
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা চূডান্ত বর্য়মকারু্র্ ঘ াষণা কম্বরম্বের্ যাম্বে িীমাকারীরা মার্বিক স্বাস্থ্ে এিং 
মাদক অপিেিহাম্বরর বিজঅিন াম্বরর জর্ে র্োযে কভাম্বরজ প্রদার্ করম্বে িাধ্ে হয়  

  
পোবরটি কমপ্লাম্বয়ন্স ঘপ্রাগ্রাম্বমর বিবধ্মালাগুবল ঘেট ও ঘেিাম্বরল আইম্বর্র অধ্ীম্বর্ িীমাকারীম্বদর 

িাধ্েিাধ্কো ঘজারদার কম্বর  
  

িীমাকারীম্বদর র্ূের্েম মার্ পরূণ এিং ভুল অর্ুেীলর্ ির্াক্ত এিং িংম্বোধ্র্ কম্বর এমর্ পোবরটি 
কমপ্লাম্বয়ন্স ঘপ্রাগ্রাম প্রবেষ্ঠা করম্বে হম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ চূডান্ত নর্য়মকার্ুর্ ঘ াষণা কমরমের্ যামে বীমাকারীমের এমর্ 
র্ীনে এবং পদ্ধনে প্রময়াগ করমে হমব যা নর্নিে করমব ঘয োরা মার্নিক স্বাস্থ্য এবং মােক 
অ্পবযবহামরর নিজঅ্িন ামরর জর্য েুলর্ামলূক কভামরজ প্রোর্ করমে। পযানরটি কমপ্লাময়ন্স ঘপ্রাগ্রাম 
র্ীনেমালা নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ফ নফর্ানন্সয়াল িানভন মিি (Department of Financial 
Services, DFS) এবং নিপাটন মমন্ট অ্ফ ঘহল্থ (Department of Health, DOH) কেতন ক প্রস্তাব 
করা হয় এবং জর্গমণর মন্তমবযর জর্য 60 নেমর্র িময়িীমার পর ো গতহীে হয়। এই নর্য়মগুনল 
মার্নিক স্বাস্থ্য এবং মােক অ্পবযবহামরর নিজঅ্িন ামরর নচনকৎিার িুনবধার জর্য েুলর্ামূলক 
কভামরজ প্রোমর্র জর্য রাষ্ট্র এবং ঘফিামরল উভয় আইমর্র অ্ধীমর্ বীমাকারীর বাধযবাধকো 
ঘজারোর করমব। চূডান্ত নবনধমালা 29 নিমিম্বর, 2020 ঘথমক কাযনকর হমব।  
  
"এই মহামারী ঘয মমনানন্তক আ ামের িতনি কমরমে ো অ্গনণে এবং উমপক্ষা করা যায় র্া, এবং 
এটা নবমেষভামব গুরুত্বপূণন ঘয যারা মার্নিক স্বাস্থ্য এবং মােক অ্পবযবহামরর নিজঅ্িন ামরর িামথ 
িংগ্রাম কমর োমের প্রময়াজর্ীয় িমথনর্ আমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নর্য়মগুনল এই চামপর 
িমময় িম্ভাবয জীবর্ রক্ষাকারী ঘিবা প্রোমর্ বীমাকারীমের বাধয করার মাধযমম নর্উ ইয়কন বািীমের 
িাহাযয করমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর বিপাটন ম্বমন্ট অে বের্াবন্সয়াল িাবভন ম্বিম্বির িুপাবরইর্ম্বটম্বেন্ট বলো এ. 
ঘলিওম্বয়ল িম্বলর্, "এই প্রনবধার্ গুরুত্বপূণন িরুক্ষা প্রোর্ কমর যামে নর্উ ইয়কন বািীরা োমের 
প্রময়াজর্ীয় কভামরজ এবং িুনবধা পায়। এটা এখর্ নবমেষভামব গুরুত্বপূণন যখর্ আমরা ঘবেী মার্ুষ 
জর্স্বাস্থ্য, অ্থনর্ীনে এবং র্াগনরক অ্নধকামরর নের্টি িঙ্কট ঘথমক মার্নিক চাপ অ্র্ুভব করমে। 
DFS গভর্নর কুওমমার িামথ মার্নিক স্বাস্থ্য পনরনস্থ্নে বা মােকদ্রবয অ্পবযবহার নিজঅ্িন ামর ঘভাগা 
অ্মর্ক নর্উ ইয়কন বািীমক িমথনর্ করমে ঘপমর গনবনে এটি নর্নিে করার মাধযমম ঘয বীমাকারীমের 
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োমের আইনর্ মার্নিক স্বাস্থ্য এবং মােক দ্রবয বযবহার নবনধ পযানরটি কমপ্লাময়ন্স বাধযবাধকোগুনল 
পূরণ করার জর্য েনিোলী ঘপ্রাগ্রাম রময়মে।"  
  
