পরাধ আচগর হেচয় অ্চিক্ হবনি হচয় উচঠচে, তখি এই ধরচির ক্রমবধনমাি হুমনক্ হর্থচক্ 
ক্যানরয়ার বতনর ক্রার জিয নিক্ষার্থীচদ্র জিয এটি এক্টি ব়ে সুচযাগ। সক্ল পটভূনম হর্থচক্ 
নিক্ষার্থীচদ্র সিৃক্ত হচত উৎসানহত ক্রা জরুনর।"  



 

 

  
হহাফস্ট্রা'র দ্নক্ষণ ক্যািাচস অ্বনস্থত, 1.35 নমনলয়ি মানক্ন ি ডলাচরর এই নিরাপত্তা উদ্ভাবি ও 
গচবষণা হক্ন্দ্র লং আইলযান্ড আঞ্চনলক্ অ্র্থননিনতক্ উন্নয়ি পনরষচদ্র মাধযচম নিউ ইয়ক্ন  রাজয হর্থচক্ 
200,000 মানক্ন ি ডলাচরর অ্িুদ্াি বারা সমনর্থনত হয়। হহাফস্ট্রা োেচদ্র প্রনিক্ষণ ো়োও, এই হক্ন্দ্র 
নবশ্বনবদ্যালয়, হবসরক্ানর বযবসা প্রনতষ্ঠাি এবং সরক্াচরর মচধয সাইবার নিরাপত্তা নবষচয় গচবষণা, 
হুমনক্ নবচেষণ এবং নিরাপত্তা হজারদ্ার ক্রার মচধয অ্ংিীদ্ানরত্ব োলিা ক্রচব। এক্ই সমচয়, এই 
হক্ন্দ্র সাইবার নিরাপত্তা নবচিষজ্ঞচদ্র জিয উচেখচযাগয অ্পনরপণূন োনহদ্ার সরুাহা ক্রচব, অ্পূণন 
সাইবার নিরাপত্তা ক্াচজর সংখযা 3.5 নমনলয়চি হপৌৌঁোচত পাচর এবং সাইবার হামলার নবশ্ববযাপী খরে 
আিুমানিক্ 2021 সাচলর মচধয 6 নিনলয়ি মানক্ন ি ডলার োন়েচয় যাচব।  
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