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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা জেম্বেের্াল সাম্বরাম্বগবসর সময় সাম্বরাম্বগট এিং বিতামাতাম্বক তাম্বের র্তু র্ িীমা
অবিকার এিং সুরক্ষার কথা স্মরণ কবরম্বয় বেম্বয়ম্বের্

সাম্বরাম্বগটম্বের বিতামাতা দ্বারা প্রেত্ত স্বাস্থ্ে এিং েীির্ িীমা িাওয়ার অবিকার আম্বে
বিতামাতা জেম্বেের্াল সাম্বরাম্বগবসর সময় সম্ভািে আবথন ক ক্ষবত জথম্বক সুরবক্ষত
বর্উ ইয়কন জেট বিিাটনম্বমন্ট অফ বফর্াবিয়াল সাবভনম্বসস িীমাকারীম্বের মম্বর্ কবরম্বয় বর্ম্বেন বেকা
বিঠি বেম্বয়ম্বে জে তাম্বের অিেেই সাম্বরাম্বগটম্বের ের্ে মাতৃ ত্বকালীর্ েম্বের সুবিিা প্রোর্ করম্বত
হম্বি
জেম্বেের্াল সাম্বরাম্বগবসম্বক বিি করা বেল গভর্ন ম্বরর 2021 অথন িেম্বরর প্রণীত িাম্বেম্বটর অংে এিং
বর্উ ইয়ম্বকনর র্ারী ও জমম্বয়ম্বের কাউবিম্বলর ের্ে একটি প্রিার্ অগ্রাবিকার
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের র্তু র্ বীমা সুরক্ষা এবং সামরামগট এবং
নিতামাতার অ্নির্ামরর র্থা স্মরণ র্নরময় নেময়মের্ যা 15 ফেব্রুয়ানর, 2021 তানরমে র্াযনর্র
হমব। এই র্তু র্ বীমা সুরক্ষা এবং অ্নির্ার গভর্নমরর 2021 অ্থনবেমরর জর্য প্রণীত বামজমটর অ্ংশ
নেল যা নর্উ ইয়মর্ন ফজমেশর্াল সামরামগনসমর্ ববিতা ফেয়।
"যের্ আমরা গভন িামতর উির প্রাচীর্ নর্মেিাজ্ঞা তু মল নর্ময় আইর্ িাশ র্নর, তের্ আমরা
সামরামগট মা এবং নিতামাতা উভময়র জর্য জানতর সবমচময় শনিশালী সুরক্ষা অ্ন্তভুন ি র্মরনেলাম,"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম সর্ল নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ এই প্রনিয়ার মিয নেময় যাওয়ার সময় এই
র্তু র্ বীমা সুরক্ষা এবং অ্নির্ার িযনামলাচর্া র্রমত উৎসানহত র্রনে।"
গভর্ন ম্বরর 2021 অথন িেম্বরর িাম্বেম্বটর অিীম্বর্ প্রণীত র্তু র্ িীমা সুরক্ষা এিং অবিকারগুবলর মম্বিে
রম্বয়ম্বে:
•

সাম্বরাম্বগটম্বের ের্ে েীির্ িীমা: সামরামগটমের এের্ জীবর্ বীমা র্ভামরজ িাওয়ার
অ্নির্ার আমে যা নিতামাতার দ্বারা গৃহীত এবং অ্থন প্রেত্ত;

•

•

সাম্বরাম্বগটম্বের ের্ে স্বাস্থ্ে িীমা: সামরামগটমের এের্ বযাির্ স্বাস্থ্য বীমার অ্নির্ার
আমে যা নিতামাতা দ্বারা প্রোর্ র্রা হয় এবং অ্বশযই মাতৃ ত্বর্ালীর্ যমের সুনবিা
এবং গভন াবস্থ্া সম্পনর্ন ত প্রনতমরািমূলর্ যে এবং নিনর্ং র্ভার র্রমত হমব; এবং
বিতামাতার ের্ে িীমা: যনে সামরামগট সামরামগনস চু নির অ্িীমর্ র্াজ র্রমত বযথন
হয়, তাহমল নিতামাতা এের্ তামের আনথনর্ ক্ষনতর র্মামত বীমা নর্র্মত িামরর্
এবং োতা নচনর্ৎসা েরচ বীমা নর্র্মত িামরর্।

গভর্ন ম্বরর জসম্বেটাবর এিং বর্উ ইয়কন জেট মবহলা ও জমম্বয় বিষয়ক কাউবিল (New York State
Council on Women and Girls)-এর জিয়ারমোর্ জমবলসা বিম্বরাো িম্বলর্। "এই প্রশাসর্ সর্ল
নর্উ ইয়র্ন বাসীমের জর্য প্রজর্র্ স্বাস্থ্য অ্নির্ামরর জর্য লডাই র্রার এবং এটিমর্ নর্রািে র্রার
জর্য অ্গ্রানির্ার নেময়মে। ফযমহতু এই আইর্ র্াযনর্র হমে, আমরা সামরামগট এবং নিতামাতামর্
স্মরণ র্নরময় ফেই ফয িনরবার িনরর্ল্পর্া প্রনিয়ার সময় তামের মার্নসর্ শানন্তর জর্য তামের
অ্নির্ার সম্পমর্ন তামের জার্া উনচত।"
আবথন ক িবরম্বষিা অবিেপ্তম্বরর (Department of Financial Services, DFS), সুিাবরম্বন্টর্ম্বিন্ট বলন্ডা
এ. জলসওম্বয়ল িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন নর্উ ইয়মর্ন র সর্ল িনরবারমর্ রক্ষা র্রার জর্য জানতর
ফর্তৃ স্থ্ার্ীয় িেমক্ষি গ্রহণ র্মর যামে এবং আমরা নর্উ ইয়মর্ন র নিতামাতা এবং সামরামগটমের
তামের র্তু র্ বীমা সুরক্ষা এবং অ্নির্ামরর র্থা স্মরণ র্নরময় নেময়নে। এগুমলা হমে র্মর্মসন্স
ফপ্রামটর্শর্ যা সুরক্ষা প্রনতষ্ঠা র্মর এবং সব িমক্ষর জর্য এর্টি মসৃণ সামরামগনস প্রনিয়ার জর্য
বীমার মার্ নর্িনারণ র্মর।"
DFS ওম্বয়িসাইম্বট িীমাকারীম্বের প্রবত োবর করা সাকুনলার জলটাম্বরর একটি কবি িড়ুর্।
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