
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুম্ব়েম্বমা গ্লািাল অবিওম্ব়েড বর্মনাতার বিরুম্বে িীমা জাবল়োবতর জর্ে িদম্বেি গ্ াষণা 
কম্বরম্বের্।  

  
আবথনক িবরম্বষিা দপ্তর অবিওম্ব়েড সংকম্বে তার ভূবমকার জর্ে এম্বডা এর বিরুম্বে প্রোসবর্ক 

অবভম্ব াগ দাবিল কম্বরম্বে  
  

DFS-এর অবভম্ব াগ গ্থম্বক জার্া  াম্বে গ্ , এম্বডা তাম্বদর অবিওম্ব়েড ঔষম্বের বর্রািত্তা এিং 
কা নকাবরতার বমথো উিস্থাির্ কম্বরম্বে এিং মাদকাসবি এিং অর্োর্ে িারাি প্রভাম্বির ঝুুঁ বক 

কবমম্ব়ে উিস্থাির্ কম্বরম্বে  
  

 া অপ্রম্ব়োজর্ী়ে অবিওম্ব়েম্বডর অবতবরি গ্প্রসবিিের্, আসবি এিং অিিেিহাম্বরর িৃবেম্বত 
সাহা ে কম্বরম্বে এিং বর্উ ই়েম্বকন র গ্িতাম্বদর জর্ে িীমা িরচ র্ােকী়েভাম্বি িৃবে কম্বরম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ দর্উ ই়ের্ন  ঘেট আদথনর্ পদরমষবা িপ্তর এমডা 
ইন্টারর্যাশর্াল দপএলদি এবং এর অ্ধীর্স্থ িংস্থা এমডা ঘেলথ িদলউশর্ ইর্র্মপনামরমটড, এমডা 
ফামনাদিউটির্যালি, ইর্র্মপনামরমটড এবং পার ফামনাদিউটির্যাল ঘর্াম্পাদর্জ, ইর্র্মপনামরমটড এর 
দবরুমে অ্দভম াগ িাম়ের র্মরমে এবং এর দবরুমে প্রশািদর্র্ র্া নক্রম শুরু র্মরমে। এই 
অ্দভম াগগুদল ঘ িব পক্ষ চলমার্ অ্দপওম়েড িংর্ট তৈদর র্মরমে এবং উিমর্ দিম়েমে ৈামির 
দবরুমে DFS-এর চলমার্ ৈিমে িাদিল র্রা এটি দিৈী়ে অ্দভম াগ।  
  
"এই িব অ্দপওম়েড দর্মনাৈারা জার্মৈা ৈামির পণয র্ৈটা আিদির্র এবং দবপজ্জর্র্ দেল এবং 
োজার োজার মার্ুমষর জীবর্ ও ঘর্াটি ঘর্াটি ডলার বয়ে র্মর ৈারা এটিমর্ ৈামির দর্জস্ব আদথনর্ 
লামভর জর্য বযবিাদ়ের্ মমডল দেমিমব বযবোর র্মরদেল। দর্উ ই়ের্ন , এই ড্রাগ ঘর্াম্পাদর্ এবং 
অ্র্যমির র্াে ঘথমর্ এই অ্দপওম়েড মোমারী  া ঘেট এবং িারা ঘিমশর পদরবার ও িম্প্রিা়েমর্ 
দবপ নস্ত র্মর ঘরমিমে ৈার জর্য িা়েবেৈা িাবী র্মর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ৈামির ঘলাভী, 
প্রৈারণামূলর্ আচরণ ক্ষমার অ্ম াগয, এবং দর্উ ই়ের্ন  দর্দিৈ র্রমব ঘ  র্যা়েদবচার প্রদৈদিৈ েমব 
এবং এই বড় ফামনাদিউটির্যাল ঘর্াম্পাদর্গুমলা চূড়ােভামব ৈামির র্ামজর জর্য িা়েী েমব।"  
  
DFS-এর অ্দভম াগ অ্র্ু া়েী, এমডা  িুরামের বাজামর অ্দপওম়েমডর িবমচম়ে বড় দর্মনাৈামির 
এর্টি,  া গৈ 2006 ঘথমর্ 2014 িাল প নে দর্উ ই়ের্ন মর্ প্লাদবৈ র্রা অ্দপওম়েমডর প্রা়ে 18.4 

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


 

 

শৈাংশ উৎপাির্ র্মরমে। এমডা ৈামির দর্জস্ব ব্র্যামডর অ্দপওম়েমডর পাশাপাদশ িাধারণ অ্দপওম়েড 
িমুটাই উৎপাির্ র্মর।  
  
DFS-এর দববৃদৈর অ্দভম াগ, অ্র্যার্য অ্দপওম়েড দর্মনাৈার মমৈা, এমডা:  

• ঘজমর্ শুমর্ অ্দপওম়েমডর িী ন িম়ে ধমর জার্া আিদি জাগাদর়্ো ধরর্ এবং ঝুুঁ দর্ র্ম 
র্মর ঘিদিম়ে িব রর্ম বযথার জর্য অ্দপওম়েমডর বযবোর আইর্িংগৈ র্রার দমথযা প্রচারণা 
চাদলম়েমে। এই ঘর্ৌশলগৈ প্রমচষ্টার ফমল দচদর্ৎিা প্রিার্র্ারী এবং ঘরাগীমির মমধয তবধ, 
প্রম়োজর্ী়ে এবং উপ ুি বযথার্াশর্ ঔষধ দেমিমব অ্দপওম়েড গ্রেণ র্রার প্রবণৈা বদৃে 
ঘপম়েমে। ফমল, চাদেিা ৈুমে উমেমে, এবং ৈার পাশাপাদশ ঘ িব ঘর্দৈবাচর্ ফলাফমলর 
আশঙ্কা র্রা েদিল, ঘিগুদলও বৃদে ঘপম়েমে;  

