
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা ঘের্ ঘে সাইিার বর্রাপত্তা বিম্বেষজ্ঞরা বর্উ ইয়ম্বকন র সাইিার বর্রাপত্তা 
উপম্বেষ্টা ঘিাম্বডন  ঘোগ বেম্বয়ম্বের্ এিং বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের বর্িনাচর্ম্বক বর্রাপে করার জর্ে প্রম্বচষ্টা 

র্িায়র্ করার বর্ম্বেন ে প্রোর্ কম্বরর্  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে 2020 সামের সমামোচর্ামূেক দর্র্নাচমর্র 
আমগ দর্উ ইেমকন  আরও সুরক্ষা প্রিার্ করমে সাইর্ার দর্রাপত্তাে শীষনস্থার্ীে দর্মশষজ্ঞরা োর 
সাইর্ার দর্রাপত্তা উপমিষ্টা ঘর্ামডন  ঘোগ দিমেমের্। এোড়া গভর্নর কুওমমা, আমামির দর্র্নাচমর্র 
দর্রাপত্তা ও র্যােপরােণোর প্রদে হুমদক মূেযাের্ করমে এর্ং দর্র্নাচর্ী দর্রাপত্তা ঘজারিামরর জর্য 
পিমক্ষপ ঘর্ওোর জর্য ঘর্াডন মক দর্মিনশ দিমেমের্।  
  
"আমামির র্েুর্ র্াস্তর্োর মুমিামদুি হমে হমর্: দর্র্নাচর্ী অ্বর্ধ হস্তমক্ষপ এির্ আমামির গণেমের 
অ্র্যেম র্ড় হুমদক," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেডামরে ঘর্েৃমের অ্র্ুপদস্থদেমে দর্উ ইেকন  
দর্র্নাচর্ী দর্রাপত্তাে ঘেভামর্ অ্গ্রসর হে ো আমগর ঘচমে এির্ অ্মর্ক ঘর্দশ জরুদর। আদম এই 
র্েুর্ ঘর্াডন  সিসযমির স্বাগে জার্াই োরা দর্িযমার্ সাইর্ার দর্রাপত্তা সুরক্ষা ঘজারিার করমর্র্ এর্ং 
দর্উ ইেমকন র দর্র্নাচর্ী প্রদিোে সেো র্জাে রািমে সাহােয করমর্র্।"  
  
সাইর্ার হুমদক ঘেমক দর্উ ইেমকন র অ্দধর্াসীমির দর্রাপি রািার জর্য ঘেট োমে কাটং-এজ 
ঘকৌশে র্জাে রামি, ঘস জর্য 2013 সামে গভর্নর কুওমমা সাইর্ার দর্রাপত্তা উপমিষ্টা ঘর্াডন  তেদর 
কমরর্। এই ঘর্াডন  দর্শ্বিযাে সাইর্ার দর্রাপত্তা দর্মশষজ্ঞমির দর্মে গঠিে োরা প্রশাসর্মক পরামশন 
ঘিে এর্ং রামের সংকটপণূন অ্র্কাঠামমা ও েেয-পদ্ধদে রক্ষার জর্য প্রস্তার্র্া তেদর কমর। ঘর্ামডন র 
র্েুর্ দর্মোগপমে সাইর্ার দর্রাপত্তা ও দর্র্নাচর্ী দর্রাপত্তাে দর্শ্বমামর্র দর্মশষজ্ঞমির অ্ন্তভুন ক্ত কমরমে।  
  
এই অ্দেদরক্ত সুপাদরশগুমো গভর্নর 2018 ও 2019 সামের দর্র্নাচর্ী অ্র্কাঠামমা সেে করার ওপর 
গমড় েুেমর্। আমগর র্যর্স্থাগুদের মমধয রমেমে, একট অ্র্ুপ্রমর্মশর শর্াক্তকরণ র্যর্স্থা এর্ং 
পদরচাদেে দর্রাপত্তা পদরমষর্া ো এির্ কাউদি ঘর্াডন  অ্র্ ইমেকশর্ (County Boards of 
Election) এর্ং অ্র্যার্য কাউদি ইর্েরমমশর্ দসমেম, ঘেট দর্র্নাচর্ ঘর্াডন  (State Board of 
Elections) কেৃন ক সমদিে ঝুুঁ দকর মেূযাের্ এর্ং সাইর্ার দর্রাপত্তা উন্নেমর্র জর্য 5 দমদেের্ 
মাদকন র্ ডোর। উপরন্তু, ঘহামেযান্ড সরুক্ষা এর্ং জরুদর পদরমষর্াগুদের দর্ভাগ (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) সাইর্ার ইর্দসমডি ঘরসপন্স টম 
(Cyber Incident Response Team) এর্ং ঘেট ঘর্াডন  (State Board)-এর দর্রাপি দর্র্নাচর্ 



 

 

ঘকন্দ্র (Secure Election Center) কাউদিগুদেমক োমির দসমেমগুদে সুরদক্ষে করমে এর্ং  টর্া 
েির্  মট েির্ প্রদেদিোমে সহােো করার জর্য র্যদক্তগেকৃে সহােো সরর্রাহ কমর।  
  
