
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হপ্রস্ক্রিপেম্বর্র ওষুম্বের মূম্বলের হমাকাবিলা করার জর্ে র্তুর্ র্জরদাবর 

িুেম্বরার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

র্তুর্ ফাম্বম নবি িুবিোর িুেম্বরা অবর্য়বিত ফাম্বম নবি িুবিোর মোম্বর্জার বেম্বের তত্ত্বািোর্ 

করম্বি  

  

আবি নক পবরম্বষিার বিভাগম্বক বর্ম্বদনে হদয় গ্রা ক এিং স্বােীর্ হোট িেিিাগুবলম্বক 

িুরবিত রাখম্বত মার্ প্রবতষ্ঠা করার জর্ে  

  

জুর্ 1 এর মম্বেে ফাম্বম নবি হিবর্বফট মোম্বর্জারম্বদর র্তুর্ িুেম্বরার িাম্বি বর্িন্ধর্ করা এিং 

িাবষ নক প্রবতম্বিের্ জুলাই 1 এর মম্বেে জমা হদওয়া িােেতামূলক  

  

PBM বর্িন্ধর্ এিং বরম্বপারটনং িম্পম্বকন বর্ম্বদনবেকা এখর্ DFS ওম্বয়িিাইম্বট উপলব্ধ  

  

  

গভর্ নর হ োকল আজ ফোর্ম নসি হেসর্সফট মযোর্র্জোরর্ের উপর হের্ের প্রথম অসি-প্রর্য়োজর্ীয় 

িত্ত্বোেধোর্র্র হ োষণো কর্রর্ের্ আসথ নক পসরর্ষেো সেভোর্গর ফোর্ম নসি হেসর্সফটি েযযর্রো 

(Department of Financial Services' Pharmacy Benefits Bureau) তিসর করোর িোর্থ। ফোর্ম নসি 

হেসর্সফটি মযোর্র্জোররো  র্লর্ আমোর্ের হপ্রিক্রিপের্ ড্রোগ িরেরো  েঙৃ্খর্লর মলূ 

মধযস্থিোকোরী যো সর্য়ন্ত্রক িত্ত্বোেধোর্ েোড়ো েহুকোল ধর্র স্বোস্থয পসরকল্পর্োগুসলর ওষযর্ধর মূলয এেং 

ফোর্ম নসিগুসলর জর্য পসরর্েোর্ধর  োর সর্য়ন্ত্রণ কর্রর্ে। গ্রো কর্ের উপর ফোর্ম নসি হেসর্সফট 

মযোর্র্জোরর্ের প্রভোে এেং স্বোস্থয পসরচয নোর খরর্চর উপর িজোগ েৃষ্টি হরর্খ, র্িুর্ েযযর্রোর্ক 

লোইর্িক্রসং এেং সের্ল্পর িত্ত্বোেধোর্র্র েোসয়ত্ব হেওয়ো  র্ে৷  

  

"যখর্ আমরো হকোসভড-19 ম োমোরী হথর্ক আমোর্ের প্রিযোেিনর্ চোসলর্য় যোক্রি, িখর্ আমোর্ের 

জর্য স্বোস্থযর্িেো েযেস্থো উন্নি করো এেং সর্উ ইয়কনেোিীর্ের জর্য খরচ কসমর্য় আর্োর প্রসিষ্টট 

িযর্যোগর্ক কোর্জ লোগোর্র্ো অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই যযগোন্তকোরী সর্য়ন্ত্রক 

িংস্থোষ্টট েযোপকভোর্ে অসর্য়সন্ত্রি ফোর্ম নসি হেসর্সফট মযোর্র্জোর সের্ল্প গ্রো কর্ের প্রিোসরি  ওয়ো 

হথর্ক রক্ষো করোর জর্য িিকন িেোরসক প্রেোর্ করর্ে৷ আমোর প্রেোির্ সর্উ ইয়কনেোিীর্ের স্বোস্থয 

েীমো এেং হপ্রিক্রিপের্র্র ওষযর্ধর খরর্চর হেোঝো কমোর্ি িোর ক্ষমিোয় থোকো িে সকেু করর্ি 

প্রসিশ্রুসিেদ্ধ।"  

  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/industry_letters/il20220503_notice_pbm_2902_2904
https://www.dfs.ny.gov/apps_and_licensing/pharmacy_benefit_managers


আর্গ এই েের্র, গভর্ নর কযোসথ হ োকল ফোর্ম নসি হেসর্সফট মযোর্র্জোরর্ের (Pharmacy Benefit 

