
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বিপার্ন ম্বমন্ট অফ বফর্াবিযাল সাবভন ম্বসস PPE বফ ঘেম্বক 
ঘরাগীম্বের রক্ষা করার জর্ে পেম্বক্ষপ গ্রহণ করম্বি  

  
বর্উ ইযম্বকন র স্বাস্থ্ে িীমা বেল্প স্বাস্থ্েম্বসিা প্রোর্কারীম্বের সাম্বে কাজ করম্বি োম্বে PPE বফ 

ঘরাগীম্বের ঘফরে ঘেওযা হয  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপোটন মমন্ট অফ নফর্োনিয়োল 
সোনভন মসস নর্উ ইয়মকন র স্বোস্থ্য বীমোকোরীমের কোমে র্তুর্ নর্মেন নিকো জোনর কমরমে েোমত ঘরোগীমের 
ঘেমক তোমের বীমোকোরীর ঘর্টওয়োমকন  অংিগ্রহণকোরী স্বোস্থ্যমসবো প্রেোর্কোরীরো বযনিগত প্রনতরক্ষোমূলক 
সরঞ্জোম নফ র্ো ঘর্য়।  
  
"এই অনর্নিত সমময়, েখর্ বহু নর্উ ইয়কন বোসী জীবন্ধোমরোমর্র জর্য লড়োই করমের্, তখর্ 
স্বোস্থ্যমসবো প্রেোর্কোরীমের তোমের ঘরোগীমের উপর অনতনরি আনেনক ঘবোঝো চোপোমর্ো উনচত র্য়," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পেমক্ষপ নর্নিত করমব ঘে নর্উ ইয়কন বোসীরো প্রময়োজর্ীয় এবং কখর্ও 
কখর্ও তোমের কোমে প্রময়োজর্ জীবর্েোয়ী পনরচেনোর সোমে জনড়ত অনতনরি নফ ঘেমক সুরনক্ষত 
েোকমব।"  
  
(Department of Financial Services, DFS) গ্রোহকমের অনভমেোগ ঘপময়মে ঘে অংিগ্রহণকোরী 
স্বোস্থ্যমসবো প্রেোর্কোরীরো, নবমিষ কমর েোাঁমতর পনরচেনো সরবরোহকোরীরো, তোমের ঘরোগীমের ঘেমক PPE 
এর জর্য নফ এবং অর্যোর্য COVID-19 এর সোমে সম্পনকন ত বনধনত নফ অর্যোয়ভোমব সংগ্রহ করমের্, 
েো তোমের বীমোকোরীর কোমে পোঠোমর্ো হমে এবং তো বীমোকৃত ঘরোগীর প্রমেোজয খরমচর বোইমর চমল 
েোমে।  
  
একজর্ অংিগ্রহণকোরী সরবরোহকোরীর আওতোভুি পনরমষবোর জর্য ঘরোগীর আনেনক েোয়বদ্ধতো েোড়োও 
ঘরোগীমক নফ বো অর্যোর্য অেন চোজন  করো উনচত র্য়। উপরন্তু, DFS এমর্ পনলনস বো চুনির নবধোর্ 
অর্ুমমোের্ কমর র্ো েো বীমোকৃত ঘরোগীমক অংিগ্রহণকোরী সরবরোহকোরীর PPE খরমচর জর্য েোয়ী 
কমর।  
  
ফাইর্োবিযাল সাবভন ম্বসম্বসর সুপাবরর্ম্বর্র্ম্বিন্ট বলন্ডা এ. ঘলসওম্বযল িম্বলর্, "DFS এর সোকুন লোর 
ঘলটোর নর্উ ইয়কন  ঘেমটর বীমোকোরীমের মমর্ কনরময় ঘেয় ঘে গ্রোহকমের ঘেমক ঘের্ PPE নফ র্ো 
ঘর্ওয়ো হয়। বীমো পনলনস বো চুনিমত তোমের আনেনক েোয়বদ্ধতোর বোইমর েোওয়ো নফ-এর জর্য 
গ্রোহকরো েোয়ী র্র্। এটো অপনরহোেন ঘে স্বোস্থ্যমসবো প্রেোর্কোরী এবং বীমোকোরীরো সহমেোনগতো কমরর্ 
েোমত গ্রোহকরো অনতনরি নফ েোড়োই এই অনর্নিত সমময় তোমের প্রময়োজর্ীয় পনরচেনো প্রোপ্ত হর্।"  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2020_14


