
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের সাম্বে প্রতারণা করার জর্ে ওবিওম্বয়ড বেম্বের থেম্বক 2 
বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িরু্রুদ্ধার করার জর্ে িেম্বেি থর্িার কো থ াষণা কম্বরম্বের্  

  
কম্বয়ক লাখ গ্রাহক এিং বর্উ ইয়ম্বকন র কম্বয়ক হাজার েুদ্র িেিসায়ী ওবিওম্বয়ড সংকম্বের ফম্বল 

বপ্রবময়াম িািে 2 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার থিবে প্রোর্ কম্বরম্বের্  
  

আবেনক িবরম্বষিা অবিেপ্তর বর্উ ইয়ম্বকন র িীমা বেম্বের উির তাম্বের কততন ত্ব িেিহার করম্বি যাম্বত 
প্রম্বয়াজর্ীয় সি জবরমার্া আম্বরাি করা বর্বিত করা যায় বেম্বের  প্রিার্ সত্ত্বাগুবলর উির এিং 

বর্উ ইয়কন িাসীরা থযর্ েবতিরূণ িার্ তা বর্বিত করম্বত  
  

বিষয়টির উির আম্বলাকিাত করম্বত রাজে জমু্ব়ে শুর্াবর্ করম্বি বডিােন ম্বমন্ট অফ ফাইর্াবিয়াল 
সাবভন ম্বসস (Department of Financial Services, DFS)  

  
জাতীয় ওবিওম্বয়ড মহামারী থেম্বক বর্উ ইয়কন িাসীম্বের বর্রািে রাখার জর্ে গভর্নর কুওম্বমার 

চলমার্, আক্রমণাত্মক, িহুমুখী প্রম্বচষ্টার অংে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, নর্উ ইয়মকন র গ্রাহকমের জর্য, োরা চলমার্ 
ওনিওময়ড মহামানরর খরচ বহর্ কমরমের্ বনধনত বীমার নিনময়ামমর আকামর, 2 নবনলয়র্ মানকন র্ 
ডলার িুর্রুদ্ধার করমত ওনিওময়ড নর্মনাতা, নডনিনবউটর এবং ফামমননি ঘবনর্নফট মযামর্জারমের 
নবরুমদ্ধ বযবস্থা নর্মে আনথনক িনরমষবা অ্নধেপ্তর।  
  
"আনম ঘবশ নকেু েক এবং জানলয়ানত ঘেমখনে, নকন্তু ওনিওময়ড নিম ঘেমর্ র্ারকীয়, ঘতমনর্ 
নর্লনজ্জ, ঘতমনর্  ৃণয এবং অ্িমার্জর্ক ো আনম কখমর্া ঘেমখনে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
ওষুধ ঘকাম্পানর্গুমলা জার্ত তারা কী করমে। এটা ে ুনটর্াজনর্ত নেল র্া - এটি একটি নশল্প-
বযািী ষড়েন্ত্র নেল। তারা ঘে ক্ষনত কমরমে তা অ্িনরমময় - এমত কময়ক হাজার মার্ুমষর জীবর্ 
ও ঘকাটি ডলার খরচ হময়মে এবং তারা কময়ক েশক ধমর এই কাজ কমর িার ঘিময় ঘগমে। এই 
ওষুধ ঘকাম্পানর্গুমলা খরু্ কমর িানলময় ঘেমত িারমব র্া, এবং এটা নর্নিত করমত আমরা ঘবশ 
নকেু িেমক্ষি নর্নে।"  
  
"ওনিওময়ড মহামারী দ্বারা িৃষ্ট মমনানিক িনরনস্থনত আনম ঘেমখনে েখর্ আনম আমার নর্মজর িহ 
রামজযর নবনভন্ন িম্প্রোময়র িনরবামরর িামথ ঘেখা কমরনে", বর্উ ইয়কন  থেম্বের থহম্বরাইর্ ও 



