
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
স্বাস্থ্ে বিমার সুবিধায় এইচআইবভ-প্রবিম্বরাধকারী ওষুম্বধর ক্ষেম্বে প্রাক-প্রকাে প্রস্তুবি (PRE-

EXPOSURE PROPHYLAXIS, PREP) এর জর্ে আওিা সম্প্রসারণ বর্বিিকরণ এিং আইম্বর্র 
আওিায় গ্রাহকম্বের জর্ে স্বাস্থ্ে সুরোর বর্িয়িা বিধার্ কম্বর র্িুর্ পেম্বেম্বপর ক্ষ াষণা বেম্বলর্ 

গভর্নর কুওম্বমা  
  
আবথনক ক্ষসিা সংক্রান্ত বিভাগ (Department of Financial Services, DFS) ক্ষ ৌথ পবরম্বোধ এিং 
পবরম্বোধম্ব াগে অথন (Deductibles)-সহ িেয় ক্ষেয়াবরং ছাডাই PrEP সুবিধা প্রোম্বর্র জর্ে 

বর্উইয়ম্বকন র বিমা ক্ষসিা প্রোর্কারীম্বেরম্বক বর্ম্বেন ের্া বেম্বয় পবরপে জাবর কম্বরম্বছ, অম্বর্ক গ্রাহম্বকর 
জর্ে  া িড ধরম্বর্র আবথনক প্রবিিন্ধকিা  

 
বর্উইয়কন িাসীম্বের জর্ে অঙ্গরাজে-বর্য়বিি স্বাস্থ্ে পবরকল্পর্ায় অঙ্গরাম্বজের আইম্বর্র আওিায় 
গ্রাহক সুরো বর্বিি করম্বি র্িুর্ প্রস্তাবিি প্রবিধাম্বর্ স্পষ্টভাম্বি অর্োর্ে িম্বথের মম্বধে স্বাস্থ্ে 
বিমা প্রোর্কারীম্বের পবরচয়পে, বিমা প্রোর্কারীর র্াম, বিমার আওিা, ক্ষ ৌথ পবরম্বোধ 

সংক্রান্ত িথে, এিং সেসে ক্ষসিা সহায়িা উম্বেখ করার আিেেকিা রম্বয়ম্বছ।  
 

"বর্উইয়কন িাসী ট্রান্সম্বজন্ডারম্বের জর্ে স্বাস্থ্ে বিমা সুবিধা সম্পবকন ি িথে: পবরচ না ক্ষপম্বি আপর্ার 
কী জার্া প্রম্বয়াজর্"  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ট্রান্সমজন্ডার কমমউমর্টিসহ অ্ঙ্গরাজয মর্য়মিত স্বাস্থ্য পমরকল্পর্ার 
আওতাধীর্ মর্উইয়কন বাসীমের জর্য মর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর আইমর্র আওতায় উমেখম াগয সুরক্ষা 
মর্মিত করমত এইচআইমভ-প্রমতমরামধর ওষুধ PrEP এবং মবমা প্রোর্কারীমের দেয়া পমরচয়পমের 
জর্য র্তুর্ পেমক্ষমপর দ াষণা মেময়মের্। এ প্রমচষ্টার অ্ংশ মহমসমব আমথনক দসবা মবভাগ 
পমরমশাধম াগয অ্থন এবং দ ৌথ পমরমশাধসহ বযয় দশয়ামরং োডাই এইচআইমভ প্রমতমরামধর জর্য 
প্রাক-প্রকাশ প্রস্তুমত সুমবধা প্রোর্ করমত মর্উইয়মকন র মবমা দসবা প্রোর্কারীমেরমক মর্মেনশর্া মেময় 
একটি পমরপে জামর কমরমে, অ্মর্ক গ্রাহমকর জর্য  া বড ধরমর্র আমথনক প্রমতবন্ধকতা। এোডাও 
DFS দেসমবয়ার্, সমকামী, উভকামী, ট্রান্সমজন্ডার, ট্রান্সমসক্সয়ুাে ও কুইয়ার (lesbian, gay, 
bisexual, transgender, transsexual and queer, LGBTQ) কমমউমর্টিসহ অ্ঙ্গরাজয মর্য়মিত 
স্বাস্থ্য পমরকল্পর্ার আওতাধীর্ মর্উইয়কন বাসীমের প্রময়াজমর্র সময় মবমা সংক্রান্ত গুরুত্বপূণন তথয প্রামি 
মর্মিত করমত স্বাস্থ্য মবমা প্রোর্কারীমের দেয়া পমরচয়পে সসু্পষ্ট মামর্র হওয়ার 
আবশযকতাসহ র্তুর্ প্রমবধার্ প্রস্তাব কমরমে।  
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"এসব কমনকামের মাধযমম আমরা প্রমামণত এইচআইমভ-প্রমতমরাধী ওষধু গ্রহমণ আগ্রহী বযমিমের জর্য 
একটি বড ধরমর্র আমথনক বাধা েরূ করমে এবং সহমজ মার্ সম্মত স্বাস্থ্যমসবার জর্য প্রয়জর্ীয় 
তথয প্রামি মর্মিত করমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এসব র্ীমত 2020 সামের দশষ র্াগাে 
মর্উইয়মকন  এইডস এর মহামারী থামামত এবং মেঙ্গ পমরচয় মর্মবনমশমষ সমস্ত মর্উইয়কন বাসীর জর্য 
আইমর্র আওতায় স্বাস্থ্যমসবা সুরক্ষা মর্মিত করমত দেশমক দর্তৃত্বোর্কারী প্রচারামভ ামর্ আমামের 
সহায়তা প্রোর্ কমর।"  
  
