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গভর্নর কুওম্বমা দটুি আন্তর্ন াবিক বিবিক অবিওম্ব়েড বর্মনািার বিরুম্বে িীমা র্াবল়োবির র্র্ে 
িদম্বেি নর্ও়োর কথা ন াষণা কম্বরম্বের্  

  
DFS অবিওম্ব়েড সঙ্কম্বের সাম্বথ সম্পবকন ি িম্বল নেভা এিং অোলাগনাম্বর্র বিরুম্বে প্রোসবর্ক 

অবভম্ব াগ দাম্ব়ের কম্বরম্বে  
  

DFS অবভম্ব াগ কম্বরম্বে ন  নেভা এিং অোলাগনার্ প্রিারণামূলক বিিণর্ এিং প্রচারণামূলক 
প্রচারণা়ে বর্ম্ব়োবর্ি হম্ব়েবেল  া অবিওম্ব়েড িার্ার সম্প্রসারণ করম্বি এিং িাম্বদর ওষুধ 

প্রচাম্বরর র্র্ে অবিওম্ব়েড ওষুম্বধর বর্রািত্তা এিং কা নকাবরিাম্বক ভুলভাম্বি উিস্থাির্ কম্বরম্বে - 
অবিওম্ব়েড সংকেম্বক স্থা়েী কম্বর এিং বর্উ ই়েম্বকন র গ্রাহকম্বদর র্র্ে িীমার খরচ র্ােকী়েভাম্বি 

িৃবে কম্বর  
  

DFS এর ওম্ব়েিসাইম্বে নেভা এিং অোলাগনাম্বর্র র্র্ে DFS এর চাম্বর্ন র বিিৃবি িডুর্ এখাম্বর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ফ নফর্ানিয়াল 
সানভন মসস (New York State Department of Financial Services) ঘটভা ফামনানসউটিকযাল 
ইন্ডানিজ, নলনমমটি (Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.) এবং এর সহমোগী প্রনিষ্ঠার্, 
ঘিভা ফামনানসউটিকযালস ইউএসএ, ইর্কমপনামরমটি (Teva Pharmaceuticals USA, Inc), 
ঘসফামলার্, ইর্কমপনামরমটি (Cephalon, Inc.), ওয়াটসর্ লযাবমরটনরজ, ইর্কমপনামরমটি (Watson 
Laboratories, Inc), এবং অ্যানিভাস ফামনা ইঙ্কপনমরমটি (Actavis Pharma, Inc.), অ্যানিভাস 
LLC (Actavis LLC), এবং অ্যানিভাস এনলজামবথ LLC (Actavis Elizabeth LLC), এবং 
অ্যালাগনার্ PLC (Allergan PLC) এবং এর সহমোগী প্রনিষ্ঠার্ অ্যামলগনার্ ফাইর্াি LLC 
(Allergan Finance LLC) এর নবরুমে অ্নভমোগ দানিল কমরমে এবং প্রশাসনর্ক প্রনিয়া শুরু 
কমরমে। এই অ্নভমোগগুনল হল দানিল করা িৃিীয় প্রস্থ অ্নভমোগ ো DFS-এর চলমার্ িদমে 
দাময়র করা হয় ঘসই সকল সত্ত্বাগুনলর নবরুমে োরা ওনপওময়ি সংকট তিনর কমরমে এবং স্থায়ী কমরমে। 
  
ঘটভা মানকন র্ েুক্তরামের বাজামর অ্নপওময়মির সব ঘচময় বড় নর্মনািামদর একটি, ো 2006 ঘথমক 
2014 সাল পেনে নর্উ ইয়কন মক প্লানবি করা অ্নপওময়মির প্রায় 20% নর্মনাণ কমর। ঘটভা িার 
অ্যানিভাস সহমোগী প্রনিষ্ঠামর্র মাধ্যমম িার নর্জস্ব ব্র্যান্ড অ্নপওময়ি এবং ঘজমর্নরক অ্নপওময়ি, 
অ্ভয়ই উৎপাদর্ কমরমে। অ্যালাগনার্ এোড়াও 2006 ঘথমক 2014 অ্বনধ্ অ্নপওময়ি পণয 
উৎপাদর্।  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/enforcement_discipline/ea20200818_teva_allergen
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr1909101


 

 

  
"নর্উ ইয়কন  অ্নপওময়ি সঙ্কমটর সৃনিকারী প্রনিকূল প্রভাব সৃনিকারীমদর আিমর্াত্মকভামব িদে 
চানলময় োমব - ো একটি আমমনরকার্ ট্র্যামজনি ো অ্মর্ক জীবর্ নর্ময়মে এবং আমামদর রাজয এবং 
সারা ঘদমশর সম্প্রদাময়র অ্পূরণীয় ক্ষনি কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রমিযমক োরা 
অ্নপওময়ি দ্বারা আিাে হময়মে, িামদর প্রমিযমকর র্যায়নবচার প্রাপয এবং আমরা ঘসই সব 
সংস্থাগুনলর পশ্চাদধ্াবর্ কমর িা প্রদার্ করার সব রকম ঘচিা করব োরা জর্গমণর সামথ প্রিারণা 
কমর এবং আইমর্র পূণন মাত্রায় িামদর দায়বে কমর।"  
  
