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ভারত-অস্ট্রেলিযা য ৌথ ওযাল্কিং গ্রুস্ট্রের সাইবার সুরক্ষা
সহস্ট্র ালিতা সিংক্রান্ত প্রথম ববঠ্
জুন 10, 2021
ভারত ও অস্ট্রেলিযা য ৌথ ওযাল্ক িং গ্রুস্ট্রের (JWG) মস্ট্রযে সাইবার সুরক্ষা সহস্ট্র ালিতা সিংক্রান্ত প্রথম
ববঠ্ 2021 সাস্ট্রির 10 জুন ভার্ুক যালি অনুলিত হস্ট্রযলিি।
ভারস্ট্রতর েররাষ্ট্র মন্ত্রস্ট্র্র েলরর্াি্ (ওলিযালনযা) শ্রীমতী যেৌিমী লিোঠি এবিং সাইবার অোস্ট্রেযাসক
এবিং অস্ট্রেিীয বালিজে লবভাস্ট্রির সমাস্ট্রিার্নামূি্ প্র ুলি সাইবার সুরক্ষার লবস্ট্রিষ েরামিকদাতা
লমস্ট্রসস রোস্ট্রর্ি যজমস দুই যদস্ট্রির মস্ট্রযে সাইবার সুরক্ষা সহস্ট্র ালিতা লবষস্ট্রয চস্ট্রিার্নার জনে লনজ
লনজ প্রলতলনলয লবস্ট্রিষজ্ঞস্ট্রদর যনতৃ ত্ব লদস্ট্রযস্ট্রিন।
সাইবার লসল্উলরটি য্াঅোস্ট্ররিন সম্পল্ক ত য ৌথ ওযাল্ক িং গ্রুে, ভারত এবিং অস্ট্রেলিযা সর্াস্ট্ররর
মস্ট্রযে সাইবার এবিং সাইবার-সক্ষম সমাস্ট্রিার্না প্র ুলি সহস্ট্র ালিতার যেমওযা্ক বেবস্থার অযীস্ট্রন
2020-25 সাস্ট্রির েদস্ট্রক্ষে েলর্ল্পনা বাস্তবাযস্ট্রনর জনে প্রলতলিত এ্টি প্রলক্রযা। এই প্রলক্রযায
লিোলক্ষ্ সহস্ট্র ালিতা যজারদার ্রার জনে নীলত লনযকার্ এবিং এিা্ালভলি্ ্মক ে কাস্ট্রযর
লবস্ট্রিষজ্ঞস্ট্রদর এ্লিত ্রা হয।
JWG এর এই প্রথম ববঠস্ট্র্ উভয েক্ষ 2020 সাস্ট্রির 4 জুন দু'যদস্ট্রির প্রযানমন্ত্রীর যনতৃ ত্বাযীন
ভার্ুক যাি সালমট র্িা্ািীন সমলিত য্ৌিিিত অিংিীদালরস্ট্রত্ব (CSP) সাইবার এবিং সাইবার-সক্ষম
লক্রটি্াি প্র লু ি সহস্ট্র ালিতা সম্পল্ক ত যেমওযা্ক অোস্ট্ররঞ্জস্ট্রমন্ট িারা লর্লিত লিলজটাি অথকনীলত,
সাইবার সুরক্ষা এবিং সমাস্ট্রিার্নামূি্ এবিং উদীযমান প্র ুলিগুলির যক্ষস্ট্রি এ্সাস্ট্রথ ্াজ, িািাতার
উন্নযন ও লিোলক্ষ্ সম্পস্ট্র্কর অগ্রিলতর ্থা বিা হস্ট্রযলিি, তার উস্ট্রেখ ্স্ট্রর উভয েক্ষই তাস্ট্রদর
প্রলতশ্রুলত েুনবকেি ্স্ট্রর।

সাইবার সুরক্ষার চসন্ন সমসো মূিোযস্ট্রনর োিাোলি ভারত ও অস্ট্রেলিযা চইন এবিং জাতীয
সাইবার য্ৌিি সম্পল্ক ত তথে যিযার ্স্ট্ররস্ট্রি। সমাস্ট্রিার্নামূি্ তথে েলর্াঠাস্ট্রমার োিাোলি 5লজ
প্র ুলি এবিং IoT লিভাইসগুলির সুরক্ষা যজারদার ্রার প্রস্ট্রযাজনীযতার ্থা উস্ট্রেখ ্স্ট্রর ভারত
এবিং অস্ট্রেলিযা যবসর্ারী খাত এবিং এ্াস্ট্রিলমযার সাস্ট্রথ সহস্ট্র ালিতা বাডাস্ট্রত এবিং দক্ষতা ও জ্ঞান
লব্াস্ট্রি এ্সাস্ট্রথ ্াজ ্রস্ট্রত সম্মত হস্ট্রযস্ট্রি। উভয েক্ষ বহুোলক্ষ্ যোরাস্ট্রমও সহস্ট্র ালিতা যজারদার
্রস্ট্রত সম্মত হস্ট্রযস্ট্রি।

তারা েরবতী লিোলক্ষ্ সাইবার েলিলস িাযািি এবিং তথে ও য ািাস্ট্র াি প্র ুলি (ICT)সম্পল্ক ত
JWG সভার প্রথম সস্ট্রম্মিস্ট্রনর অস্ট্রেক্ষায চস্ট্রি।
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