আবফমজাতীয় মােকদ্রম্বিের োস্কম্বফাম্বসনর (NYS Heroin and Opioid Abuse Task Force)  
সহ-সভািবত থলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে থহাচুল িম্বলর্। "আনথনক িনরমষবা েপ্তমরর এই িেমক্ষি 
তারা ঘে ক্ষনত কমরমে তার জর্য নর্মনাতারা এবং নডনিনবউটরমের োয়বদ্ধ করমব। নর্উ 
ইয়কন বািীরা িতারণামূলক ওনিওময়ড নবির্মর্র ফল ঘভাগ কমরমে - োর ফমল একটি আিনিকারী 
বস্তুর ঘবনশ মাত্রায় ঘিিনিিশর্ িোর্ করা হময়মে। আমরা গ্রাহকমের রক্ষা করমত এবং এই িংকট 
অ্বিামর্র জর্য কােনকর িমাধার্ খুুঁমজ ঘবর করমত এবং জীবর্ বাুঁচামত অ্নিকারবদ্ধ।"  
  
আনথনক িনরমষবা েফতর নস্থর কমরমে ঘজ গত 10 বের ধমর নর্উ ইয়মকন র গ্রাহকরা বীমার 
নিনময়াম বাবে আর্ুমানর্ক 2 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার ঘবনশ িোর্ কমরমের্। এই ওভারমিমমন্ট হমে 
ওনিওময়ড িামথ েুি খরমচর কারমণ, ো ওনিওময়মডর নর্রািত্তা এবং কােনকানরতা ভুলভামব 
উিস্থাির্ কমরর্ নর্মনাতারা - এবং তার ফমল ওনিওময়মডর অ্নতমাত্রায় ঘিিনিিশর্ জানর করা 
হয়, অ্নতনরি আিনির নচনকৎিা এবং অ্র্যার্য িনতকূল স্বামস্থযর অ্বস্থার নচনকৎিার জর্য ো 
ওনিওময়ড আিনির িামথ েুি। DFS ওনিওময়ড নশমল্পর ঘথমক জনরমার্া ও ক্ষনতিূরণ চাইমব এবং 
এই িব কামজ িুমরািুনর িহমোনগতা করার জর্য বীমাকারকমের নর্মেনশ নেমে।  
  
উিরন্তু, DFS, গ্রাহকমের কামে িমিযা উমমাচর্ করমত এবং স্বাস্থয বীমা নিমেমমর উির িভাব 
িম্পমকন  স্বেতা উত্িাের্ করমত রাজয জমুড় শুর্ানর্ করমব।  
  
DFS, ওনিওময়ড নর্মনাতা এবং নডনিনবউটরমের কামে, নর্উ ইয়কন  ঘেট - লাইমিন্সধারী 
বীমাকারক এবং ফামমননি ঘবনর্নফট মযামর্জার - বা PBM-ঘের কামে তলবর্ামা এবং অ্র্যার্য র্নথ 
িোর্ করার অ্র্ুমরাধ জানর কমরমে ক্ষনতিূরণ িাওয়ার জর্য ঘেমহতু কময়ক হাজার নর্উ ইয়কন বািী 
এবং কু্ষদ্র বযবিানয়ক িনতষ্ঠার্ এক নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর ঘবনশ িোর্ কমরমের্ বনধনত নিনময়াম 
বাবে ওনিওময়ড িংকমটর কারমণ।  
  
এখর্ অ্বনধ PBM-রা িাধারণত িারা ঘেমশ ওনিওময়ড তেমির র্জমর আমিনর্। PBM-রা হল 
তৃতীয় িমক্ষর িশািক বা "োলাল" ওনিওময়ড নর্মনাতা এবং বীমাকারকমের মমধয। তারা বীমা 
িনলনির অ্ধীমর্ িেত্ত ঘিিনিিশর্ ড্রাগ কভামরমজর বহু-স্তনরয় তানলকা ঘিট কমরর্ এবং নর্মনাতা 
এবং িনরমবশকমের দ্বারা িেত্ত ঘরয়াত এবং ঘিনডমটর িমম াতা কমরর্। DFS জার্মত ঘিমরমে ঘে 
নকেু PBM-রা নরমবট ঘিময় থাকমত িামরর্ ওনিওময়ড নর্মনাতা, ওনিওময়ড ড্রামগর িাইকারী 
নবমিতা বা ওনিওময়ড ড্রাগ নডনিনবউটরমের কাে ঘথমক একটি কম ঘকা-ঘি িহ অ্র্ুকূল ড্রাগ 
ফমুনলানর টায়ামর একটি ওনিওময়ড ঘিিনিিশর্ ড্রাগ বিামর্ার নবনর্মময় - ো নকেু নর্নেনষ্ট 
িনরনস্থনতমত ঘফডারাল ও রাজয স্বাস্থয বীমার নর্য়মকার্ুর্ লঙ্ঘর্ করমত িামর।  
  