দর্মিদশ হস্তমক্ষমপর মাধযমম অ্র্যাহে সেকন  করাে, গভর্নর আর্ার দর্উ ইেমকন র র্েন মার্ সাইর্ার 
দর্রাপত্তা কােনিম ও অ্দেস পেনামোচর্া এর্ং দর্উ ইেমকন র দর্রাপত্তা ও ঘরদসদেমেদন্স উন্নে হমর্ 
এমর্ সুপাদরশ করার জর্য উপমিষ্টা ঘর্াডন মক দর্মিনশ দিমের্।  
  
এই ঘর্ামডন র ঘর্েৃমে রমেমের্ দর্উ ইেমকন র আদেনক পদরমষর্া দর্ভাগ (Department of Financial 
Services, DFS)-এর সপুাদরর্মটর্মডি ঘকা-ঘচোর দেন্ডা েযামসওমেে; দর্উ ইেমকন র পার্দেক 
ঘসেট এর ঘডপুট ঘসমিটাদর ঘজমরদম ঘশাদসমকট; এর্ং সাইর্ার ডদিউএ ইর্কমপনামরমটড 
(CyberWA, Inc.)-এর প্রধার্ দর্র্নাহী কমনকেন া ও সহ-প্রদেষ্ঠাো উইদেোম ঘপেদগ্রর্। র্েুর্ 
ঘর্ামডন র সিসযরা হমের্:  
  

• বলউক ঘডম্বোবি: জর্ার্ ঘডমবাদি, ঘিমর্ভইস দপদেম্পটর্ (Debevoise Plimpton) 
এর আইর্ প্রদেষ্ঠামর্র অ্ংশীিার, ঘেিামর্ দেদর্ প্রদেষ্ঠামর্র সাইর্ার দর্রাপত্তা সংিান্ত 
ঘডটা ঘগাপর্ীেো অ্র্ুশীেমর্র সহ-সভাপদে এর্ং ঘহাোইট কোর ঘরগুমেটদর দডমেন্স 
গ্রুমপর সিসয। জর্ার্ ঘডমবাদি এর আমগ একজর্ ঘেডামরে প্রদসদকউটর দহমসমর্ 
িাদেে পাের্ কমরমের্, অ্দে সম্প্রদে দেদর্ েুক্তরামের দর্চার দর্ভামগর (U.S. 
Department of Justice) জােীে দর্রাপত্তার জর্য ঘডপুট সহকারী অ্যাটদর্ন 
ঘজর্ামরে দহমসমর্ ঘোগিার্ কমরমের্, ঘেিামর্ দেদর্ সর্ জােীে দর্রাপত্তা সাইর্ার 
মামো েিারদক করমের্।  

• এবরক বিডিাগন: দম. দিডর্ামগনর সরকাদর ও ঘর্সরকাদর িামে আইর্, সাইর্ার 
 টর্ার জর্ার্, সাইর্ার-গভমর্নন্স, IT দর্রাপত্তা, েমরর্দসক, েিন্ত, ই-দডসকভাদর 
এর উপর 30 র্েমরর অ্দভজ্ঞো রমেমে। দেদর্ 2016 সামে Aon-এর অ্দধগহৃীে 
স্ট্রজ দিডর্াগন (Stroz Friedberg)-এর সাইর্ার কর্সােমটদন্স ও ঘটকদর্কযাে 
সাদভন মসস োমন এর্ং Aon-এর সাইর্ার সদেউশর্, সাইর্ার দরি মযামর্জমমি 
দর্ভামগর সহ-সভাপদে।  

• জাবের্ ঘেবরং: জর্ার্ ঘহদরং দর্উ ইেকন  দের্যাদন্সোে সাদভন মসস দর্ভামগর সাইর্ার 
দর্রাপত্তা দর্ভামগর দর্র্নাহী সুপাদরমির্মডি, ঘেিামর্ দেদর্ আদেনক দশমের জর্য 
অ্দধিপ্তমরর সাইর্ার দর্রাপত্তা দর্দধ েিারদক কমরর্। এর আমগ দেদর্ দর্চার 
দর্ভামগর সমে দসদর্ের সাইর্ার িাইমমর আইর্জীর্ী দহমসমর্ িাদেে পাের্ করমের্।  

• এবরজ বলিারমোর্: জর্ার্ দের্ারমার্ দর্চার দর্ভামগর আইর্জীদর্ দহমসমর্ এক িশক 
ধমর কাজ কমরদেমের্, ঘেিামর্ দেদর্ সাইর্ার ও ঘশোে অ্পরাধীমির দর্চামরর 
ঘর্েৃে দিমেদেমের্। দেদর্ এির্ সাইর্ার দর্রাপত্তা এর্ং ঘগাপর্ীেোর প্রধার্ 
পরামশনিাো; এর্ং ঘরগুমেটদর ে, প্রুমডদন্সোে দের্যাদন্সোে (Prudential 
Financial)-এর ভাইস ঘপ্রদসমডি। ঘসিামর্ দেদর্ একট েরচুর্ 500 (Fortune 
500) ঘকাম্পাদর্মে প্রেম সাইর্ার দর্রাপত্তা এর্ং ঘগাপর্ীেো আইদর্ িে তেদর 



