
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

পারু্ন  ফামনার (PURDUE PHARMA) উম্বেম্বেে গভর্নর কুওম্বমা: 34 বমবলয়র্ মাবকন র্ র্লার 
ওপম্বয়র্ সঙ্কম্বের ভুক্তম্বভাগীম্বের কাম্বে যাওয়া উবিৎ, পারু্ন র আবিকাবরকম্বের কাম্বে র্য়  

  
আবথনক পবরম্বেিা েফতর (Department of Financial Services) বিঠি পাঠায় মাবকন র্ দেউবলয়া 
বিেয়ক বিিারক রিােন  দেম্বর্র কাম্বে পারু্ন  ফামনার তাম্বের কমনিারীম্বের 34 বমবলয়র্ মাবকন র্ 

র্লাম্বরর দিার্াস প্রোম্বর্র প্রস্তাম্বির বিম্বরাবিতা কম্বর  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ দেউলিযা আোিমে পারু্ন  ফামনা কেতন ক 34 লমলিযর্ মালকন র্ 
র্িামরর দেলি সংস্থার কমীমের দোর্াস লিমসমে প্রোর্ করার জর্য অ্র্ুমমাের্ অ্র্ুমরাধ কমর আইলর্ 
ফাইলিং এর পর লর্ম্নলিলিে লেেতলেটি জালর কমরমের্। এই দোর্াস প্রোর্ আটকামে লর্উ ইযকন  
দেটমক েযেস্থা লর্মে গভর্নমরর র্ামক সাডা লেময, আজ NYS লর্পাটন মমন্ট অ্ফ ফাইর্ান্স একটি 
লিঠি পাঠার্ মালকন র্ দেউলিযা লেিারক, মার্র্ীয রোটন  দেইর্মক, যামে এই 34 লমলিযর্ মালকন র্ 
র্িামরর ক্ষলেপূরমের প্রস্তামের আপলি করা িমযমে।  
  
"এটা িজ্জাজর্ক দয, পারু্ন  ফামনা কমযক েিক ধমর দয আসলি এেং লেপজ্জর্ক ওলপওমযর্ পেয 
আক্রমোত্রমকভামে োজারজাে কমরমে, যার ফমি িাজার িাজার আমমলরকার্ কষ্ট দপমযমের্ 
আসলির কারমে, োরা িক্ষয িক্ষয র্িার দোর্াস ক্ষলেপূরে লিমসমে প্রোর্ করার প্রস্তাে দরমিমে", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 34 মালকন র্ র্িামরর প্রলেটি দপলর্ সরাসলর এই ওলপওমযর্ লিমমর 
ভুিমভাগীমের কামে দযমে িমে, দসই সামে দসই সে করোোমের কামে যারা োমের স্বাস্থয েীমার 
িরি দেমড দযমে দেমিমের্ আসলির লিলকত্সার িরি কভার করার জর্য। লর্উ ইযকন  দেট 
আমামের আইর্ী অ্লধকামরর মমধয সমস্ত পেমক্ষপ দর্মে যামে এই দোর্াসগুলি প্রোর্ করা র্া িয 
এেং পারু্ন  ফামনা এেং অ্র্যার্য ওলপওমযর্ লর্মনাোমের এই সংকমটর মার্লেক ও আলেনক িরমির 
জর্য োযেদ্ধ করা িয।"  
 
মালকন র্ দেউলিযা লেিারক রোটন  দের্মক DFS-এর লিঠি র্ীমি পাওযা যামে।  
  
10 দসমেম্বর 2019, DFS লর্ধনারর্ করার পর দয লর্উ ইযমকন র গ্রািকরা গে 10 েের ধমর প্রায 
2 লেলিযর্ মালকন র্ র্িার েীমা লপ্রলমযাম প্রোর্ কমরমের্ ওলপওমযর্ লর্মনাোরা ওলপওমযমর্র 
লর্রাপিা এেং কাযনকালরো সম্পমকন  দয ভ্রান্ত ধারো প্রিার কমরমের্ োর জর্য, গভর্নর কুওমমা, 
ওলপওমযর্ লর্মনাো, পলরমেিক এেং ফামমনসী দেলর্লফট মযামর্জামরর লেরুমদ্ধ DFS পেমক্ষমপর কো 
দ াষো কমরর্ লর্উ ইযমকন র দক্রোমের জর্য 2 লেলিযর্ মালকন র্ র্িার প্রাপ্ত করার জর্য যারা 