বর্উইয়কন  ঘেট বিপাটন ম্বমন্ট অি ঘহলথ (New York State Department of Health) কবমের্ার িঃ 
হাওয়ািন  জকুার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্েত মত্ব, এই নবনধমালা গুমলা নর্নিে কমর ঘয স্বাস্থ্য 
পনরকল্পর্া আচরণগে স্বাস্থ্য এবং মােকদ্রবয অ্পবযবহার নিজঅ্িন ামর ঘিবায় একই প্রনিয়া এবং 
নর্য়ম বযবহার কমর যা োরা নচনকৎিা ঘিবার জর্য কমর। আচরণগে স্বাস্থ্য ঘিবার প্রাপযোয় যামে 
ঘকার্ বাধা র্া থামক ো নর্নিে করা আজমকর ঘচময় ঘবনে গুরুত্বপূণন কখমর্া নেল র্া, কারণ 
আমরা অ্ভূেপূবন COVID মহামারীর িম্মুখীর্ হময়নে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট অবেি অি ঘমন্টাল ঘহলথ কবমের্ার, িা. অোর্ িাবলভার্ িম্বলর্, "পযনাপ্ত স্বাস্থ্য 
বীমা কভামরমজর অ্ভাব মার্ুষমক োমের প্রময়াজর্ীয় মার্নিক স্বাস্থ্য নচনকৎিা এবং ঘিবা ঘপমে বাধা 
ঘেওয়ার ঘক্ষমে িবমচময় বড বাধা। বীমাকারীমের মার্নিক স্বাস্থ্য এবং মােকদ্রবয অ্পবযবহার 
নিজঅ্িন ামরর জর্য িমেুলয কভামরজ প্রোর্ করমে বাধয করার মাধযমম, গভর্নর কুওমমা নর্নিে 
করমের্ ঘয প্রময়াজমর্ আমরা নর্উ ইয়কন বািী িাহাযয পামবর্। এর ফমল স্বামস্থ্যর উন্ননে হমব এবং 
বযয়বহুল জরুনর ঘিবার উপর নর্ভন রো কমমব।"  
  
অবেি অি এবিকের্ িাবভন ম্বিি অোে িাম্বপাটন ারি এর কবমের্ার আম্বলনর্ গঞ্জাম্বলজ-িার্ম্বচজ 
িম্বলর্, "স্বাস্থ্য বীমা কভামরজ েনিোলী করা আমামের রাজয জমুড অ্মর্ক অ্িহায় বযনিমের জর্য 
অ্পনরহাযন িুনবধা প্রোর্ করমব যারা িম্ভবে এটা োডা পুমরাপুনর িুস্থ্ হমে পারমব র্া। িবনাঙ্গীণ 
ঘিবা প্রাপযোর বাধা এবং ঘরাগীমের কামে বীমাকারীমের জবাবনেনহো বলবৎ করার প্রনেবন্ধকো 
অ্পিারমণর মাধযমম, গভর্নর কুওমমা নর্নিে করমের্ ঘয িকল নর্উ ইয়কন বািীমের মােক 
অ্পবযবহার এবং মার্নিক স্বাস্থ্য নিজঅ্িন ামরর িামথ জনডে চযামলঞ্জগুমলা জয় করার িুমযাগ আমে।"  
  
র্েুর্ নর্য়মমর অ্ধীমর্ পযানরটি কমপ্লাময়ন্স ঘপ্রাগ্রামগুনল অ্বেযই িমো ঘমমর্ চলার জর্য কমপনামরট 
গভমর্নন্স প্রনেষ্ঠা করমে হমব, মার্নিক স্বামস্থ্যর পনরনস্থ্নে এবং পোমথনর বযবহামরর বযানধ নচনকৎিার 
জর্য পনরমষবাগুনলর আওোয় অ্িুনবধাগুনল নচনিে করমে হমব এবং অ্র্ুপযিু অ্র্ুেীলমর্র যথাযথ 
ির্ািকরণ এবং প্রনেকার নর্নিে করমে হমব।  
  