ওিম্বয়ড বর্মনাতা এিং 

িবরম্বিেক  
ফাম্বমনবস থিবর্বফে মোম্বর্জার 

(PBMগণ)  
িীমাকারক  

একটানভি LLC  এটর্া ঘহলথ মযামর্জমমন্ট LLC  
এট্র্া ঘহলথ ইর্কমিনামরটিভ অ্যান্ড 
এটর্া ঘহলথ ইন্সুযমরন্স ঘকাম্পানর্  



এনিটানভি ফামনা, 
ইর্কমিনামরমটড  

ঘকয়ারমাকন  PCS ঘহলথ LLC  
রাজধার্ী ঘজলার নচনকত্িকমের 

স্বাস্থয িনরকল্পর্া  

অ্যালাগনার্ ফাইর্যান্স LLC  

DST ফামমননি িনলউশর্, 
ইর্কমিনামরমটড (এফ/ঘক/এ 
আগনাি ঘহলথ নিমেমি, 

ইর্কমিনামরমটড)  

ঘকয়ার কামর্ক্ট ইন্সুযমরন্স ঘকাম্পানর্ 
ইঙ্কমিনামরমটড (র্থনওময়ল ঘহলথ)  

ঘিফালর্ ইর্কমিনামরমটড  এক্সমিি নিপ্টি ইর্কমিনামরমটড  
CIGNA ঘহলথ ঘকয়ার অ্ফ নর্উ 

ইয়কন  ইর্কমিনামরমটড।  

এমন্ডা ঘহলথ িনলউশর্ 
ইর্কমিনামরমটড  

ইমেনর্ময়াআরএক্স ইর্কমিনামরমটড  
নিোল রার্ ঘহলথ ইন্সুযমরন্স 

ঘকাম্পানর্ এবং নিোল রার্ ঘহলথ 
প্ল্যার্ LLC  

ঘরা ফামনানিউটিকযালি 
ইর্কমিনামরমটড  

র্যানভটাি ঘহলথ িনলউশর্  এমমেম ঘহলথ  

জযার্মির্ 
ফামনানিউটিকযালি 
ইর্কমিনামরমটড  

অ্প্টামআরএক্স ইর্ক  
এম্পায়ার ঘহলথচময়ি অ্যানিওমরন্স 
ইর্কমিনামরমটড অ্যান্ড এম্পায়ার 

ঘহলথচময়ি HMO  

জর্ির্ অ্যান্ড জর্ির্  ফামমনিী ঘবনর্নফট ডাইমমর্শর্  
এক্সমিমিলি ঘহলথ প্ল্যার্ 

ইর্কমিনামরমটড অ্যান্ড এমক্সলাি ঘহলথ 
প্ল্যার্ HMO  

মযানলর্মিাডট LLC  িালুি IPA LLC  
নর্উ ইয়কন  ঘকায়ানলটি ঘহলথমকয়ার 

করমিামরশর্ (নফমডনলি)  
অ্রমথা-মযাকর্ীল-

জযার্মির্ 
ফামনানিউটিকযালি 
ইর্কমিনামরমটড  

ঘমনডম্পযাক্ট ঘহলথমকয়ার 
নিমেম, ইর্কমিনামরটিভ  

ঘহলথফােন   

িার ফামনানিউটিকযাল 
ঘকাম্পানর্ ইঙ্কমিনামরমটড  

  ঘহলথর্াউ নর্উ ইয়কন  ইর্কমিনামরমটড  

িার ফামনানিউটিকালি 
ইর্কমিনামরমটড  

  ঘহলথপ্ল্াি ঘহলথ প্ল্যার্ LLC  

িাডুন  ফামনা ইঙ্কমিনামরমটড    
ইনন্ডমিমন্ডন্ট ঘহলথ অ্যামিানিময়শর্ 
ইর্কমিনামরটিভ অ্যান্ড ইনন্ডমিমন্ডন্ট 
ঘহলথ ঘবনর্নফট কমিনামরশর্  

