অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/9/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

জাতীয় স্বল্পতা মার্বিক স্বাস্থ্ে িম্বেতর্তা মাম্বির িময়কাম্বল, গভর্ন র কুওম্বমা িীমাকারীম্বের
বর্ম্বেন ে বেম্বয় র্তু র্ বর্য়ম প্রণয়র্ কম্বরম্বের্ যাম্বত তারা মার্বিক স্বাস্থ্ে এিং মােকদ্রিে িেিহাম্বরর
ফম্বল ররাম্বগর জর্ে র্োযে কভাম্বরজ প্রোর্ করম্বত পাম্বর

প্রস্তাবিত পোবরটি কমপ্লাম্বয়ন্স রপ্রাগ্রাম্বমর বিবিমালাগুবল রেট ও রফডাম্বরল আইম্বর্র অিীম্বর্
িীমাকারীম্বের িািেিািকতা রজারোর কম্বর
অর্ুপযুক্ত কমন িূবেগুবল ের্াক্তকরণ এিং প্রবতকাম্বরর জর্ে কমপ্লাম্বয়ন্স রপ্রাগ্রাম্বম অিেেই বলবিত
র্ীবতমালা, কাযন প্রণালী ও পদ্ধবত অন্তভুন ক্ত থাকম্বত হম্বি

জাতীয় স্বল্পতা মানসিক স্বাস্থ্য িচেতনতা মাচির িময়কাচে, গভননর অ্যান্ড্রু এম. কুওচমা আজ নতু ন
সনয়ম প্রণয়ন কচরচেন যাচত বীমাকারীরা মানসিক স্বাস্থ্য এবং মাদকদ্রবয বযবহাচরর ররাচগর জনয
নযাযয কভাচরজ প্রদান করচত পাচর। সনউ ইয়কন রেচের সিনাসিয়াে িাসভন ি এবং স্বাস্থ্য সবভাচগর
প্রস্তাসবত পযাসরটি কমপ্লাচয়ি রপ্রাগ্রাচমর সবসিগুসে মানসিক স্বাস্থ্য এবং মাদকদ্রবয বযবহাচর ররাচগর
সেসকৎিার িুসবিার জনয তু েনামূেক কভাচরজ প্রদাচনর জনয রেে ও রিডাচরে উভয় আইচনর
অ্িীচন বীমাকারীচদর বািযবািকতা রজারদার করচব।
"সনউ ইয়কন বািীরা COVID-19 এর িংক্রমণ কমাচত প্রেু র তযাগ স্বীকার কচরচে, তচব রদশজুচে
িংক্রমণ বৃসি এবং আমাচদর অ্চনক িহকমী সনউইয়চকন মানসিক স্বাচস্থ্য মুচিামুসি হওয়া েযাচেচের
িাচে আমাচদর কাজ িুব রবসশ দূচর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নতু ন সনয়ম মানুষচক মানসিক
স্বাস্থ্য এবং মাদকদ্রবয অ্পবযবহাচরর িমিযার িাচে িংগ্রাম করচত িাহাযয করচব, যার িচে
বীমাকারীরা তাচদর প্রচয়াজনীয় কভাচরজ এবং িুসবিা প্রদান করচব, এই অ্ভূ তপূবন িমচয় গুরুত্বপূণন
এবং িম্ভাবয জীবন রক্ষাকারী পসরচষবায় প্রচবশাসিকার উন্নত করচব।"
বর্উ ইয়কন রেম্বটর আবথন ক পবরম্বেিা েপ্তম্বরর িুপাবরইর্ম্বটম্বেন্ট বলো এ. রলিওম্বয়ল িম্বলর্, "এই
প্রস্তাসবত সবসিগুসে অ্চনক সনউ ইয়কন বািীচক মানসিক স্বাস্থ্য পসরসস্থ্সত বা মাদকদ্রবয অ্পবযবহাচরর
ররাচগর দ্বারা িহায়তা কচর এটি সনসিত কচর রয বীমাকারীচদর তাচদর আইসন মানসিক স্বাস্থ্য এবং
মাদক দ্রবয বযবহার সবসি পযাসরটি কমপ্লাচয়ি বািযবািকতাগুসে পূরণ করার জনয শসিশােী রপ্রাগ্রাম
রচয়চে। জনস্বাস্থ্য, অ্েননীসত এবং নাগসরক অ্সিকাচরর সতনটি িংকচের িচে অ্চনচকই ক্রমবিনমান