• তবধ তবজ্ঞাদর্র্ প্রমার্ োড়া, িাধারণৈ দচদর্ৎিা িম্প্রিা়ে এবং ঘরাগীমির িারা বযবহৃৈ 
উপর্রমণর আড়ামল, দবপণর্ ও প্রচারমলূর্ উপর্রণ, দশক্ষাগৈ প্রর্াশর্া, এবং িদমদৈ এবং 
গুরুত্বপূণন মৈামৈ ঘর্ৈৃমত্বর িারা প্রর্াদশৈ দচদর্ৎিা দর্বন্ধ ইৈযাদি এমডার অ্র্ুিার্ এবং 
িমথনমর্ অ্দপওম়েমডর দর্রাপত্তা এবং র্া নর্াদরৈা িম্পমর্ন  ভুল ৈথয উপস্থাপর্ র্মরমে; এবং  

• এই িব দমথযা উপস্থাপর্া দিম়ে িরািদর স্বাস্থযমিবা প্রিার্র্ারীমির লক্ষয র্মর এর্টি বড় 
দবক্র়ে বাদের্ী ঘমাৈাম়ের্ র্মরমে। এমডার প্রদৈদর্দধরা ৈামির ব্র্যামডর অ্দপওম়েড Opana 
ER দবদক্রর জর্য ঘর্বল দর্উ ই়েমর্ন  মাত্র চার বেমরর মমধয 165,000 বার ঘিলি র্ল 
র্মরমে।  

  
DFS আমরা অ্দভম াগ র্মরমে ঘ , এমডা বারবার এমর্ িাদবর তবধ দভদত্ত র্া থার্া িমেও Opana 
এর এর্টি দভন্ন িংস্করণমর্ অ্পবযবোর-প্রদৈমরাধী দেমিমব বাজারজাৈ র্মর। ঘফডামরল ফুড অ্যাড 
ড্রাগ অ্যাডদমদর্মেশর্ (Food and Drug Administration, FDA ) এই ধরমর্র ভাষা বযবোর 
র্রার জর্য এমডা-এর অ্র্ুমরাধ র্ার্চ র্মর দিম়েদেল র্ারণ, "ফমুনলা পদরবৈন র্ র্রমল আর্ার 
অ্পবযবোর র্মামর্ার আশা র্রা ঘ মৈ পামর ৈা ৈথয িারা প্রমাদণৈ র়্ে", আর এমডা-এর দর্জস্ব 
অ্ভযেরীণ র্দথমৈ ঘিিা ঘগমে, র্ৈুর্ পণযটির অ্পবযবোর িম্ভব। ৈা িমেও, এমডা র্ৈুর্ পণযটি 
দর্রাপি এবং ৈামির পুমরামর্া পণয এবং ৈুলর্ী়ে িাধারণ পমণযর ৈুলর্া়ে অ্পবযবোর েও়োর 
িম্ভাবর্া র্ম িাদব র্মর বাজারজাৈ র্রা অ্বযােৈ রামি। 2017-এর জরু্ মামি FDA অ্পবযবোমরর 
উচ্চ ঝুুঁ দর্ থার্া়ে এমডা এর দভন্ন ফমুনলার Opana ER বাজার ঘথমর্ অ্পিারমণর অ্র্ুমরাধ র্মর।  
  
DFS-এর অ্দভম ামগর বণনর্া অ্র্ু া়েী, এমডা দর্উ ই়েমর্ন র িইুটি বীমা আইর্ লঙ্ঘর্ র্মরমে। দর্উ 
ই়ের্ন  বীমা আইমর্র 403 ধারা বীমা জাদল়োদৈ দর্দষে র্মর এবং ঘিইিামথ 5,000 মাদর্ন র্ ডলার 
এবং প্রদৈটি লঙ্ঘমর্র জর্য জাদল়োদৈর িাদবটির পদরমাণ প নে জদরমার্া বের্ র্মর; DFS এর 
অ্দভম াগ অ্র্ু া়েী প্রদৈটি প্রৈারণামূলর্ ঘপ্রিদক্রপশর্ এর্টি পৃথর্ লঙ্ঘর্ গের্ র্মর। আদথনর্ 
পদরমষবা আইমর্র 408 ধারা ঘর্ামর্া আদথনর্ পণয বা পদরমষবার দবষম়ে জদড়ৈ জাদল়োদৈ বা 
ঘর্ামর্া বস্তুগৈ ৈমথযর ইিারৃ্ৈ ভুল উপস্থাপর্া দর্দষে র্মর,  ার মমধয রম়েমে স্বাস্থয বীমা এবং 
ঘিইিামথ 5,000 মাদর্ন র্ ডলার প নে প্রদৈ লঙ্ঘমর্র জদরমার্া; আবারও DFS এর অ্দভম াগ 
অ্র্ু া়েী প্রদৈটি প্রৈারণামলূর্ ঘপ্রিদক্রপশর্ এর্টি পথৃর্ লঙ্ঘর্ গের্ র্মর।  



 

 

  
DFS এর অ্দভম াগগুদলর বণনর্ার এর্টি অ্র্ুদলদপ এবং শুর্াদর্র ঘর্াটিশ DFS ওম়েবিাইমট পাও়ো 
 ামব।  
  
দর্উ ই়ের্ন  ঘেট আদথনর্ পদরমষবা িপ্তমরর অ্দফমি, ও়োর্ ঘেট দেট, দর্উ ই়ের্ন , দর্উ ই়ের্ন -এ 
26 অ্মটাবর 2020-এ এই শুর্াদর্ অ্র্ুদিৈ েমব। 
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