Managers, PBMs) জর্য হের্ের িে হচর্য় েযোপক সর্য়ন্ত্রক েযেস্থো স্বোক্ষর কর্রর্ের্, DFS-হক 

লোইর্িস এেং সের্ল্পর িত্ত্বোেধোর্র্র জর্য র্িুর্ কিৃত্ব প্রেোর্ কর্র। আসথ নক সেভোর্গর 

(Department of Financial Services, DFS) এখর্ PBM সের্ল্প েযোপকভোর্ে সরর্পোটন করো 

িমিযোযযক্ত অভযোিগুসলর হমোকোর্েলো করোর ক্ষমিো রর্য়র্ে যো ফলস্বরূপ ওষযধ এেং স্বোস্থয েীমোর 

খরচ কমোর্ি িো োযয করর্ে, হয সর্উ ইয়কনেোিীর্ের হিই ওষযধগুসল অযোর্েি করর্ি  য় িোর্ের 

রক্ষো করর্ে এেং সর্উ ইয়র্কনর ফোর্ম নসিগুসলর্ক িমথ নর্ করর্ে, যোর মর্ধয অর্র্কগুসল  ল স্বোধীর্ 

হেোট েযেিো৷  

  

উপরন্তু, প্রণীি 2023 এর রোর্জযর েোর্জট পোর্ির িোর্থ িোর্থ, গভর্ নর হ োকল র্িুর্ েযযর্রোর জর্য 

ি সেল এেং কমী হমোিোর্য়র্ েোেে 5 সমসলয়র্ ডলোর প্রোপ্ত কর্রর্ের্। হপ্রোগ্রোমষ্টট িম্পূণ নরূর্প 

সেকসেি  ওয়োর িোর্থ িোর্থ, এই উর্েযোগষ্টট পসরচোলর্োর খরচ িরোিসর PBM সের্ল্পর উপর সফ, 

মূলযোয়র্ এেং জসরমোর্ো প্রর্য়োর্গর মোধযর্ম পসরর্েোধ করো  র্ে, যোর্ি সর্ক্রিি করো যোয় হয এই 

সেল্পর্ক সর্য়ন্ত্রণ করোর খরচ PBM এর উপর পড়র্ে, করেোিোর্ের উপর র্য়।  

  

PBM-এর সর্য়ন্ত্রণ েোড়োও, ওষযর্ধর েোম েকৃ্রদ্ধর িেন্ত করোর জর্য DFS-এর সেেযমোর্ কিৃত্ব এখর্ 

র্িুর্ ফোর্ম নসি হেসর্সফট েযযর্রোর িত্ত্বোেধোর্র্ পর্ড়। DFS সরর্পোষ্টটনং পয নোর্লোচর্ো চোসলর্য় যোর্ে, 

েোজোর্রর আচরণ সর্রীক্ষণ করর্ে এেং সর্উ ইয়র্কন গ্রো ক িযরক্ষোর যথোযথ প্রর্য়োগ সর্ক্রিি 

করর্ে৷  

  

আবি নক পবরম্বষিার িুপাবরর্ম্বটর্ম্বেন্ট অোস্ক্রিম্বয়র্ এ.  োবরি িম্বলম্বের্, "সর্উ 

ইয়কনেোিীর্ের স্বোস্থয এেং িযস্থিো র্যোযয মূর্লযর হপ্রিক্রিপের্ ওষযর্ধর অযোর্েি পোওয়োর উপর 

সর্ভনর কর্র৷ ফোর্ম নসি হেসর্সফট ইন্ডোসির সর্য়ন্ত্রক িত্ত্বোেধোর্র্র িোর্থ, DFS িোরো সেল্প জযর্ড় 

স্বিিো এেং েোয়েদ্ধিো েোড়োর্ে, যো অের্ের্ষ সর্উ ইয়কনেোিীর্ের পর্কর্ট আরও হেসে অথ ন 

রোখর্ি হের্ে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট হ লি কবমের্ার োাঃ হমবর রট. িাম্বিট িম্বলম্বের্, "হপ্রক্রিপের্র্র ওষযর্ধর 

েোম েকৃ্রদ্ধ শুধয িমস্ত সর্উ ইয়কনেোিীর্ের জর্য স্বোস্থযর্িেোর খরচ েোড়োয়, িোই র্য়, েরং েয়স্কর্ের 

উপর একষ্টট সের্েষ হেোঝো চোসপর্য় হেয় এেং স্বোস্থযর্িেো িরেরোর্  পদ্ধসিগি তেষমযর্ক আরও 