োচপর মচিয আচেন। আমরা মানসিক স্বাস্থ্য সেসকৎিা এবং মাদকদ্রবয বযবহাচরর পসরচষবা িমান
প্রচবশাসিকার রপচত আমরা সনউ ইয়কন বািীচদর অ্সিকার রক্ষা করব।"
বর্উইয়কন রেট বডপাটনম্বমন্ট অি রহলথ (New York State Department of Health) এর কবমের্ার
ডঃ হাওয়াডন জুকার িম্বলম্বের্, "এই সনয়মগুসে সনসিত করচব রয সনউ ইয়কন বািীরা তাচদর স্বাস্থ্য
বীমা কভাচরচজর মািযচম তাচদর প্রচয়াজনীয় মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকদ্রবয বযবহারজসনত
পসরচষবাগুসেচত অ্যাচেি পাচব। আমরা HMOs-এর মচতা জনস্বাস্থ্য আইচন স্বীকৃ ত স্বাস্থ্য
পসরকল্পনাগুসের জনয একই সবসিগুসের প্রস্তাব কচরসে িুতরাং এই পসরকল্পনাগুসের আওতাভু ি
রোচকরাও এই গুরুত্বপুণন পসরচষবাগুসেচত অ্যাচেি রপচত পাচরন।"
বর্উ ইয়কন রেট অবফি অি রমন্টাল রহলথ কবমের্ার, ডা. অোর্ িাবলভার্ িম্বলর্, "বীমা
কভাচরচজ অ্যাচেি জীবন ওমৃতুযর সবষয় হচত পাচর। নযায়সবোচরর েোইচয় ও পদাচেনর বযবহাচর
সবশৃঙ্খো এবং মানসিক স্বাস্থ্যচিবাগুসের জনয বযসিচদর এবং তাচদর পসরবারগুসের বীমা কভাচরচজর
এচেি রচয়চে সকনা তা সনসিত করার েচক্ষয সনউ ইয়কন শীষন স্থ্াচন রচয়চে। এো এিন সবচশষভাচব
গুরুত্বপূণন, রযচহতু COVID-19 মহামারী অ্চনক মানুচষর জনয মানসিক োপ ও উচদ্বচগর মাত্রা
বাসেচয় সদচয়চে। এই নতু ন সনয়মগুচো কভাচরচজ অ্যাচেিচক উন্নত করচব, রেে এবং রিডাচরে
িমতা আইচনর অ্িীচন সনউ ইয়কন বািীচদর অ্সিকার রক্ষা করচব।"
বর্উইয়কন রেট অবফি অোবডকের্ িাবভনম্বিি অোে িাম্বপাটনি (New York State Office of
Addiction Services and Supports, NYS OASAS) কবমের্ার আবলন র্ গঞ্জাম্বলজ-িার্ম্বেজ
িম্বলম্বের্, "এই সবষয়টি সনসিত কচর রয িকে সনউ ইয়কন বািীর প্রচয়াজনীয় নযাযয পসরচষবাগুসেচত
অ্যাচেি রচয়চে এবং তাচদর আিসি ও মানসিক স্বাচস্থ্যর োসহদা রমাকাচবোর জনয প্রচয়াজনীয়
বযাপক রিবা ও িমেনন সনসিত করা আমাচদর জনস্বাস্থ্য রিবা বযবস্থ্ার জনয অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। এই
প্রস্তাসবত সনয়মগুসে বীমাকারীচক বািযতামূেক কচর তাচদর বািযবািকতা প্রদশনন এবং তাচদর
বািযবািকতা িম্পচকন সরচপােন করা অ্পসরহাযন হচব যা অ্চনক মানুষচক তাচদর প্রচয়াজনীয় িাহাযয
এবং প্রাপয িহায়তা পাওয়া রেচক সবরত রািচত িাহাযয করচব।"
বিম্বর্টর বলজ ক্রুগার িম্বলর্, "মানসিক স্বাস্থ্য, পদােন বযবহার এবং িাদয সবশৃঙ্খোর জনয িমতা
আইন, সকন্তু বীমা রকাম্পাসনগুচো িারাবাসহকভাচব িরািসর কভাচরজ অ্স্বীকার কচর, েরম
প্রশািসনক বািা িৃসি কচর অ্েবা রবশীরভাগ মানুচষর অ্যাচেচির জনয রিবাচক বযয়বহুে কচর
রতাচে এর োরপাচশ ঘুচর রবোচনার উপায় রবর কচরচে। আমার অ্সিি শুিুমাত্র যত্ন রনওয়ার জনয
সেসকৎিা সবচে হাজার হাজার ডোচরর মুচিামুসি িংগঠকচদর িাচে কাজ কচরচে রয তারা
আইনগতভাচব তাচদর বীমা পসরকল্পনার অ্িীচন োকার অ্সিকার আচে। আসম অ্তযন্ত আনসিত রয
সনউ ইয়কন রেে গুণগত মাচনর মানসিক স্বাস্থ্য রিবা অ্যাচেি উন্নত করার জনয একটি উচেিচযাগয
প্রচেিা োোচে, সবচশষ কচর মহামারীর িময় যিন অ্চনক বযসির মানসিক স্বাস্থ্য সেসকৎিার
প্রচয়াজন হয়। এটি একটি গুরুত্বপূণন পদচক্ষপ, তচব বীমা িরবরাহকারীরা যাচত এই যত্নটি
অ্যাচেিচযাগয কচর রতাচে তা সনসিত করচত রেে রক অ্বশযই িজাগ োকচত হচব।"