নিপাটন মমন্ট অ্ফ ফাইর্ানিয়াল সানভন মসস (Department of Financial Services, DFS) এর 
ঘেটমমন্ট অ্ফ চাজন  অ্নভমোগ কমরমে ঘে অ্র্যার্য অ্নপওময়ি প্রস্তুিকারমকর মি, ঘটভা এবং 
অ্যালাগনার্ প্রমিযমকই ঘজমর্শুমর্ নবপজ্জর্ক শনক্তশালী অ্নপওময়ি পণযমক েন্ত্রণার এক প্রসানরি বযানির 
জর্য তবধ্ করার জর্য নমথযা আিযার্মক আরও অ্গ্রসর কমরমে। নবমশষ কমর, সংস্থাটির মাদক 
দ্রমবযর দী ননদর্ পনরনচি আসনক্ত সৃনিকারী প্রকৃনি এবং ঝুুঁ নকমক কম গুরুত্ব নদময়। অ্নপওময়ি নশমের 
এই ঘকৌশলগি প্রমচিা ঘরাগী এবং নচনকৎসা ঘপশাদারমদর দ্বারা নচনকৎসাগিভামব তবধ্, প্রময়াজর্ীয় 
এবং উপেুক্ত ঘপইর্নকলার নহসামব অ্নপওময়মির গ্রহণ বৃনে কমর। এর ফমল, অ্নপওময়মির চানহদা 
অ্ভূিপূবন মাত্রায় ঘপৌুঁেয়, ঘেমর্ হয় এই অ্নিনরক্ত ঘপ্রসনিপশমর্র ফমল আসনক্ত এবং অ্পবযবহামরর 
অ্র্ুমময় সংকমটর সৃনি।  
  
এই অ্নভমোমগর মমধ্য রময়মে:  

• ফুি অ্যান্ড ড্রাগ অ্যািনমনর্মিশর্ (Food And Drug Administration, FDA) এর ঘপ্রস্ক্রাইব 
করার নর্মদন নশকার নবপরীমি, ঘটভা িার সহমোগী প্রনিষ্ঠার্ ঘসফামলামর্র মাধ্যমম 
ইচ্ছাকৃিভামব িার ব্র্যামন্ডি ঘফন্টানর্ল ড্রাগ অ্ফ-ঘলমবল বযবহামরর জর্য বাজারজাি কমরমে 
- োর মামর্ হমচ্ছ ঘকার্ বযবহার ো প্রময়ামগর জর্য উনিনিি হয়নর্ এবং FDA কিৃন ক 
অ্র্ুমমানদি র্া হওয়া ঘকার্ বযবহার - এবং িা করার সময় িামদর ঝুুঁ নকমক ভুলভামব 
উপস্থাপর্ কমরমে। ঘফন্টানর্ল একটি অ্িযে শনক্তশালী ওনপঅ্ময়ি ো মরনফমর্র চাইমি 100 
গুণ ঘবনশ শনক্তশালী। এই অ্ফ-ঘলমবল ঘকৌশল সফল হয়। উদাহরণস্বরূপ, FDA ঘসফামলামর্র 
প্রথম ঘফন্টানর্ল ড্রাগ অ্যানিক অ্র্ুমমাদর্ কমর শুধ্ ুকযািামরর বযথার নচনকৎসার জর্য। 
িমব অ্ফ-ঘলমবল নবপণর্ ঘকৌশমলর মাধ্যমম, অ্যানিক নবনি 2000 সামল 16 নমনলয়র্ 
মানকন র্ িলার ঘথমক ঘবমড় 2006 সামলর মমধ্য 590 নমনলয়র্ মানকন র্ িলামর ঘপৌুঁমেমে, 
ঘেিামর্ মাত্র 8% ঘরাগী কযািার বযথার জর্য ওষধু্ গ্রহণ করনেল। এনিক অ্বসর ঘর্ওয়ার 
পর, ঘসফামলার্ িার র্িুর্ ঘফন্টানর্ল লমজি, ঘফমন্টারার সামথ অ্ফ-ঘলমবল প্রচারণামূলক 
অ্র্ুশীলর্ অ্বযাহি রামি।  

  
• ঘটভা িার ঘসফামলার্ সহমোগী প্রনিষ্ঠামর্র মাধ্যমম িাক্তারমদর অ্ফ-ঘলমবল বযবহামরর 

ঘেৌনক্তকিা এবং ঘপ্রসনিপশর্গুনলর িরচ ঘফরি ঘপমি বীমাকারীর কামে পাঠামর্ার জর্য 
"নচনকৎসা প্রময়াজর্ীয়িার নচঠি"-র ঘটমমপ্লট তিনর কমরমে। এই নচঠিগুনল নবিয় প্রনিনর্নধ্রা 



 

 