 

 

উচ্চের েীমা লপ্রলমযামমর আকামর িিমার্ ওলপওমযর্ মিামারীর িরি েির্ কমরমের্। DFS, 
ওলপওমযর্ লর্মনাো এেং লর্লিলেউটরমের কামে, লর্উ ইযকন  দেট - িাইমসন্সধারী েীমাকারক এেং 
ফামমনলস দেলর্লফট মযামর্জার - ো PBM-দের কামে েিের্ামা এেং অ্র্যার্য র্লে প্রোর্ করার 
অ্র্ুমরাধ জালর কমরমে ক্ষলেপূরে পাওযার জর্য দযমিেু কমযক িাজার লর্উ ইযকন োসী এেং কু্ষদ্র 
েযেসালযক প্রলেষ্ঠার্ এক লেলিযর্ মালকন র্ র্িামরর দেলি প্রোর্ কমরমের্ েলধনে লপ্রলমযাম োেে 
ওলপওমযর্ সংকমটর কারমে।  
  
23 দসমেম্বর 2019  
  
ECF এেং রালত্রকািীর্ দমইমির মাধযমম  
  
মার্র্ীয রোটন  দের্  
মালকন র্ যিুরামের দেউলিযা লেষযক লেিারক  
ইউর্াইমটর্ দেট দেউলিযা সংক্রান্ত দকাটন   
লর্উ ইযমকন র েলক্ষে দজিা  
300 Quarropas Street  
White Plains, New York 10601-4140  
  
লেষয: পারু্ন  ফামনা কমীমের অ্র্ুমরাধকত ে অ্েন পলরমিাধ  
পারু্ন  ফামনা L.P. এেং অ্র্যার্যরা, দকস র্ং 19-23649 (RDD)  
  
লপ্রয লেিারক দের্:  
  
আলেনক পলরমষো েপ্তমরর সুপালরমন্টর্মর্ন্ট ("লর্পাটন মমন্ট") লিমসমে, আলম লর্উ ইযমকন র এই রামজয 
েীমা লিল্প লর্যন্ত্রমের োলযত্ব পাির্ করলে, যার মমধয োলেলজযক স্বাস্থয পলরকল্পর্াগুমিা রমযমে, যার 
উপর কমযক িক্ষ লর্উ ইযকন োসী োমের স্বামস্থযর েীমার কভামরমজর জর্য লর্ভন র কমর। এই 
লর্যামক ভূলমকায আলম শ্রদ্ধাপূেনক লিলিেভামে লেভামগর অ্লভমে জার্ালি এই লেষময দয পারু্ন  
ফামনা L.P.-র কমী এেং সম্পলকন ে সত্ত্বাগুলিমক 34 লমলিযর্ মালকন র্ র্িার দোর্াস লিমসমে প্রোর্ 
করা উলিৎ লকর্া দযমর্ ঋেগ্রিীো অ্র্ুমরাধ কমরমের্। লর্উ ইযমকন র এই রামজয স্বাস্থযলেমা 
দক্রোমের স্বােনমক কন্ঠস্বর প্রোর্ করমে িাই।  
  
লর্উ ইযকন  ইন্সুযমরন্স আইর্ (New York Insurance Law) এেং লর্উ ইযকন  ফাইর্যালন্সযাি 
সালভন মসস আইর্ (New York Financial Services Law) অ্র্ুযাযী, লর্পাটন মমন্ট লর্উ ইযকন  
রামজযর একমাত্র েীমা লর্যন্ত্রক যার মমধয রমযমে স্বাস্থয েীমার পলরকল্পর্া, যার মাধযমম 5 
লমলিযমর্র দেলি লর্উ ইযকন োসী োমের স্বাস্থয েীমার কভামরজ প্রাপ্ত ির্। অ্র্যার্য আর সে 
লকেহুর মমধয, লেভাগ েীমাকারকমের িাইমসন্স প্রোর্ কমর, পরীক্ষা পলরিাির্া কমর, এেং েীমা 
িার অ্র্ুমমাের্ কমর। োোডা, সুপালরমন্টর্মর্ন্ট লিমসমে, আলম েেন্ত পলরিাির্া করার জর্য, 
েিেেকরে প্রলক্রযা প্রেযর্ করা, এেং সংলিষ্ট আইর্ ও প্রলেধার্ িঙ্ঘর্ কমর যারা অ্র্যামযর সামে 