"LGBTQ অ্মধকার আমদােমর্র সূমতকাগার হমত দপমর মর্উইয়মকন  আমরা গমবনত, এবং আমামের 
কমনকামের মাধযমম দস উত্তরামধকামরর প্রমত শ্রদ্ধা প্রেশনর্ অ্বযাহত দরমখমে", ক্ষলফম্বের্োন্ট গভর্নর 
কোবথ ক্ষহাচুল িম্বলর্। "মেঙ্গ প্রকামশ ববষমযহীর্তা আইর্ (Gender Expression Non-
Discrimination Act, GENDA) পাস, রূপান্তর দথরামপর উপর মর্মষধাজ্ঞা আমরাপ, এবং সমকামী 
ও ট্রান্সমজন্ডার আতঙ্ক জমর্ত সুরক্ষা েরূ কমর আমরা LGBTQ কমমউমর্টির অ্মধকার সুরক্ষার 
জর্য আমামের প্রমচষ্টার মাধযমম দেমশ দর্তৃত্ব প্রোর্ করমে, তমব সবার জর্য সমতা মর্মিত করমত 
আমামের আরও কাজ বামক রময়মে। এসব পেমক্ষপ দ ৌর্ দ াোঁক, মেঙ্গ পমরচয় এবং অ্মভবযমি 
মভমত্তক ববষমমযর দমাকামবো করমব এবং সবার জর্য সাশ্রয়ী, উচ্চমামর্র স্বাস্থ্যমসবা মর্মিত 
করমব।"  
  
উপরন্তু, DFS ভমবষযত দেডামরে পেমক্ষপ মর্মবনমশমষ দ ৌর্ দ াোঁক এবং মেঙ্গ পমরচয় বা 
অ্মভবযমির ববষমযহীর্তামেূক সুরক্ষায় অ্ন্তভুন মি মর্মিত কমর একটি পমরপে জামর কমরমে। এ 
োডাও, DFS মর্ময়াগকতন া প্রেত্ত স্বাস্থ্য মবমা, মর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর দহেথ মামকন টমেস বা স্বতি 
বাজার দথমক মবমা গ্রহণকারী মর্উইয়মকন র ট্রান্সমজন্ডারমেরমক মেঙ্গ-বান্ধব (gender-affirming) 
দসবা দপমত সহায়তা করার জর্য র্তুর্ গ্রাহক সংমিষ্ট তথয সরবরাহ করমে।  
  
আজ জামরকৃত এক পমরপমের মাধযমম স্বাস্থ্য মবমা প্রোর্কারীমের স্মরণ কমরময় দেয়া হময়মে দ , 
দেডামরে পেমক্ষপ মর্মবনমশমষ মর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর আইমর্ দ ৌর্ দ াোঁক, মেঙ্গ পমরচয় বা অ্মভবযমি, 
অ্থবা ট্রান্সমজন্ডার ম নাো মভমত্তক ববষময মর্মষদ্ধ। মর্উইয়মকন র মবমা আইমর্ সমস্ত মবমা 
প্রোর্কারীর জর্য মেঙ্গগত বা বববামহক অ্বস্থ্ার কারমণ দকামর্া আমবের্কারী বা গ্রাহমকর সামথ 
মবমা পমেমস বা চুমিমত আসা, বা তা বামতে করা অ্থবা চুমি র্বায়র্ করমত অ্স্বীকৃমত জার্ামর্া 
মর্মষদ্ধ করা হময়মে।। উপরন্তু, আজ জামরকৃত মিতীয় পমরপমে মবমা দসবা প্রোর্কারীমেরমক 
প্রস্তুতকারীমের প্রেত্ত কমমশর্ মর্মবনমশমষ এইচআইমভ প্রমতমরামধর জর্য PrEP এর দক্ষমে পমরমশাধম াগয 
বযয়, দকাইন্সুযমরন্স ও দ ৌথ পমরমশাধসহ সমস্ত বযয় দশয়ার করার মর্মেনশর্া প্রোর্ করা হময়মে। 
র্তুর্ মর্মেন মশকা এই মচমকৎসা প্রামির দক্ষমে বহু দোক সম্মুখীর্ হয় এমর্ বড ধরমর্র এক আমথনক 
বাধা অ্ঙ্গরামজযর আইমর্র আওতায় েরূ কমর মর্উইয়কন বাসীমেরমক গুরুত্বপূণন সুরক্ষা প্রোর্ কমর।  
  
