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গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  মাম্বকন ম্বে প্রধার্ আবিম জাতীয় মোরু্িোকচাম্বরর বিরুম্বে প্রথম বিমা 
জাবলয়াবতর িেিস্থা গ্রহম্বের ঘ াষো কম্বরর্  

  
আবিম জাতীয় মহামাবরম্বত মোবলর্ম্বরাে ওভার ঘরাম্বলর বিরুম্বে প্রোসবর্ক কার্নবিবধর 

বির্াবিয়াল সাবভন স বিভাগ মামলা দাম্বয়র কম্বর  
  

DFS-এর অবভম্বর্াগ মোবলর্ম্বরাে প্রতারোমূলকভাম্বি এর আবিম জাতীয় ড্রাগগুবলর সুরক্ষা ও 
কার্নকাবরতা ভুলভাম্বি উপস্থাপর্ কম্বরম্বে — বচবকৎসাগতভাম্বি অপ্রম্বয়াজর্ীয় ঘপ্রসবরপের্, আসবি 

এিং অপিেিহার এিং বর্উ ইয়ম্বকন র ঘরতাম্বদর জর্ে বিমা খরম্বচর র্ােকীয় িৃবে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ব নির্ানিয়াল 
সানভন স (Department of Financial Services, DFS)-এর নবরুমে প্রশাসনর্ক কােনক্রম শুরু 
হময়মে এবং মযানলর্মক্রাট plc (Mallinckrodt plc) ও এর সহমোগী সংস্থা মযানলর্মক্রাট LLC 
(Mallinckrodt LLC) এবং SpecGX LLC-এর নবরুমে অ্নভমোগ দাময়র করা হময়মে। প্রনিষ্ঠার্ 
সম্পমকন  এই সব অ্নভমোগ প্রথম ঘথমকই DFS-এর চলমার্ িদমে দাময়র করা হয়, ো আনিম 
সংকট তিনর কমরমে এবং স্থায়ী কমরমে।  
  
"সবমচময় খারাপ জানলয়ানি হমে োরা বযনিগি ক্ষনি ঘথমক প্রানিষ্ঠানর্কভামব পেনিগি প্রিারণার 
বাইমর চমল োয়-এবং আনিম নিম এর বযনিক্রম র্য়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ওনপওি 
মযার্ুিযাকচারাসন জার্মিা িামদর পণয কিটা আসনিকর এবং নবপজ্জর্ক নেল এবং হাজার হাজার 
মার্ুমষর জীবর্ ও ঘকাটি ঘকাটি িলার বযয় কমর িারা এটিমক িামদর নর্জস্ব আনথনক লামভর জর্য 
বযবসানয়ক মমিল নহমসমব বযবহার কমরনেল। আমামদর ঘেট ও জানিমক ধ্বংসকারী আনিম জািীয় 
মহামানর তিনর ও স্থায়ীভামব িারা ঘে ক্ষনি কমরমে িা নেল অ্পনরমময় আর এসব বড় 
িামনানসউটিকযাল ঘকাম্পানর্সমূহ িামদর প্রিারণামূলক অ্র্ুশীলমর্র জর্য দায়ী িা নর্নিি করার জর্য 
আমরা পদমক্ষপ নর্নে।"  
  
DFS-এর অ্নভমোগ অ্র্ুোয়ী, মযানলর্মক্রাট নর্উ ইয়মকন র বাজামর আনিম জািীয় নপল-এর সবমচময় 
ঘবনশ মযার্ুিযাকচারারস নেল, আনিম জািীয় নপল-এর প্রায় 39 শিাংশ উৎপাদর্ কমর 2006 
ঘথমক 2014 সাল পেনে নর্উ ইয়মকন  প্লানবি কমরমে। 2009 ঘথমক 2019-সামলর মমযয মযানলর্মক্রাট 
নর্উ ইয়কন  পনলনস ঘহাল্ডার অ্ব কমানশনয়াল ঘহলথ ইিুযমরি (New York policyholders of 

https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr1909101


 

 

commercial health insurance)-এ সরবরাহ কমরনেমলর্—এক নবনলয়মর্রও ঘবনশ আনিম জািীয় 
নপল এমি প্রায় পাাঁচ নমনলয়র্ নর্উ ইয়কন  অ্নযবাসীমদরমক অ্েভুন ি কমর।  
  
DFS চামজন র নববনৃিমি অ্নভমোগ করা হময়মে ঘে মযানলর্মক্রাট:  
  

• স্বাস্থযকমী এবং ঘরাগীমদর ঘবাঝামর্ার প্রমচষ্টায় এর ব্র্যামেি এবং আর্ব্র্ামেি আনিম জািীয় 
পণয উভময়র নর্রাপত্তা এবং কােনকানরিা ভুলভামব উপস্থাপর্ করা হময়মে, ো দী নস্থায়ী 
বযথার নচনকৎসার জর্য আনিম বযবহামরর উপকানরিা ঝুাঁ নকর মমযয পমড়মে এবং আনিম 
জািীয় দী নস্থায়ী বযথার ঘরাগীমদর দ্বারা নর্রাপমদ বযবহার করা ঘেমি পামর;  

