
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুউম্বমা 2020 এর জর্ে রাম্বজের 6ষ্ঠ পবরকল্পর্া ঘ াষণা কম্বরম্বের্: বির্ ধাম্বপর 
পবরকল্পর্ার মাধেম্বম সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বের জর্ে ঘপ্রসবিপের্ এ ঘেয়া ওষুম্বধর োম কবমম্বয় 

আর্া।  
  

গভর্নর িেয়িহুল এিং জরুরী ডায়াম্বিটিম্বসর ওষুধ, ইর্সুবলম্বর্র জর্ে কোপ কোপ-ঘপম্বমম্বের (Cap 
Co-Payments) জর্ে আইর্ প্রিিন র্ করম্বির্।  

  
পবরকল্পর্া অর্ুযায়ী ঘপ্রসবিপের্ ওষুম্বধর আকােচুেী োম বর্ম্বয় িেন্ত করম্বি রাম্বজের আবথনক 

পবরম্বষিা অবধেপ্তর ঘক ক্ষমিায়র্ করা হম্বি।  
  

কার্াডার ওষুধ আমোবর্করম্বণর কাযনিম্বমর সম্ভািেিা ও সুবিধাবে খবিম্বয় ঘেখার জর্ে কবমের্ 
প্রবিষ্ঠা করা।  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ 2020 এর জর্য রামজযর 6ষ্ঠ পররকল্পর্া ঘ াষণা কমরমের্ - রির্ 
ধামপর পররকল্পর্ার মাধযমম সকল রর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য ঘেসরিপশর্ এ ঘেয়া ওষুমধর োম করমময় 
আর্া। গভর্নমরর েস্তামব বীমাকৃি ঘরাগীমের জর্য েরি মামস 100 মারকন র্ ডলামরর ইর্সুরলমর্র কযাপ 
ঘকা-ঘপমমন্ট করমি হমব যার ফমল ডায়ামবটিস ঘরাগীমের িমবধনমার্ খরমের ফমল সংভরণ, ওষুমধর 
ঘডাজ বাে ঘেয়া এবং ঘেসরিপশর্ অ্র্ুযায়ী র্া েলমি পারার বযাপামর সাহাযয করমব। েস্তাবটি 
ওষুমধর োম অ্মযৌরিক ও অ্রিররিি বৃরির জর্য উৎপাের্কারীমের জবাবরেরহ করমি ও ওষুধ 
উৎপাের্কারীমের িেন্ত এবং বামজয়াপ্ত করার জর্য রামজযর আরথনক পররমষবা েপ্তরমক ক্ষমিারয়ি 
করমব। পররমশমষ, েস্তাবটি কার্ারডয়ার্ ওষুধ আমোরর্ কাযনিমমর সম্ভাবযিা এবং সুরবধাগুরল খরিময় 
ঘেখার জর্য রবমশষজ্ঞমের একটি করমশর্ েরিষ্ঠা করমব এবং পযনামলাের্ার জর্য মারকন র্ যিুরামের 
স্বাস্থ্য ও মার্বমসবা অ্রধেপ্তমর একটি পররকল্পর্া জমা ঘেমব।  
  
"ঘেসরিপশর্ ওষুমধরর অ্রিররিি খরে সারা ঘেমশর পররবারগুরলর জর্য একটি রবশাল ঘবাঝা, এবং 
আমরা রর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য সরিযকামরর ত্রাণ আর্মি েরিটি সরিাম বযবহার এবং েরিটি 
উপলভয উপাময়র জর্য অ্র্ুসরণ করমি সংকল্পবি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "একটি জটিল সমসযা 
ঘমাকামবলা করার জর্য এই র্ার্ামুখী পেমক্ষপ ওষুমধর োমমর জর্য উৎপাের্কারীমের োয়বি করমব 
যা অ্রিররি মূলযবৃরি এবং কম োমী ওষধু উপলব্ধ করার র্িুর্ উপায় অ্র্সুন্ধার্ কমর এবং 
বাজামর আরও েরিমযারগিা রর্ময় আসমব।"  
  