অোম্বিেবল রমোর বর্বল ররাবজক িম্বলর্, "িাদয সবশৃঙ্খো বাস্তব, জটিে, ধ্বংিাত্মক পসরসস্থ্সত যা
সনউ ইয়কন জুচে পসরবারগুচোচক প্রভাসবত কচর। িাদয সবশৃঙ্খো - এবং অ্নযানয অ্চনক মানসিক
অ্িুস্থ্তা- িাশ্রয়ী মূচেযর সেসকৎিা রিবা যা সনউ ইয়কন বািীচদর রদউসেয়া এবং পুনরুিাচরর মচিয
রবচে সনচত রদয় না। আসম এই সবষয়টিচত গুরুত্বপূণন, জীবন রক্ষাকারী আইনচক েযাসম্পয়ন করচত
রপচর গসবনত এবং আসম আশাবাদী রয নতু ন সনয়মগুসে পসরবারচক দীঘন পে িচর তাচদর রক
মানসিক স্বাস্থ্যচিবা বহন করচত িহায়তা করচব।"
র্োের্াল ইটিং বডিঅডনার অোম্বিাবিম্বয়েম্বর্র প্রিার্ বর্িন াহী কমন কতনা রেয়ার মাইম্বকা
িম্বলর্, "NEDA ররামাসিত রয সনউ ইয়কন রেে সডপােনচমন্ট অ্ব সিনাসিয়াে িাসভন চিি (New
York State Department of Financial Services) একটি সনয়ম প্রস্তাব কচরচে যাচত বীমাকারীরা
একটি মানসিক স্বাস্থ্য এবং পদােন বযবহার সবশৃঙ্খো িমতা কমপ্লাচয়ি রপ্রাগ্রাম বাস্তবায়ন করচত
পাচর। িাদয সবশৃঙ্খো এবং অ্নযানয মানসিক স্বাচস্থ্যর যত্ন রনওয়ার উন্নত অ্যাচেি এিন আচগর
রেচয় রবসশ গুরুত্বপূণন, রযচহতু COVID-19 মহামারী দ্বারা িৃি েযাচেেগুচো মানসিক স্বাস্থ্য িম্প্রদাচয়র
জনয সবচশষভাচব কঠিন, যার মচিয রচয়চে িাদযাভযাচির সবশৃঙ্খো। আমরা গভননর অ্যান্ড্রু কুওচমা,
অ্যাচিম্বসেওমযান সনসে ররাসজক এবং িুপাসরনচেনচডন্ট সেন্ডা রেইিওচয়চের প্রসত িাদয সবশৃঙ্খো এবং
মানসিক স্বাস্থ্য িম্প্রদাচয়র প্রসত তাচদর িমেনন এবং যত্ন রনওয়ার এই গুরুত্বপূণন অ্যাচেি সনসিত
করার জনয তাচদর রনতৃ চত্বর জনয কৃ তজ্ঞ।"
প্রস্তাসবত সনয়চমর অ্িীচন পযাসরটি কমপ্লাচয়ি রপ্রাগ্রামগুসে অ্বশযই িমতা রমচন েোর জনয কচপনাচরে
গভচননি প্রসতষ্ঠা করচত হচব, মানসিক স্বাচস্থ্যর পসরসস্থ্সত এবং পদাচেনর বযবহাচরর বযাসি সেসকৎিার
জনয পসরচষবাগুসের আওতায় অ্িুসবিাগুসে সেসিত করচত হচব এবং অ্নুপযুি অ্নুশীেচনর যোযে
িনািকরণ এবং প্রসতকার সনসিত করচত হচব।
প্রস্তাবিত বর্য়ম্বম িীমাকারীম্বক একজর্ যথাযথভাম্বি অবভজ্ঞ িেবক্তম্বক মম্বর্ার্ীত করম্বত হম্বি বযবর্
এইগুবল করম্বি:
•
•
•