• দী নমময়াদী আনিম জািীয় নচনকৎসার সনুবযা বারংবার বানড়ময় বমলমে এবং এই যরমর্র 
বযবহার সমথনর্কারী প্রমামণর অ্ভাব প্রকাশ করমি বযথন হময়মে;  

• আসনি ও অ্পবযবহামরর ঝুাঁ নক এবং প্রিযাহামরর অ্সুনবযা সহ ঘরাগীমদর ঘর্নিবাচক 
িলািলগুনলর ঝুাঁ নকগুনল কনমময় নদময়নেল; এবং িামদর "েদ্ম-আসনি" বমল অ্নভনহি কমর 
ঘর্শার লক্ষণমক নমথযা বমল আখযানয়ি কমর; এবং  

• নমথযা বণনর্া এবং ভুল উপস্থাপর্া জার্ার িমল বানণনজযক নবমা ঘকাম্পানর্র কামে নচনকৎসা 
সংক্রাে অ্প্রময়াজর্ীয় আনিম জািীয় ঘপ্রসনক্রপশমর্র অ্থন প্রদামর্র জর্য দানব করা হমব 
জার্মির্;  

  
DFS-এর অ্নভমোগ, মযানলর্মক্রাট িার ব্র্যামেি আনিম-এর ঘলমবল ও মামকন টিং-সহ নবনভন্ন 
উপকরমণর একটি সুনবশাল অ্যামর এবং র্ার্া উপাময় ভুলভামব উপস্থাপর্া কমরমের্; অ্র্লাইমর্ নশক্ষা 
উপকরণ নচনকৎসক ও ঘরাগী উভময়র প্রনি নর্মদন নশি; ফ্রন্ট গ্রুপগুনল প্রকানশি উপকরণগুনলমি, 
আপািদনৃষ্টমি স্বিন্ত্র িৃিীয় পক্ষগুনল ো কােনকরভামব মযানলর্মক্রাট এবং আনিম নশমে অ্র্যমদর দ্বারা 
নর্য়নন্ত্রি নেল; এবং নচনকৎসা উপকরণ ও পাঠ্যপুস্তমক নচনকৎসকমদর নর্মদনশ ঘদওয়ার প্রনশক্ষমণর জর্য 
বযবহৃি হয়। অ্নভমোগ ঘথমক জার্া োয় ঘে, মযানলর্মক্রাট জার্মির্ ঘে এই নববৃনিটি প্রমানণি 
তবজ্ঞানর্ক িথয নহমসমব উপস্থাপর্ করা হময়মে, আসমল জানলয়ানির ঘকামর্া তবজ্ঞানর্ক নভনত্ত ঘর্ই।  
  
DFS-এর অ্নভমোমগর বণনর্া অ্র্ুোয়ী, মযানলর্মক্রাট নর্উ ইয়মকন র দইুটি নবমা আইর্ লঙ্ঘর্ কমরমে। 
নর্উ ইয়কন  নবমা আইমর্র 403 যারা জানলয়ানি নবমা আইর্ নর্নষে কমর এবং ঘসইসামথ 5,000 
মানকন র্ িলার পেনে জনরমার্া এবং প্রনিটি লঙ্ঘমর্র জর্য জানলয়ানির দানবটির পনরমাণ বহর্ কমর; 
DFS এর অ্নভমোগ প্রনিটি প্রিারণামূলক ঘপ্রসনক্রপশর্ একটি পৃথক লঙ্ঘর্ গঠ্র্ কমর। আনথনক 
পনরমষবা আইমর্র 408 যারা ঘকামর্া আনথনক পণয বা পনরমষবার নবষময় জনড়ি জানলয়ানি বা 
ঘকামর্া বস্তুগি িমথযর ইোকৃি ভুল উপস্থাপর্া নর্নষে কমর, োর মমযয রময়মে স্বাস্থযনবমা এবং 
ঘসইসামথ 5,000 মানকন র্ িলার পেনে প্রনি লঙ্ঘমর্র জনরমার্া; আবার DFS-এর অ্নভমোগ কমর 
প্রনিটি প্রিারণামলূক ঘপ্রসনক্রপশর্ একটি পৃথক লঙ্ঘর্ গঠ্র্ কমর।  
  
DFS এর অ্নভমোগগুনলর বণনর্ার সমূ্পণন অ্র্নুলনপ এবং শুর্ানর্র ঘর্াটিশ DFS ওময়বসাইমট পাওয়া 
োমব।  
  

https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2020/04/ea20200417_statement_charges_notice_hearing_mallinckrodt_specgx.pdf
https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2020/04/ea20200417_statement_charges_notice_hearing_mallinckrodt_specgx.pdf


 

 

নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ব নির্ানিয়াল সানভন মসস অ্নিমস, ওয়ার্ ঘেট নিট, নর্উ ইয়কন , 
নর্উ ইয়কন -এ 24 আগে 2020-এ এই শুর্ানর্ অ্র্ুনষ্ঠি হমব।  

  
  

###  
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