  
বর্উ ইযকন  ঘেম্বর্র স্বাস্থ্ে বিষযক কবমের্ার িা. হাওযািন  জকুার িম্বলর্, "স্বোস্থ্যমসবো প্রেোর্কোরীমের 
ঘকোর্ অবস্থ্োমতই PPE এর জর্য ঘরোগীমের চোজন  করো উনচত র্য়। নর্য়নমত ঘচক-আপ ঘেমক শুরু 
কমর অমরোপচোমরর প্রনিয়ো অবনধ সকল সময় তোমের ঘরোগী এবং কমনচোরীমের নর্রোপত্তো নর্নিত 
করোর জর্য সরবরোহকোরীমের একটি বোধযবোধকতো আমে।"  
  
DFS এর সাকুন লার ঘলর্ার িীমাকারীম্বের পরামেন ঘেয:  

• অনবলমে তোমের অংিগ্রহণকোরী সরবরোহকোরীমের জোর্োমর্ো উনচত ঘে PPE নফ চোজন  র্ো 
করমত এবং বীমোকৃতমের এই চোমজন র জর্য েোয়বদ্ধ রোখো চলমব র্ো;  

• বীমোকোরীমের PPE নফ ঘফরত নেমত সরবরোহকোরীমের নর্মেনি ঘেওয়ো;  
• বীমোকৃতমের জোর্োর্ ঘে তোমের PPE নফ-এর জর্য চোজন  করো উনচত র্য় এবং সংনিষ্ট 

অনভমেোগ জমো ঘেওয়োর জর্য বীমোকোরীর ঘেোগোমেোমগর তেয প্রেোর্ করো উনচত;  
• তোমের প্রেোর্কোরীমের সোমে কোজ করো COVID-19 এর কোরমণ বনধনত খরমচর সমসযো 

সমোধোমর্র জর্য, েোর মমধয রময়মে PPE নফ, েোমত বীমোকৃতরো এই নফ-এর জর্য েোয়বদ্ধ 
র্ো হর্, েোর জর্য বীমোকোরীমের বীমোকৃতমের অর্যোয় নফ চোজন  করো হময়নেল নকর্ো তো 
সম্পমকন  প্রেোর্কোরীমের ঘেমক তেয অর্ুমরোধ করমত হমত পোমর; এবং  

• বীমোকৃতমের নরফোন্ড প্রেোর্ করো নর্নিত করমত তোমের সরবরোহকোরীমের সোমে কোজ করো 
এবং  

• সোকুন লোর ঘলটোমরর 90 নেমর্র মমধয, DFS এর কোমে নরমপোটন  করো বীমোকৃতমের জর্য PPE 
নফ-এর পনরমোণ ধোেন করো হময়মে তো সম্পমকন , প্রভোনবত বীমোকৃমতর সংখযো এবং নকভোমব 
অেন ঘফরত প্রেোর্ করো হমব তোর একটি বণনর্ো।  

  
DFS ওময়বসোইমট বীমোর সোকুন লোর ঘলটোমরর একটি কনপ পড়ুর্।  
  
বীমো পনলনস সম্পমকন  অনভমেোগ েোকো নর্উ ইয়কন বোসীমের DFS এর সোমে ঘেোগোমেোগ করো উনচত 
www.dfs.ny.gov/complaint এ অেবো DFS কর্নজউমোর হটলোইমর্র মোধযমম (212) 480-6400 
অেবো (518) 474-6600 র্েমর (ঘসোমবোর ঘেমক শুিবোর, সকোল 8:30 ঘেমক নবমকল 4:30 
পেনন্ত)।  

  
###  
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