জীির্ রক্ষাকারী ওষুম্বধর খরচ কবমম্বয়: ইর্সুবলম্বর্র কোপ ঘকা-ঘপম্বমে।  
  
ইর্সুরলমর্র োম গি েশ বেমর োয় রির্গুণ ঘবম়েমে এবং ঘভািামের কামে সাশ্রয়ী মূমলযর জর্য 
অ্ল্প কময়কটি রবকল্প রময়মে। 2016 সামল, টাইপ 1 ডায়ামবটিমস একজর্ বযরি বারষনক ইর্সুরলর্ 
খরে গম়ে 5,705 মারকন র্ ডলার। এই বাস্তবিার কারমণ, ডায়ামবটিস সমে মার্ুষ সংভরণ করমে, 
ওষুমধর ঘডাজ বাে রেমে, এবং ঘেসরিপশর্ অ্র্ুযায়ী েলমি পারমের্ র্া। ইময়ল ইউরর্ভারসনটির 
একটি গমবষণা অ্র্ুসামর, টাইপ 1 ডায়ামবটিমস আিান্ত োরজমর্র মমধয একজর্ ওষুমধর ঘবরশ 
োমমরর কারমণ িামের ডািার দ্বারা রর্ধনাররি মাত্রায় ইর্সুরলর্ গ্রহণ কমরর্ র্া। এই ঝুুঁ রকপণূন 
বারণজযগুরল ঘরাগীর স্বাস্থ্যমক রবপন্ন কমর এবং রেরকৎসা বযয়মক আমরা বার়েময় ঘেয়। এই সমসযা 
ঘমাকামবলার জর্য, গভর্নর বীমাকৃি ঘরাগীমের জর্য েরি মামস 100 মারকন র্ ডলামরর ইর্সুরলর্ কযাপ 
ঘকা-ঘপমমন্ট এর েস্তাব কমরমের্। শুধুমাত্র অ্র্য একটি রাজয — কমলারামডা — কযাপ ইর্সরুলর্ 
ঘকা-ঘপমমন্ট েোর্ কমর।  
  
ওষুম্বধর মূলেিৃবির উপর বডএফএস এর (Department of Financial Services, DFS) অবিবরক্ত 
প্রম্বয়াগকারী কিৃন পক্ষম্বক ক্ষমিায়র্ করা হম্বয়ম্বে।  
  
2019 সামলর েথমামধন, উৎপাের্কারীরা গম়ে 10.5% হামর 3,400টি ওষুমধর োম বার়েময়মে। 
ওষুমধর মলূযবরৃির ফমল স্বাস্থ্যমসবা বযয় বৃরি ঘপময়মে এবং গ্রাহকমের জীবর্ রক্ষাকারী ওষুধগুরল 
ঘেসরিপশর্ অ্র্ুযায়ী গ্রহণ করা বন্ধ করমি বাধয কমরমে।  
  
গভর্নর ঘেসরিপশমর্রর ওষুমধর োম উমেখমযাগয বৃরির িেন্ত করার জর্য রাজয আরথনক পররমষবা 
েপ্তর ঘক ক্ষমিায়মর্র জর্য আইর্ েবিন র্ করমবর্ এবং রর্মনািামের এই হঠাৎ মূলযবরৃির যুরিসেি 
র্যায়সেিা ঘেখামি হমব বা ক্ষরিগ্রস্থ্ গ্রাহকমের ক্ষরিপূরণ েোমর্র জর্য জররমার্ার মুমখামুরখ হমি 
হমব। যখর্ এই মূলযবৃরি  টমব, িখর্ রডএফএসমক শুর্ারর্ করার অ্র্ুমরি ঘেওয়া হমব 
উৎপাের্কারীমের এই বৃরির র্যাযযিা রর্ময় যুরি েোমর্র জর্য। যরে োমটি অ্র্যাযয বমল মমর্ 
করা হয়, িমব রডএফএস এই মূলযবৃরি ঘক অ্র্ুমরি র্া ঘেয়া সহ ক্ষরিগ্রস্থ্ গ্রাহকমের ক্ষরিপূরণ সহ, 
জররমার্া করমব। এটি বীমা রেরময়ামমর হার রর্ধনারমণর জর্য রডএফএস কিৃন পমক্ষর উপর রর্ভন র 
কমর, যার একটি উমেখমযাগয অ্ংশ ঘেসরিপশর্ ওষমুধর বযয় বৃরির ফমল  মট।  
  