আজমকর র্তুর্ প্রস্তামবত প্রমবধামর্র আওতায় LGBTQ কমমউমর্টিসহ সমস্ত মর্উইয়কন বাসীর জর্য 
মবমা সংক্রান্ত গুরুত্বপূণন তথয মর্মিত করমত স্বাস্থ্য মবমা দসবা প্রোর্কারীমের দেয়া পমরচয়পমের 
দক্ষমে সুস্পষ্ট মার্ আবশযক। এসব তমথয মবমা দসবা প্রোর্কারীর র্াম, এবং মবমা সুমবধা দকামর্া 
মবমা দসবা প্রোর্কারী কতৃন ক প্রোর্ করা হময়মে মকর্া বা মবমা দসবা প্রোর্কারী দকামর্া 
মর্ময়াগকতন া প্রেত্ত, স্ব-অ্থনায়র্কৃত পমরকল্পর্ার জর্য দকবে প্রশাসমর্ক দসবা প্রোর্ করমে মকর্া তা 

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2019_s01_cl2017_21
https://www.dfs.ny.gov/consumers/health_insurance/transgender_healthcare


অ্ন্তভুন ি রময়মে। বহু মর্উইয়কন বাসী মর্ময়াগকতন া প্রেত্ত স্ব-অ্থনায়র্কৃত পমরকল্পর্াা্র আওতাধীর্  া 
দেডামরে আইর্ িারা পমরচামেত এবং মর্উইয়মকন র আইমর্র অ্র্ুরূপ স্তমরর গ্রাহক সুরক্ষা প্রোর্ 
কমর র্া। আজমকর র্তুর্ প্রস্তামবত প্রমবধার্ অ্ঙ্গরামজযর আওতাধীর্ স্বাস্থ্য পমরকল্পর্া িারা মর্য়মিত 
মবমার  থা থ গ্রাহক সুরক্ষা প্রামি মর্মিত কমর।  
  
এ োডাও DFS মর্ময়াগকতন া প্রেত্ত স্বাস্থ্য মবমা, মর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর দহেথ মামকন টমেস বা স্বতি 
বাজার দথমক মবমা গ্রহণকারী মর্উইয়মকন র ট্রান্সমজন্ডারমেরমক মেঙ্গ-বান্ধব দসবা দপমত সহায়তা 
করার জর্য র্তুর্ গ্রাহক সংমিষ্ট তথয সরবরাহ করমে। প্রেত্ত তমথযর মমধয রময়মে মর্উইয়মকন র 
সুরক্ষা  ুি ও সরুক্ষা বমহভূন ত মবমা সমুবধা, মেঙ্গ-বান্ধব মচমকৎসা মবমা দসবা প্রোর্কারীমের জর্য 
প্রতযাখযামর্র দপ্রমক্ষমত আমপে করার উপায়, মবস্ময় উমেককারী মবে দথমক সরুক্ষা, এবং অ্মভম াগ 
োময়র করার প্রমক্রয়া সম্পমকন  তথয।  
  
"গভর্নমরর সম্পােয কা নাবেীমত সহায়তা দজারোর এবং মর্উইয়মকন র সমস্ত গ্রাহমকর পক্ষ দথমক 
সবার জর্য গুরুত্বপূণন সুরক্ষা প্রোর্ কমর DFS গমবনত", আবথনক ক্ষসিা বিভাম্বগর সুপাবরর্ম্বের্ম্বেন্ট 
বলন্ডা ক্ষলসওম্বয়ল িম্বলর্, "আমরা আওতা সমঙ্কাচমর্র দেডামরে প্রমচষ্টা দরাধ করমত আমামের পূণন 
কতৃন ত্ব বযবহার অ্বযাহত রাখব এবং দ ৌর্ দ াোঁক, মেঙ্গ পমরচয় বা অ্মভবযমি মর্মবনমশমষ 
মর্উইয়কন বাসীমের জর্য ববষময মবহীর্  থা থ স্বাস্থ্যমসবা মর্মিত করব।"  
  