িাডুন  ফামনা L.P.    
ঘমমরা প্ল্াি ঘহলথ প্ল্যার্ 

ইর্কমিনামরটিভ  
ঘটভা ফামনানিউটিকযালি 
USA ইঙ্কমিনামরমটড  

  
MVP ঘহলথ প্ল্ার্ ও MVP ঘহলথ 

ইন্সুযমরন্স ঘকাম্পানর্  



েয P.F. লযাবমরটনরজ 
ইঙ্কমিনামরমটড  

  অ্িার ইন্সুযমরন্স কমিনামরশর্  

িাডুন  ঘেমডনরক ঘকাম্পানর্ 
ইর্কমিনামরমটড  

  

ইউর্াইমটড ঘহলথমকয়ার অ্ফ 
নর্উইয়কন  ইর্কমিনামরমটড, অ্ক্সমফাডন  
ঘহলথ প্ল্যার্ি, এবং অ্ক্সমফাডন  ঘহলথ 

ইন্সুযমরন্স ইর্কমিনামরমটড  
ওয়াটির্ লযাবমরটনরজ 

ইর্কমিনামরমটড  
    

আমমনরমিািনবামগনর্ ড্রাগ 
কমিনামরশর্  

    

ঘবলমকা ঘহলথ কিন      
নকর্মর ইর্কমিনামরমটড      
মযাকনকির্ কমিনামরশর্      

রমচোর ড্রাগ 
ঘকাঅ্িামরটিভ 
ইর্কমিনামরমটড  

    

জযার্মির্ ফামনানিউটিকা, 
ইঙ্কমিনামরমটড  

    

ঘেকনজএক্স LLC      
কানডন র্াল ঘহলথ, 
ইর্কমিনামরমটড  

    

েয িযাক্লার ফযানমনল      
ঘবভারনল িযাক্লার      
ঘডনভড এ. িযাক্লার      
আইলীর্ িযাক্লার 
ঘলফমকাটন   

    

ঘজার্াথর্ িযাক্লার      
কযানথ এ. িযাক্লার      

মটিন মার D.A. িযাক্লার      
নরচাডন  এি. িযাক্লার      
ঘথমরিা িযাক্লার      

  
DFS হল নর্উ ইয়মকন  স্বাস্থয নবমার নর্য়ন্ত্রক িংস্থা, োর েষ্ট নবনধবদ্ধ অ্নধকার রময়মে 
িতারণামূলক িনরমাণ োবী করা োড়াও িনত অ্িরামধ 5,000 মানকন র্ ডলার িেনি জনরমার্া ধােন 
করার অ্নধকার।  
  



ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসম্বসর সুিাবরর্ম্বের্ম্বডন্ট বলন্ডা এ. থলসওম্বয়ল িম্বলর্, ওনিওময়মডর "নর্মনাতা 
ও িনরমবশক এবং PBM-ঘের দ্বারা ইোকৃত ভুল উিস্থাির্ করা হমল তা ঘভািামের এবং নর্উ 
ইয়কন  ঘেমটর লাইমিন্সধারী স্বাস্থয বীমাকারকমের জর্য এক নবরাট আনথনক ঘবা া হমত িারত। নর্উ 
ইয়মকন র বীমা নশমল্পর তত্তাবধার্ এবং গ্রাহকমের িেনামলাচর্ার মূলযায়র্ করার এবং বীমা জানলয়ানতর 
নবরুমদ্ধ তেি করার িেুষ্ট োনয়ত্ব িোর্ করা আমে DFS এর উির। নর্উ ইয়মকন  গ্রাহক ও স্বাস্থয 
বীমা নশল্পমক রক্ষা করার জর্য েথােথ বযবস্থা গ্রহমণর জর্য DFS আমামের কামে উিলব্ধ িনতটি 
িরোম বযবহার করমব।"  
  
