অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/17/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা অবিওম্বেড সংকম্বে অগ্রণী ভূবমকার জর্ে জর্সর্ অোন্ড জর্সম্বর্র বিরুম্বে বিমা
জাবলোবি কার্ন ক্রম ঘ াষণা কম্বরর্

প্রিাবরি বর্উ ইেকনিাসীম্বের জর্ে বিমা বপ্রবমোম ওভারচাম্বজন 2 বিবলের্ মাবকনর্ ডলার
িুর্রুোম্বরর জর্ে DFS এর িেম্বেম্বির অংে
DFS োবি কম্বর জর্সর্ অোন্ড জর্সর্ জাবলোবি কম্বর অবিওম্বেড ড্রাম্বগর সুরো ও েেিার
অিিেিহার কম্বর অবিওম্বেড ড্রাগ ও অবিওম্বেড কাাঁচামাল িেিসাম্বের উভেই প্রচার কম্বর,
অবিওম্বেড সংকে ছবিম্বে ঘেে এিং NY গ্রাহকম্বের জর্ে র্ােকীেভাম্বি স্বাস্থ্ে বিমা িেেম্বক কারণ
বহম্বসম্বি বচবিি কম্বর
জর্সর্ অোন্ড জর্সর্ ও সংবিষ্ট ঘকাম্পাবর্র জর্ে চাজনগুবলর DFS বিিৃবি এখাম্বর্ িিুর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ডিপার্নমমন্ট অ্ব ডির্াডিয়াল সাডভন মসস
(Department of Financial Services) অ্ডভমোগ দাময়র কমরমে এবং জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্
(Johnson & Johnson) এবং এর সহমোগী প্রডিষ্ঠার্ জর্মসর্ িামনাডসউটিকা, ইর্কমপনামরমর্ি,
(Janssen Pharmaceutica, Inc.) জযার্মসর্ িামনাডসউটিকযালস, ইর্কমপনামরমর্ি (Janssen
Pharmaceuticals, Inc.) এবং অ্ম্না-মযাকডর্ল-জযার্মসর্ িামনাডসউটিকযালস, ইর্কমপনামরমর্মি
(Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc.) এর ডবরুমে অ্ডভমোগপত্র দাময়র কমরমে এবং
ঘেৌ্ভামব প্রশাসডর্ক কােনক্রম শুরু কমরমে, "জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্" অ্ডপওময়ি সংকর্ সৃডিকারী ও
অ্পরাধীমদর ডবরুমে চলমার্ DFS িদন্ত ঘ্মক উদ্ভূ ি অ্ডপওময়ি প্রস্তুিকারকমদর ডবরুমে এই
অ্ডভমোগসমূমহর চিু ্ন ঘসর্ দাময়র করা হময়মে।
"অ্ডপওময়ি সংকর্ অ্মর্ক জীবর্ ডর্ময়মে এবং োরা এই জর্স্বাস্থ্য ডবপেনময় ইন্ধর্ ঘোগামব ডর্উ
ইয়কন ঘের্ িামদর ডবরুমে বযবস্থ্া ডর্মি ্াকমব এবং ডপ্রয়জর্মক হারামর্া পডরবামরর প্রডি
র্যায়ডবচামরর পদমেপ ডর্মি সাহােয করমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মুর্ািার জর্য ঘভাক্তামদর
কামে অ্ডপওময়মির ভু ল উপস্থ্াপর্া অ্মাজন র্ীয় এবং োরা দায়ী িামদর পুমরাপুডর জবাবডদডহ করমি
সাহােয করার জর্য আমরা প্রময়াজর্ীয় প্রডিটি সরঞ্জাম বযবহার করব।"