স্বাস্থ্ে েপ্তম্বরর কবমের্ার েঃ হাওয়ােন  জমু্বকর িম্বলম্বছর্, "LGBTQ কমমউমর্টির সেসযমের জর্য 
অ্র্যার্য মর্উইয়কন বাসীর মমতা একই স্বাস্থ্যমসবা েরকার হমেও প্রায়ই তারা দসবা প্রামির দক্ষমে 
অ্মতমরি বাধার সম্মুখীর্ হয়। গভর্নর কুওমমা'র মর্মেনশর্ায় মর্উইয়কন  অ্ঙ্গরাজয দকামর্া বযমি'র 
দ ৌর্ দ াোঁক বা মেঙ্গ পমরচয় মর্মবনমশমষ স্বাস্থ্যমসবার সম-সুম াগ প্রামি মর্মিত করার দক্ষমে অ্গ্রগমত 
অ্জন র্ কমরমে।"  
  
প্রশাসর্ জমুড LGBTQ অ্মধকামরর দক্ষমে, মবমশষ কমর 2011 সামে মববাহ সমতা আইর্ পাস করার 
মাধযমম গভর্নর কুওমমা চযামম্পয়র্। চেমত বের আরও আমগ গভর্নর মেঙ্গ পমরমচমত বা 
বমহিঃপ্রকামশর মভমত্তমত দকামর্া বযমির প্রমত ববষময প্রেশনর্ প্রমতমরাধ কমর এবং মেঙ্গ পমরমচমত বা 
বমহিঃপ্রকামশর মভমত্তমত করা অ্পরাধমক মর্উইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর আইমর্র অ্ধীমর্  ৃণাজমর্ত-অ্পরাধ 
মহমসমব মচমিত কমর মেঙ্গ পমরমচমতর মভমত্তমত ববষমযহীর্তা আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। এোডাও মশক্ষা 
আইমর্র অ্ধীমর্ দপশাোমর অ্সোচরমণর সংজ্ঞা সম্প্রসামরত কমর তামত আঠার বেমরর কম বয়সী 
দকামর্া দরাগীমক রূপান্তর দথরামপ প্রোর্ োইমসন্সধারী দপশাোরমের জর্য অ্সোচরণ মহসামব এর 
সংজ্ঞা সম্প্রসামরত করতিঃ রূপান্তর দথরামপর চচন া মর্মষদ্ধ কমরও গভর্নর আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্।  
  
অ্মত সম্প্রমত, অ্মত গুরুত্বপূণন সাশ্রয়ী পমরচ নার আইমর্র (Affordable Care Act) সংস্থ্ামর্র 
সম্ভাবয রমের আশঙ্কায়, গভর্নর স্বাস্থ্য মবভাগমক (Department of Health) মর্মেনশ দের্ এমর্ 
মর্য়ম করমত দ র্ স্বাস্থ্য পমরচ না প্রোর্কারীরা ট্রান্সমজন্ডার দরাগীমের প্রমত ববষময প্রেশনর্ র্া 
করমত পামর এবং আমথনক দসবা মবভাগমক মর্মেনশ দের্ এমর্ মর্য়ম করমত দ র্ স্বাস্থ্যবীমা পাওয়ার 
বযাপামর ট্রান্সমজন্ডার বযমিমের প্রমত ববষমমযর মবরুমদ্ধ সুরক্ষা বৃমদ্ধ করা হয়। মেঙ্গ মভমত্তক 
ববষমমযর মবরুমদ্ধ সুরক্ষায় মেঙ্গ পমরমচমতও অ্ন্তভুন ি, সাশ্রয়ী পমরচ না আইমর্ উমেমখত দ  মর্য়ম 



রময়মে তা রে করার জর্য ট্রাম্প প্রশাসমর্র প্রস্তাবর্ার প্রমত সরাসমর উত্তর হে এসব মর্মেনশ। এই 
সুরক্ষা অ্পসারণ করা হমে, প্রায় 90,300 ট্রান্সমজন্ডার মর্উইয়কন বাসী অ্র্যা য, অ্মামজন ত এবং 
অ্ববধ ববষমমযর মশকার হমবর্।  
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