ঘেিব ঘভািা অ্নভমোগ জমা নেমত ইেকু তারা এ কাজ করমত িামরর্ 
www.dfs.ny.gov/complaint-এ নগময়। এোড়াও আিনর্ কর্নজউমার হটলাইমর্ ঘোগামোগ করমত 
িামরর্ (800) 342-3736-এ, ঘিামবার ঘথমক শুিবার, িকাল 8:30 ঘথমক নবমকল 4:30 
িেনি।  
  
োনয়ত্ব গ্রহমণর ির ঘথমক, গভর্নর কুওমমা আনফমজাতীয় মােকদ্রমবযর মহামারী ঘরাধ করার জর্য 
একটি আগ্রািী, বহুমানত্রক িথ ঘবুঁমচ নর্ময়মের্ এবং িূণন িনতমরাধ, নচনকৎিা, ও নর্রাময় ঘিবািহ 
আিনি ঘিবার জর্য ঘেমশর মমধয শীষনস্থার্ীয় অ্বস্থার্ নর্ময়মের্। এই মহামারীর িামথ লড়াই করার 
জর্য, গভর্নর িথাগত ঘিবা িম্প্রিানরত কমরমের্, োর মমধয রময়মে িঙ্কটকালীর্ ঘিবা, ইর্মিমশন্ট, 
আউটমিমশন্ট, আবানিক নচনকৎিা িকমল্পর িাশািানশ ওষুধ িময়াগ-িহমোগী নচনকৎিা, ঘমাবাইল 
নচনকৎিা এবং িনরবহর্ ঘিবা।  
  
2016 িামল, গভর্নর কুওমমার ঘহমরাইর্ টাি ঘফািন (Heroin Task Force) র্তুর্, িথাগত র্য় 
এমর্ ঘিবা িুিানরশ কমর, োর মমধয নেল নর্রাময় ঘকন্দ্র, তরুণমের ক্লাবহাউি, িম্প্রিানরত নিয়ার 
ঘিবা, িপ্তামহ 7 নের্ এবং নের্-রাত 24  ণ্টা ঘখালা থামক এমর্ ঘকন্দ্র ো তাৎক্ষনণক মূলযায়র্ 
এবং ঘিবা িানপ্তর ঘরফামরল িোর্ কমর।  
 
িরবতীমত এই ঘিবাগুনল ঘেমটর বহু কনমউনর্টিমত স্থাির্ করা হময়মে এবং মার্ুষমক তামের 
আবািস্থমলর কামেই িময়াজর্ীয় ঘিবা ঘিমত িহায়তা কমরমে।  
  
মার্ুষ োমত আরও দ্রুত নচনকৎিা ঘিমত িামর ঘিই জর্য গভর্নর বীমা িীমাবদ্ধতা বানতল, 
আনফমজাত ঘিিনিিশমর্র িময় 30 নের্ ঘথমক িাত নেমর্ কনমময় আর্া, ঘিিিাইবারমের িনশক্ষণ 
ও নশক্ষার উন্ননত আইর্িম্মত করািহ উন্নত িংনবধানর্ক ও নর্য়ন্ত্রক আইর্ িংমশাধর্ কমরমের্। 
এোড়াও ঘরাগী নর্ময় োলানল এবং আিনির ভুয়া নচনকৎিার নবরুমদ্ধও গভর্নর কুওমমা িেমক্ষি 
নর্ময়মের্।  
  
এোড়াও গভর্নর র্যামলাক্সমর্র িনশক্ষণ ও িহজলভযতা বৃনদ্ধ করার জর্য কাজ কমরমের্, োর ফমল 
নর্উ ইয়কন  ঘেমটর 420,000 এরও ঘবনশ মার্ষু আনফমজাত ওভারমডামজর নবিনরতকরণ ওষুধ 
নর্ময় িনশনক্ষত ও িনজ্জত হমের্। গভর্নর কুওমমার িেমক্ষমির কারমণ, নর্উ ইয়কন  ঘেমটর 
ফামমননিগুনল এখর্ ঘিিনিিশর্ োড়াই র্যামলাক্সর্ নেমত িারমে।  

http://www.dfs.ny.gov/complaint
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