িমতা, িন্মসত মূেযায়ন পযনচবক্ষণ পসরোেনা করার জনয দায়বি;
বীমাকারীর প্রিান সনবনাহী কমনকতন া বা অ্নযানয সিসনয়র মযাচনজাচরর কাচে িরািসর সরচপােন
করুন; এবং
বীমাকারীর পসরোেনা পষনদ বা অ্নযানয পসরোেনা কসমটি বা এর উপযুি কসমটির কাচে
কমপ্লাচয়ি রপ্রাগ্রাচমর (compliance program) সক্রয়াকোপ িম্পচকন বাৎিসরচকর রেচয় কম
সরচপােন করুন।।

কমপ্লাম্বয়ন্স রপ্রাগ্রামটি অিেেই অন্তভন ু ক্ত করম্বত হম্বি:
•
•

সেসিত নীসত এবং পিসত যা কমপ্লাচয়ি রপ্রাগ্রাম বাস্তবায়ন কচর, এবং বণননা কচর কীভাচব
বীমাকারীর িমতা রমচন েো মূেযায়ন, পযনচবক্ষণ এবং পসরোেনা করা হয়;
অ্চযৌসিক অ্নুশীেন শনািকরণ এবং প্রসতকাচরর পিসত;

•
•
•
•

আসেনক প্রচয়াজনীয়তা এবং পসরমাণগত সেসকৎিা িীমাবিতা সবচেষচণর অ্যাকেু য়াসরয়াে
িাটিনসিচকচের জনয একটি প্রসক্রয়া;
কমনোরী ও পসরোেকচদর প্রসশক্ষণ ও সশক্ষা;
রয পিসতচত কমনোরী এবং পসরোেকরা িম্মসত িম্পসকন ত সবষয়গুসে সরচপােন করচত পাচরন;
এবং
কমপ্লাচয়ি রপ্রাগ্রাচম িৎ সবশ্বাচির অ্ংশগ্রহচণর জনয অ্হঙ্কার ও প্রসতচশাি না রনওয়ার একটি
নীসত।

রয িি অর্ুেীলর্ বর্বেদ্ধ এিং আবিষ্কাম্বরর 60 বেম্বর্র মম্বিে পুর্রায় মিেস্থ্তা করম্বত হম্বি তার
মম্বিে রম্বয়ম্বে:
•

•

•

•

একটি বযবহার পযনাচোেনা নীসত যা মানসিক স্বাস্থ্য বা পদােন বযবহাচরর সবশৃঙ্খো িুসবিাগুসে
বনাম সেসকৎিা বা অ্চরাপোচরর িুসবিার জনয ডকুচমচন্টশচনর স্তর সনিনারণ করচত সবসভন্ন
মান বযবহার কচর;
সনসদন ি সিসনকযাে বা গুণগত সিগাগুসের অ্নুপসস্থ্সতচত মানসিক স্বাস্থ্য বা পদাচেনর বযবহাচরর
সবশৃঙ্খোর িুসবিার উচ্চ শতাংচশর জনয প্রাক-অ্নুচমাদন, িমিামসয়ক বা পূবনবতী বযবহার
পযনাচোেনা প্রচয়াজন;
মানসিক স্বাস্থ্য বা পদােন বযবহাচরর জনয িরবরাহকারী ক্ষসতপূরণ হার উন্নয়ন এবং প্রচয়াচগর
জনয একটি পিসত বাস্তবায়ন করা যা সেসকৎিা বা অ্চরাপোচরর িুসবিার জনয
িরবরাহকারী ক্ষসতপূরণ হার উন্নয়ন এবং প্রচয়াচগর পিসতর তু েনায় রবসশ কচঠারভাচব
প্রচয়াগ করা হয় না; এবং
দাসব িম্পাদনা বা সিচেম কনসিগাচরশন বাস্তবায়ন করা হচে যা ররাগীর মানসিক স্বাস্থ্য
বা মাদকদ্রবয বযবহাচর ররাচগর িুসবিার রেচয় ররাগীর সেসকৎিা বা অ্চরাপোচরর িুসবিার
জনয স্বয়ংসক্রয় সবোচরর মািযচম অ্নুচমাদচনর উচ্চ হার প্রদান কচর।

প্রস্তাসবত সনয়চমর একটি িম্পূণন অ্নুসেসপ DFS ওচয়বিাইচে পাওয়া যাচব। 2020 িাচের 7 রিচেম্বর
পযনন্ত জনগচণর মন্তবয গ্রহণ করা হচব।
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