 

 

যুি োমের লেরুমদ্ধ অ্েনেণ্ড আমরামপর জর্য আমার কেতন ত্ব আমে। উোিরেস্বরূপ, লর্উ ইযমকন র 
েীমা আইমর্র 403 ধারায, আলম দয দকার্ েযলির উপর দেওযালর্ েণ্ড আমরামপর জর্য 
অ্র্ুমমালেে, লযলর্ একটি প্রোরোমূিক েীমা সংক্রান্ত কাজ কমরমের্, দযমর্, লর্উ ইযমকন র েণ্ডলেলধর 
176.05 ধারায েলেনে, এেং 5,000 মালকন র্ র্িার পযনন্ত এেং োলের পলরমাে অ্েলধ — প্রলে 
প্রোরোপূেন োেীর দক্ষমত্র।  
  
েেন মামর্ লর্পাটন মমন্ট েেন্ত করমে দেিার জর্য ওলপওমযর্ লিমল্প দয লেলভন্ন সত্ত্বাগুলি জলডে রমযমে, 
ওলপওমযর্ লর্মনাোরা সি, দযমর্ পারু্ন  ফামনা, োরা অ্র্যায কামজ লিপ্ত লেি লকর্া যার ফমি লর্উ 
ইযমকন র স্বাস্থয েীমা গ্রািকরা ক্ষলের মুমি পমডর্। যলেও আমামের এই েেন্ত এিমর্া দিষ িযলর্, 
োও দেিা যামি দয লেলভন্ন সংস্থা ওলপওমযমর্র লর্রাপিা লর্ময ইিাকত ে ভামে ভুি েযািযা কমরমে 
েহু েের ধমর, এেং দসই সে ভুি েযািযাগুলির ফমি এই ভযার্ক ওলপওমযর্ সঙ্কমটর সম্মুিীর্ 
িমযলে আমরা, একটি জালে লিমসমে। আরও লর্লেনষ্টভামে েিমে দগমি, দসই সে ভুি েযািযাগুলি 
লেিাি সংিযক অ্প্রমযাজর্ীয ওলপওমযর্ দপ্রসলক্রপির্ তেলর কমরমে, যার ফমি েীমা দকাম্পার্ীগুমিা 
(এেং িূডান্তভামে, গ্রািকরা) শুধু প্রোরোমূিক দপ্রসলক্রপিমর্র োলের ফমি েহু অ্েন িরিকমরর্, 
এেং োর সামে ওলপওমযর্ সংক্রান্ত লিলকৎসার ফমিা-অ্র্ োলের কারমেও।  
  
ওলপওমযর্ লিমল্পর কমযকজমর্র এই মমনালন্তক আিরে মার্ুমষর উপর দিাির্ীয প্রভাে দফমিমে, 
দযমর্টা অ্র্যরা লেিেভামে ের্নর্া কমরমের্। এোডা লর্েয লপ্রলমযাম লেমে োধয করা িমযমে, এমর্ 
5 লমলিযমর্র দেলিলর্উ ইযমকন র স্বাস্থয লেমা গ্রািকমের উপর প্রেি আলেনক িাপ দফমিমে যামের 
ক্রমেধনমার্ লপ্রলমযাম প্রোর্ কমর দযমে িমযমে। দসই কভামরমজর িরি র্াটকীযভামে দেমড লগমযমে, 
আংলিকভামে ওলপওমযর্ সংক্রান্ত োলে োডামর্ার প্রেযক্ষ ফিস্বরুপ। লেভামগর লিমসে েিমে, লর্উ 
ইযমকন র গ্রািকমের গে 10 েের ধমর ওলপওমযর্ লর্মনাোমের সমে যুি ও অ্র্যার্যমের ওলপওমযমর্র 
লর্রাপিা ও কাযনকালরো লর্ময ভ্রান্ত প্রিামরর কারমে েীমার লপ্রলমযাম োেে আর্ুমালর্ক 2 লেলিযর্ 
মালকন র্ র্িার প্রোর্ করমে িমযমে। আমার প্রােলমক কাজ িমি ওই গ্রািকমের রক্ষা করা, এেং 
আলম লর্যন্ত্রক কাঠামমার মমধয সে লকেু করমে ইিকু যা লর্উ ইযকন োসীমের জর্য দসই অ্মেনর 
যেটা পরু্রুদ্ধার করা যায ো করমে।  
  