ফাইর্োবিোল সাবভনম্বসম্বসর সুিাবরর্ম্বের্ম্বডন্ট বলন্ডা এ. ঘলসওম্বেল িম্বলর্, "অ্ডপওময়ি সংকর্
সারা ঘদশ জুমে বযডক্ত, পডরবার ও সম্প্রদাময়র উপর মারাত্মক প্রভাব ঘিমলমে। DFS ডর্উ ইয়মকন র
ঘভাক্তামদর রো ও ডবমা ডশমের অ্খণ্ডিা ডর্ডিি করমি প্রডিশ্রুডিবে।"
জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ (Johnson & Johnson) ডর্উ ইয়কন ঘেমর্ ঘবশ ডকেু অ্ডপওময়ি পণয
উৎপাদর্ কমর ডেল, ডবমশষ কমর ডশডিউল II ড্রাগ িু রামজডসক, একটি ঘিন্টাডর্ল পযাচ এবং
র্ুডসর্িা, একটি র্যামপন্টািল ড্রাগ। উপরন্তু, জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ (Johnson & Johnson) িার
ঘপমর্ন্টকৃ ি "র্রমযার্ পডপ" এর মাধযমম কাাঁচা অ্ডপওময়ি সরবরাহ শৃঙ্খমলর একটি বে অ্ংশ ডর্য়ন্ত্রণ
কমরর্, ো এক পেনাময় অ্ডিমকাির্ কাাঁচামামলর জর্য ববডিক সরবরামহর 80% পেনন্ত দায়ী ডেল।
DFS এর অ্ডভমোগুডলর ডববৃডি সপমে েুডক্ত ঘদখায় ঘে জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ (Johnson &
Johnson) সাোদার্কারীমদর দী নস্থ্ায়ী বয্ার ডচডকৎসার জর্য অ্ডপওময়িগুডলর জর্য ডবপজ্জর্ক
বাজার বিডর করমি, সরবরাহ, সহায়িা এবং সডক্রয়ভামব একটি দী নস্থ্ায়ী ও বহুমুখী ঘর্িৃ স্থ্ার্ীয়
ভূ ডমকা পালর্ কমরমে। িামদর প্রমচিাগুডল ঘকবল িামদর ডর্জস্ব ব্র্যান্ডেুক্ত অ্ডপওময়িগুডলর ডবক্রয়মক
সহায়িা কমর র্া িমব এটি ডম্যা ও জাডলয়াডির অ্ধীমর্ এমর্ একটি পডরমবশ প্রডিষ্ঠা কমরডেল ো
ডচডকৎসা সম্প্রদাময়র অ্ডপওময়ি ডর্ধনারমণর গ্রহণমোগযিামক আরও বাডেময় ঘিামল, োর িমল এটি
অ্ডপওময়ি সম্পডকন ি কাাঁচামালগুডলর চাডহদা বাডেময় ঘিামল।
জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ (Johnson & Johnson) সাোদার্কারীমদর ডবরুমে DFS এর
অ্ডভমোগগুডলর মমধয ডর্ম্নডলডখিগুডল অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে:
•