বযবহার কমর স্বাস্থযমসবা প্রদার্কারীমদর আমরা প্রলুব্ধ করার জর্য এই শনক্তশালী অ্নপওময়ি 
ঘরাগীমদর িমবধ্নমার্ বৃহত্তর বযবহামরর জর্য ঘপ্রস্ক্রাইব করমি।  

  
• এলাগনার্ এোড়াও নবপণর্ উপাদামর্ িার মাদক দ্রবযগুনল ভুলভামব উপস্থাপর্ কমরমে। 2010 

সামল FDA ঘকাম্পানর্টিমক িার ড্রাগ কানিয়ামর্র জর্য প্রকাশ করা ব্র্নশওর সম্পমকন  একটি 
সিকীকরণ নচঠি পাঠায়। FDA অ্যালাগনার্মক সিকন  কমরমে ঘে এই ব্র্নশওরগুনলর ঝুুঁ নক 
সংিাে িথয বাদ ঘদওয়ার এবং হ্রাস করা, িারা এই ওষুমধ্র পূণন ইনিি নদমি বযথন হওয়া, 
একই সামথ অ্র্যার্য অ্নপওময়ি ওষুমধ্র িুলর্ায় কােনকানরিা এবং ঘেষ্ঠমত্বর অ্প্রমানণি দানব 
সম্পমকন  সিকন  কমর।  

  
• ঘটভা এবং অ্যালাগনার্ উভময়ই নবনভন্ন িৃিীয় পমক্ষর "ফ্রন্ট গ্রুপ" এবং িাক্তারমদর বযবহার 

কমরর্ োমদর "প্রধ্ার্ মিামমির ঘর্িা" বলা হয় োরা সাধ্ারণভামব অ্নপওময়মির নর্রাপত্তা 
এবং কােনকানরিা সম্পমকন  ব্র্যামন্ডি র্য় এমর্ এবং নবভ্রানেকর বািন া প্রচার কমরর্। এই 
ধ্রমর্র ঘোগামোমগর মমধ্য নেল নচনকৎসা নশক্ষার ঘকাসন এবং ঘসই সামথ নলফমলট, ওময়বসাইট 
এবং বই ো ঘরাগী এবং ঘপ্রসনিপশর্ প্রদার্কারী উভয়মকই টামগনট কমরমে। অ্র্যার্য নবষময়র 
মমধ্য, এই উপাদার্গুমলা অ্নপওময়ি আসনক্তর ঝুুঁ নকমক কম গুরুত্ব ঘদয়, এবং ঘপ্রসনিপশর্ 
প্রদার্কারীমদর ঝুুঁ নক সম্পমকন  তবধ্ দনুশ্চোগুনলমক "অ্নপওমফানবয়া" বমল অ্নভনহি কমর, এবং 
ঘরাগীমদর আসনক্তর সুস্পি লক্ষণমক "েদ্মআসনক্ত" বমল উনড়ময় ঘদয়।  

  
DFS-এর অ্নভমোমগর নববৃনি অ্র্ুোয়ী, ঘটভা এবং অ্যালাগনার্ নর্উ ইয়মকন র দইুটি বীমা আইর্ 
লঙ্ঘর্ কমরমে। নর্উ ইয়কন  বীমা আইমর্র 403 ধ্ারা বীমা জানলয়ানি নর্নষে কমর এবং ঘসইসামথ 
5,000 মানকন র্ িলার এবং প্রনিটি লঙ্ঘমর্র জর্য জানলয়ানির দানবটির পনরমাণ পেনে জনরমার্া 
বহর্ কমর; DFS এর অ্নভমোগ অ্র্ুোয়ী প্রনিটি প্রিারণামলূক ঘপ্রসনিপশর্ একটি পৃথক লঙ্ঘর্ 
গঠর্ কমর। আনথনক পনরমষবা আইমর্র 408 ধ্ারা ঘকামর্া আনথনক পণয বা পনরমষবার নবষময় জনড়ি 
জানলয়ানি বা ঘকামর্া বস্তুগি িমথযর ইচ্ছাকৃি ভুল উপস্থাপর্া নর্নষে কমর, োর মমধ্য রময়মে স্বাস্থয 
বীমা এবং ঘসইসামথ 5,000 মানকন র্ িলার পেনে প্রনি লঙ্ঘমর্র জনরমার্া; আবারও DFS এর 
অ্নভমোগ অ্র্ুোয়ী প্রনিটি প্রিারণামূলক ঘপ্রসনিপশর্ একটি পৃথক লঙ্ঘর্ গঠর্ কমর।  
  
DFS এর ওম্ব়েিসাইম্বে নেভা এিং অোলাগনাম্বর্র র্র্ে চাম্বর্ন র DFS এর বিিৃবির একটি কবি িডুর্।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট আনথনক পনরমষবা দিমরর অ্নফমস, ওয়ার্ ঘেট নিট, নর্উ ইয়কন , নর্উ ইয়কন -এ 
26 অ্মিাবর 2020-এ এই শুর্ানর্ অ্র্ুনষ্ঠি হমব। 
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