েোসড়র্য় হেয়৷ DOH এেং DFS স্বিিো উন্নীি করর্ি, অযোর্েি িংরক্ষণ করর্ি এেং িে হচর্য় 

ঝযুঁ সকপূণ নর্ের জর্য হপ্রিক্রিপের্র্র ওষযর্ধর েোর্মর িমেধ নমোর্ খরচ হরোধ করর্ি িমসিিভোর্ে 

কোজ করর্ে৷"  

  

হেট বিম্বর্টর বর্ল হেিবলর্ িম্বলর্, "PBM সেল্প েী ন িময় ধর্র অসর্য়সন্ত্রি অেস্থোর্িই রর্য় 

হগর্ে। এখোর্র্ সর্উ ইয়র্কন এেং হেেেযোপী, উভয় হক্ষর্ে PBM-গুর্লো হরোগীর্ের িযস্থিোর্ক 

সেিজনর্ সের্য় স্বিিোর অভোর্ের িযর্যোগর্ক কোর্জ লোসগর্য়র্ে। আসম গভর্ নর হ োকল, 

িযপোসরর্র্টর্র্ডন্ট  যোসরি এেং কসমের্োর েযোর্িটর্ক সর্য়ন্ত্রক প্রক্রিয়োর্ক এসগর্য় সর্র্য় যোওয়োর 

জর্য িোধযেোে জোর্োই যোর্ি PBMগুসলর্ক একষ্টট উৎকর্ষ নর মোর্র্ ধর্র রোখো সর্ক্রিি করো যোয়৷"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-landmark-legislation-bringing-transparency-and-comprehensive-regulatory&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd27b1d539baa48b1ed1908da336e8a82%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637878847110060985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZW%2BB2zaoAP04KYaAdUFXWNz8LfLIgPLj1A0JrCEvCUc%3D&reserved=0


অোম্বিেবল িদিে বরচােন গটফ্রাইে িম্বলর্, "PBM-গুর্লো ওষযর্ধর খরচ েোসড়র্য় হেয়োর জর্য 

েহুলভোর্ে েোয়ী এেং িোর িোর্থ হরোগী এেং ফোম নোসিস্টর্ের ক্ষসি কর্র লোভ করোর জর্য 

েযোপকভোর্ে পসরসচি। িোরো কোয নকর হকোর্র্ো সর্য়ন্ত্রণ েোড়োই হগোপর্ীয়ভোর্ে কোয নপসরচোলর্ো কর্র 

আির্ে, এেং স্বোস্থয পসরকল্পর্োগুর্লো হচইর্ ফোর্ম নসিগুর্লোর িোর্থ একীভূি  ওয়োয় স্বিন্ত্র 

ফোম নোসিস্টর্ের প্রসি PBM-এর অর্যোযয আচরণ আর্রো খোরোর্পর সের্ক যোর্ি। এই আইর্ষ্টট PBM-

গুসলর কোয নকর সর্য়ন্ত্রণ প্রেোর্ করর্ে এেং আসম গভর্ নর, কসমের্োর েোর্িট এেং 

িযপোসরর্র্টর্র্ডন্ট  যোসরির্ক িময়মি েোস্তেোয়র্র্র পর্থ এসগর্য় যোওয়োর জর্য প্রেংিো কসর।"  

  

DFS হরক্রজর্িের্র্র িময়িীমোর প্রস্তুসির জর্য েোস যক হস্টকর্ োল্ডোরর্ের িোর্থ িোক্ষোৎ কর্রর্ে। 

DFS িমস্ত PBM-হক 1 জযর্, 2022 এর মর্ধয েযযর্রোর্ি সর্েন্ধর্ করোর জর্য এেং 1 জযলোই, 2022-

এর মর্ধয িোর্ের প্রথম েোসষ নক সরর্পোটন জমো হেওয়োর িোর্ের আেেযকিোর কথো মর্র্ কসরর্য় 

হেয়। েযযর্রোষ্টট সর্েন্ধর্ এেং েোসষ নক সরর্পোটন, উভয় িংিোন্ত সর্র্েনসেকো DFS ওর্য়েিোইর্ট প্রকোে 

কর্রর্ে।  

  

DFS েীঘ্রই সর্য়ন্ত্রক িংর্েোধর্ েোসখল করর্ে যো এই েযযর্রো তিসর  ওয়োর্ক আওিোভুক্ত 

করর্ে। হস্টট হরক্রজস্টোর্র আর্রো িথয উপলব্ধ  র্ে।  

  

###  
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