কার্াডার ওষুধ আমোবর্ কম্বর ঘপ্রসবিপের্ ওষুম্বধর খরচ কবমম্বয় আর্া।  
  
গভর্নর কুময়মমা ঘেসরিপশর্ আমোরর্ করমশর্ তিরর করমবর্ বীমা, ঘভািা, স্বাস্থ্য ঘসবা েোর্কারী, 
এবং অ্র্যার্য ঘেকমহাল্ডারমের সামথ কাজ করার জর্য যামি কার্াডা ঘথমক ওষুধ আমোরর্র ঘক্ষমত্র 
ঘকার্ সম্ভাবয ঘভািা সঞ্চয় সর্াি করা যায়।  
  
করমশর্ ওষুধ আমোরর্ কমনসূেী রর্ধনারণকারী ঘথমক ফামনারসমি ওষুমধর সন্ধামর্র জর্য ট্র্যাক এবং 
ঘট্র্স এর েময়াজর্ীয়িা, ঘলমবরলং এর েময়াজর্ীয়িা যা রেরকৎসক এবং ঘভািামের অ্বরহি করমব, 
রবমেশী রবমিিামের রর্বরন্ধি, আমোরর্ রর্রিিকরণ সহ সুরক্ষা মার্েণ্ডগুরল রর্রিি করার জর্য 



েরিয়াগুরল পযনামলাের্া করমব রামজযর েময়াজর্ীয়িা এবং আমোরর্র পরবিী েময়াজর্ীয়িা ঘযমর্ 
ররমলরবরলং বা পুর্রবনমবের্ার পিরি।  
  
ওষুধ আমোরর্ কমনসূেী রর্ধনারণকারী ঘথমক ফামনারসমি ওষুমধর সন্ধামর্র জর্য সুরক্ষা মার্, ট্র্যাক 
এবং ঘট্র্স েময়াজর্ীয়িা, রবমেশী রবমিিামের জর্য রর্বন্ধকরমণর েময়াজর্ীয়িা, রবমেশী রবমিিামের 
জর্য রর্বন্ধকরমণর েময়াজর্ীয়িা, আমোরর্ েমবমশর েময়াজর্ীয়িা রর্রিি করার জর্য সুরক্ষা 
মার্েণ্ড, ট্র্যাক এবং ঘট্র্স েময়াজর্ীয়িা পূরমণর জর্য করমশর্ সুপাররশ করমব , এবং আমোরর্র 
পরবিী েময়াজর্ীয়িা ঘযমর্ ররমলরবরলং বা পুর্রবনমবের্ার পিরি।  
  
করমশর্ এই কমনসরূের মাধযমম আমোরর্ করা ঘযমি পামর এমর্ ওষুমধর একটি িারলকাও সংকলর্ 
করমব, িা রর্রিি কমর ঘয আমোরর্র জর্য ঘযাগয ওষুধগুরল কার্াডায় রবিময়র জর্য অ্র্ুমমারেি 
ওষুধ এবং ঘসগুরল এফরডএ (Food and Drug Administration, FDA) অ্র্ুমমারেি অ্র্ুমমারেি 
ওষুমধর সংস্করণ।  
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