
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ইহুবি বিম্বেষী হ্োবকিং ঘটর্ার পর র্র্ন শোর বহ্ব্রু একাম্বেবম সম্প্রিায়ম্বক সমর্নর্ 
করার জর্ে বেবভের্ অফ বহ্উমোর্ রাইটস এিিং শেট সাইিার ইর্বসম্বেন্ট শরসপন্স টিমম্বক 

বর্ম্বিন ে বিম্বয়ম্বের্  
  

বর্উ ইয়কন  শেট বেবভের্ অফ বহ্উমোর্ রাইটস সু্কল কবমউবর্টির জর্ে ভারু্ন য়াল শফারাম 
পবরর্ালর্া করম্বি  

  
শেট বেবভের্ অফ শহ্ামলোন্ড বসবকউবরটি অোন্ড ইমাম্বজন বন্স সাবভন ম্বসস এর সাইিার ইর্বসম্বেন্ট 

শরসপন্স টিম সু্কম্বলর সাইিার বসবকউবরটি প্রস্তুবি মূলোয়ম্বর্র জর্ে উপলভে করা হ্ম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, ঘেমেতু FBI এবং স্থার্ীয় আইর্ শৃঙ্খলা 
রক্ষাকারী বাহের্ী লং আইলযামের র্র্ন ঘশামরর হেব্রু একামেহমর হবরুমে ইহুহি হবমরাধী সাইবার 
োমলার তিন্ত চাহলময় োমে, তখর্ হতহর্ ঘেট হেহভশর্ অ্ফ হেউমযার্ রাইটস (State Division 
of Human Rights) এবং ঘেট হেহভশর্ অ্ফ ঘোমলযাে হসহকউহরটিমক (State Division of 
Homeland Security) সু্কল কহমউহর্টির জর্য অ্হতহরক্ত সমর্নর্ প্রিামর্র হর্মিনশ হিময়মের্। এই 
োমলার অ্ংশ হেমসমব েযাকাররা সু্কমলর ওময়বসাইমট স্বহিকা এবং র্াৎহস সসর্যমির েহব ঘ াে 
কমরমে এবং োত্র এবং হশক্ষকমির বযহক্তগত তর্য ফাাঁস কমরমে।  
  
"এই ইহুহি-হবমেষী োমলা খুবই  ৃণয, এবং বািবতা েমে এটা  মটমে েখর্ সু্কল কহমউহর্টি 
োর্ুকাে উিো র্ করহেল, ো এটা এটামক আমরা  ৃণয কমর তুমলমে। ঘেমেতু আমরা অ্ রাধীমির 
জবাবহিহে করমত বাধয করার জর্য স্থার্ীয় এবং জাতীয়  েনাময় আমামির অ্ংশীিারমির সামর্ কাজ 
করহে, হর্উ ইয়কন  ঘেট এই কাণ্ডজ্ঞার্েীর্ কামজর  র র্র্ন ঘশার হেব্রু একামেহমর কমী, হ তামাতা 
এবং োত্রমির সাোেয করার জর্য সম্পি ঘমাতাময়র্ করমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
সম্পিগুমলা প্রময়াগ কমর আমরা ঘজামর এবং  হরষ্কার বাতন া  াঠাহে ঘে আমামির রামজয  ৃণার 
ঘকার্ স্থার্ ঘর্ই- অ্র্লাইমর্ বা বযহক্তগতভামব- এবং হর্উ ইয়কন  সবসময় হর্মজমির  হরচয় বা 
হবশ্বামসর কারমণ অ্ রামধর জর্য টামগনট েওয়া বযহক্তমির সমর্নর্ করমব এবং রক্ষা করমব।"  
  
এই  টর্ার প্রভাব ঘমাকামবলা করার সময় তামির সোয়তামূলক উৎমসর সন্ধার্ ঘিওয়ার জর্য 
বযা ক রাষ্ট্রীয় প্রহতহিয়ার অ্ংশ হেমসমব, ঘেট হেহভশর্ অ্ফ হেউমযার্ রাইটস সু্কমলর সামর্ সমন্বয় 
সাধর্ করমব র্র্ন ঘশার হেব্রু একামেহম সম্প্রিাময়র জর্য একটি ভাচুন য়াল ঘফারাম  হরচালর্া করমব। 



 

 

এই অ্র্ুষ্ঠার্টি সু্কল কতৃন ক হর্ধনাহরত একটি সময়মরখায়  হরকল্পর্া করা েমব, তার মমধয র্াকমব 
রামষ্ট্রর মার্বাহধকার আইর্, সম্পি এবং উ মিশ, োমত বাবা-মা তামির সন্তার্মির সামর্ এই  টর্া 
হর্ময় আমলাচর্া করমত  ামর, রাষ্ট্র হকভামব সাইবার অ্ রামধর প্রহত সাডা ঘিয় ঘস সম্পমকন  তর্য 
এবং  ক্ষ াতিষু্ট অ্ রামধর হবরুমে আইহর্ সুরক্ষার একটি  েনামলাচর্া।  
  
উ রন্তু, হেহভশর্ অ্ফ ঘোমলযাে হসহকউহরটি অ্যাে ইমামজন হি সাহভন মসস সাইবার ইর্হসমেন্ট 
ঘরস ি টিম (Cyber Incident Response Team, CIRT), ো 2017 সামল গভর্নর কুওমমা 
সতহর কমরর্- র্র্ন ঘশার হেব্রু একামেহমর সাইবার হর্রা ত্তা  েহত মূলযায়মর্র জর্য উ লভয 
র্াকমব, ো ভহবষযমত সু্কলমক আমরা ভামলাভামব আিমণ হচহিত এবং প্রহতমরাধ করমত সাোেয 
করমব। CIRT এর  েনামলাচর্া সু্কমলর সুহবধা অ্র্ুোয়ী েত দ্রুত সম্ভব  হরচাহলত েমব এবং িলটি 
আইর্ শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহের্ীর অ্ংশীিারমির সামর্ কাজ করমব োমত তারা চলমার্ তিমন্ত 
েিমক্ষ  র্া কমর।  
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