এই প্রসমে েিা যায - দযিামর্ লর্উ ইযমকন র দক্রোমের দেমক প্রায 2 লেলিযর্ মালকন র্ র্িার 
প্রোরো করা িমযমে — 34 লমলিযর্ মালকন র্ র্িামরর দপমমমন্টর অ্র্ুমলের জর্য আলম পারু্ন  
ফামনার আপর্ার অ্র্ামরর প্রলে অ্র্ুমরামধর সম্পমকন  পমডলে, যা োরা দসই সে কমীমের দোর্াস 
লিমসমে লেমে িায যারা গে কমযক েের ধমর প্রেযািা অ্লেক্রম কমরমের্ কামজর দক্ষমত্র। 
পলরমােটি দেমিই শুধু দেলি েমি মমর্ িয ো র্য (গমড 50,000 মালকন র্ র্িার প্রলে কমনিারীর 
জর্য), দয ইর্মসলন্টভ দপ্রাগ্রাম যার অ্ধীমর্ এই দোর্াস পলরমিাধ করমে িয, ো লর্মজই িযমো 
সারা দেি জমুড মার্ুমষর ক্ষলের অ্েোর্ দরমি োকমে পামর, দসই দভািামের সি যামের রক্ষা 
করমে আলম োযেদ্ধ। উপিব্ধ প্রলেটি র্িার ক্ষলেগ্রস্তমের ক্ষলেপূরমের জর্য েযেিার করা উলিে, 
এেং এটা অ্র্যায িমে, েিাই োহুিয, যলে অ্মেনর পলরমাে যা গ্রািকমের করা অ্পলরসীম ক্ষলের 
পূরমের উমেমিয প্রোর্ করা উলিৎ ো হ্রাস পায দযমিেু দয সে কমীরাআিােীে ভামিাভামে কাজ 
কমরমের্ োমের প্রোর্ করা িয দেলি পলরমামে, ঠিক দসই ক্ষলে করার জর্য পুরষ্কার লিমসমে। 



 

 

আলম েুলি দয আপর্ামক দেউলিযা এমেট সম্পমকন  লর্ধনারে করার সময েহু লেষয পলরমাপ করমে 
িমে। এটা করমে লগময আলম শ্রদ্ধাপূেনক অ্র্ুমরাধ কলর দয, আপলর্ 5 লমলিযমর্র দেলি লর্উ ইযকন  
দিিে ইন্সুযমরন্স দক্রোমের স্বামেনর কো পলরমাপ করুর্, যারা পারু্ন  ফামনার কমনকামণ্ডর ফমি 
ভুগমের্।  
  
এই কাযনধারায লর্পাটন মমন্ট োর লেকল্পগুলি পযনামিাির্া করমে পারু্ন  ফামনা ও সম্পলকন ে সংস্থার কাে 
দেমক লরকভালর প্রালপ্তর লেষময। এটা সমূ্পেনভামে সম্ভে দয লর্পাটন মমন্ট এই লেষময একটি োেী 
োমযর করমে, এেং 3 অ্মটাের 2019-এর সমযসীমার আমগ দোর্াস অ্েন প্রোমর্র দক্ষমত্র একটি 
সরকারী আপলি জমা দেোর জর্য আমামের অ্লধকার আমরা সংরক্ষে করমো। ইলেমমধয অ্েিয, 
লর্উ ইযকন  দেট ইর্লসওমরন্স দরগুমিটর লিমসমে আমার ভূলমকায আলম লর্লিে করার দিষ্টা কলর 
যামে লর্উ ইযকন  দক্রোমের স্বােন আোিে দ্বারা লেমেলিে িয। আপর্ার লেমেির্ার জর্য আপর্ামক 
আগাম ধর্যোে।  
  
সশ্রদ্ধ লর্মেের্,  
  
  
  
  
লিন্ডা এ. দিসওমযি  
সুপালরমন্টর্মর্ন্ট অ্ফ লফর্ালন্সযাি সালভন মসস  
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