 

 

কমরদেমের্ এর্ং সাইর্ার েিন্ত েিারদক কমরর্। দেদর্ আইর্ িুমে ঘোগিামর্র পূমর্ন 
এমরামেস এর ইদিদর্োর দেমের্।  

• ঘেম্বিারা প্লাম্বেে: দমস প্লামেট র্যাশর্াে দসদকউদরট এমজদন্স (National Security 
Agency, NSA)-এ কমেক িশক ধমর কাজ কমরর্, ঘেিামর্ দেদর্ NSA এর 
পদরচােক এর্ং েেয দর্শ্চেো দর্ষেক পদরচােমকর প্রর্ীণ উপমিষ্টা দেমের্। দেদর্ 
একট সাইর্ার দর্রাপত্তা পরামশন দর্ষেক র্যর্সা প্লামেট অ্যামসাদসমেটস এর 
দপ্রদন্সপাে। 2016 সাে ঘেমক দমস প্লামেট দডদজটাে ঘডমমামিদস প্রকমে, হাভন াডন  
(Harvard)-এর ঘকমর্দড িুে অ্ে গভর্নমমি (Kennedy School of 
Government)-এ ঘর্েোর ঘসিার ের সামেন্স অ্যান্ড ইিারর্যাশর্াে অ্যামেোসন 
(Belfer Center for Science and International Affairs) এর উমিযামগ, প্রচারণাে 
দর্রাপত্তার পরামশন প্রিার্ করার ঘক্ষমে দসদর্ের ঘেমো দহমসমর্ কাজ করমের্।  

  
গভর্নর কুওমমা দর্উ ইেমকন র অ্দধর্াসীমির সংমর্ির্শীে েেয সুরক্ষাে অ্র্যার্য উমেিমোগয পিমক্ষপ 
দর্মেমের্। জেুাই মামস, দেদর্ েপ হযাক এর্ং ইমেকট্রদর্ক ঘডটা দসদকউদরট-র্া SHIELD-আইর্ এ 
দর্উ ইেকন  এর অ্দধর্াসীমির দর্রাপত্তা েঙ্ঘমর্র দর্রুমদ্ধ সুরক্ষার জর্য স্বাক্ষর কমরদেমের্। সুরক্ষা 
েঙ্ঘর্ হমে ক্ষদেগ্রস্থ গ্রাহকমির েোেে প্রজ্ঞাপর্ প্রিামর্র জর্য আইর্ট র্যদক্তগে ঘডটা পদরচাের্া 
কমর এমর্ র্যর্সামের উপর আরও র্াধযর্াধকো আমরাপ কমর। এোড়াও গভর্নর, কর্দজউমার 
ঘিদডট দরমপাটন ং এমজদন্সগুমোমক একট দর্রাপত্তা েঙ্ঘমর্র দ্বারা ক্ষদেগ্রস্ত ঘভাক্তামির পদরচে চুদর 
প্রদেমরাধ করমে এর্ং প্রশমর্ পদরমষর্ার প্রস্তার্ ঘিওোর জর্য আইর্ এ স্বাক্ষর কমরর্।  
  
ঘম মামস দর্উ ইেকন  ঘেট দডপাটন মমি অ্র্ দের্যাদন্সোে সাদভন মসস সাইর্ার হুমদক ঘেমক ঘভাক্তা ও 
দশেমক রক্ষা করার জর্য একট সাইর্ার দর্রাপত্তা দর্ভাগ প্রদেষ্ঠার জর্য ঘিমশর প্রেম র্যাংদকং র্া 
দর্মা দর্েেক দহমসমর্ পদরণে হে। 2017 ঘেব্রুোদরমে গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা ঘির্ ঘে, দর্উ 
ইেমকন র আদেনক ঘসর্া দশে এর্ং ঘভাক্তামির সাইর্ার আিমমণর হুমদক ঘেমক রক্ষা করমে DFS 
ঘিমশর প্রেম সাইর্ার দর্রাপত্তা দর্দধ ঘ াষণা কমরমে। DFS এর দর্েমকার্ুর্ এির্ আদেনক দশমের 
জর্য পুমরাপুদর কােনকর এর্ং অ্র্যার্য দর্েেকমির সাইর্ার দর্রাপত্তা সংিান্ত দর্েমমর মমডে দহমসমর্ 
কাজ কমর-ঘেমর্ র্যাশর্াে অ্যামসাদসমেশর্ অ্র্ ইর্দসওমরন্স কদমশর্ামরর ঘডটা দসদকউদরট মমডে 
আইর্ এর্ং ঘেডামরে ঘট্রড কদমশমর্র রক্ষাকর্চ দর্দধর সংমশাধর্ী প্রস্তার্।  
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