•

•

•

পুডিকা এবং িৃ িীয় পমের প্রকাশর্ার মাধযমম, িারা ডবমশষভামব বয়স্ক ঘরাগীমদর অ্ডপওময়ি
ডচডকৎসার জর্য প্রা্ী ডহমসমব র্ামগনর্ কমরডেল, অ্র্যডদমক এটি আরও ঝুাঁ ডকপূণন জর্মগাষ্ঠীর
জর্য অ্ডপওময়ি বযবহামরর ঝুাঁ ডক কডমময় আর্া;
ব্র্যামন্ডি ডবপণর্ও প্রধার্ মিামি ঘর্িামদর এবং ফ্রন্ট গ্রুমপর অ্স্ত্রাগামরর সম্নর্ এবং
ডর্য়ন্ত্রমণর মাধযমম িারা অ্ডপওময়ি আসডক্তমক একটি ডবপজ্জর্ক কেকাডহর্ী ডহমসমব ডচডিি
কমরমে এবং "ডপডসউমিাডিকশর্" ধারণামক উন্নি কমরমে — এটি ডম্যা ধারণা ঘে
ঘরাগীমদর আসডক্তর স্পি লেণ ঘদখামে, িামদর আরও অ্ডপওময়ি ওষুমধর প্রময়াজর্ ডেল;
িারা FDA এর কাে ঘ্মক িামদর িু মরডজক ডবপণর্ উপকরণগুডলমি ভু ল উপস্থ্াপর্া সম্পমকন
সিকন করার মাধযমম একাডধক ঘোগামোগ ঘপময়ডেল। এই ভু ল ডববৃডিমি অ্পবযবহামরর
িম্যর ভু ল বণনর্া অ্ন্তভুন ক্ত ডেল ঘে িামদর অ্ডপওময়ি পণযগুডল অ্র্যার্য অ্ডপওময়ি পমণযর
িু লর্ায় কম আসডক্তেুক্ত ডেল; কম অ্পবযবহামরর সম্ভাবর্া এবং জীবর্োত্রার মার্ বৃডের
অ্মেৌডক্তক দাডব এবং িু রামগডসমকর বািকরা সিকীকরণ, অ্সঙ্গডি ও পািনপ্রডিডক্রয়া সম্পমকন
সম্পূণন ঝুাঁ ডকর িম্যর অ্ভাব এবং
িারা 1990-এর দশমক পারিু দ্বারা উৎপাডদি অ্ডিকডন্টমর্র মূল উপাদার্ অ্ডিমজামিার্ সহ
ডবিৃ িভামব বযবহৃি অ্ডপওময়িগুডলর সরবরামহর সুডবধাম্ন একটি অ্ডপওময়ি গাে গমে
িু মলডেল।

DFS-এর অ্ডভমোগগুডলর ডববৃডি অ্র্ুসামর জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ (Johnson & Johnson) এর
সাোদার্কারীরা দুটি ডর্উ ইয়কন ডবমা আইর্ লঙ্ঘর্ কমরমে। ডর্উ ইয়কন ডবমা আইমর্র 403 ধারা
জাডলয়াডি ডবমা আইর্ ডর্ডষে কমর এবং ঘসইসাম্ 5,000 মাডকন র্ িলার পেনন্ত জডরমার্া এবং
প্রডিটি লঙ্ঘমর্র জর্য জাডলয়াডির দাডবটির পডরমাণ বহর্ কমর; DFS এর অ্ডভমোগ প্রডিটি
প্রিারণামূলক ঘপ্রসডক্রপশর্ একটি পৃ্ক লঙ্ঘর্ গঠর্ কমর। আড্নক পডরমষবা আইমর্র 408 ধারা
ঘকামর্া আড্নক পণয বা পডরমষবার ডবষময় জডেি জাডলয়াডি বা ঘকামর্া বস্তুগি িম্যর ইোকৃ ি
ভু ল উপস্থ্াপর্া ডর্ডষে কমর, োর মমধয রময়মে স্বাস্থ্যডবমা এবং ঘসইসাম্ 5,000 মাডকন র্ িলার
পেনন্ত প্রডি লঙ্ঘমর্র জডরমার্া; আবার DFS-এর অ্ডভমোগ কমর প্রডিটি প্রিারণামূলক ঘপ্রসডক্রপশর্
একটি পৃ্ক লঙ্ঘর্ গঠর্ কমর।
ডর্উ ইয়কন ঘের্ ডিপার্নমমন্ট অ্ব ডির্াডিয়াল সাডভন মসস অ্ডিমস, ওয়ার্ ঘের্ ডির্, ডর্উ ইয়কন ,
ডর্উ ইয়মকন 25 জার্ুয়াডর 2021 সামল এই শুর্াডর্ অ্র্ুডষ্ঠি হমব।
জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ (Johnson & Johnson) সংডিি সংস্থ্াগুডলর জর্য DFS এর ডববরণী চামজন র
একটি অ্র্ুডলডপ DFS ওময়বসাইমর্ পেুর্।
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