বর্য়ম অর্ুযায়ী িীমাকারীম্বক একজর্ যথাযথভাম্বি অবভজ্ঞ িেবক্তম্বক মম্বর্ার্ীে করম্বে হম্বি বযবর্ 
এইগুবল করম্বি:  

• িমো, িন্মনে মলূযায়র্ পযনমবক্ষণ পনরচালর্া করার জর্য োয়বদ্ধ;  
• বীমাকারীর প্রধার্ নর্বনাহী কমনকেন া বা অ্র্যার্য নিনর্য়র মযামর্জামরর কামে িরািনর 

নরমপাটন  করুর্; এবং  
• বীমাকারীর পনরচালর্া পষনে বা অ্র্যার্য পনরচালর্া কনমটি বা এর উপযুি কনমটির 

কামে কমপ্লাময়ন্স ঘপ্রাগ্রামমর (compliance program) নিয়াকলাপ িম্পমকন  
বাৎিনরমকর ঘচময় কম নরমপাটন  করুর্।।  



 

 

  
কমপ্লাম্বয়ন্স ঘপ্রাগ্রামটি অিেেই অন্তভুন ক্ত করম্বে হম্বি:  

• নলনখে র্ীনে এবং পদ্ধনে যা কমপ্লাময়ন্স ঘপ্রাগ্রাম বাস্তবায়র্ কমর, এবং বণনর্া কমর 
কীভামব বীমাকারীর িমো ঘমমর্ চলা মলূযায়র্, পযনমবক্ষণ এবং পনরচালর্া করা হয়;  

• অ্মযৌনিক অ্র্ুেীলর্ ের্ািকরণ এবং প্রনেকামরর পদ্ধনে;  
• আনথনক প্রময়াজর্ীয়ো এবং পনরমাণগে নচনকৎিা িীমাবদ্ধো নবমেষমণর 

অ্যাকচুয়ানরয়াল িাটিন নফমকমটর জর্য একটি প্রনিয়া;  
• কমনচারী ও পনরচালকমের প্রনেক্ষণ ও নেক্ষা;  
• ঘয পদ্ধনেমে কমনচারী এবং পনরচালকরা িম্মনে িম্পনকন ে নবষয়গুনল নরমপাটন  করমে 

পামরর্; এবং  
• কমপ্লাময়ন্স ঘপ্রাগ্রামম িৎ নবশ্বামির অ্ংেগ্রহমণর জর্য অ্হঙ্কার ও প্রনেমোধ র্া ঘর্ওয়ার 

একটি র্ীনে।  
  
ঘয িি অর্ুেীলর্ বর্বষদ্ধ এিং আবিষ্কাম্বরর 60 বদম্বর্র মম্বধ্ে পরু্রায় মধ্েস্থ্ো করম্বে হম্বি োর 
মম্বধ্ে রম্বয়ম্বে:  

• একটি বযবহার পযনামলাচর্া র্ীনে যা মার্নিক স্বাস্থ্য বা মােক অ্পবযবহার নিজঅ্িন ার 
িুনবধার জর্য প্রময়াজর্ীয় কাগজপমের স্তর নর্ধনারণ করমে মার্ বযবহার কমর যা 
নচনকৎিা বা অ্মরাপচামরর িুনবধার জর্য বযবহৃে মামর্র েুলর্ামূলক র্য় বা োর 
ঘচময় ঘবনে কম ারভামব প্রময়াগ করা হয়;  

• নর্নেনি নিনর্কযাল বা গুণগে নিগাগুনলর অ্র্ুপনস্থ্নেমে মার্নিক স্বাস্থ্য বা পোমথনর 
বযবহামরর নবেতঙ্খলার িুনবধার উচ্চ েোংমের জর্য প্রাক-অ্র্ুমমাের্, িমিামনয়ক বা 
পূবনবেী বযবহার পযনামলাচর্া প্রময়াজর্;  

• মার্নিক স্বাস্থ্য বা পোথন বযবহামরর জর্য িরবরাহকারী ক্ষনেপূরণ হার উন্নয়র্ এবং 
প্রময়ামগর জর্য একটি পদ্ধনে বাস্তবায়র্ করা যা নচনকৎিা বা অ্মরাপচামরর িুনবধার 
জর্য িরবরাহকারী ক্ষনেপরূণ হার উন্নয়র্ এবং প্রময়ামগর পদ্ধনের েুলর্ায় ঘবনে 
কম ারভামব প্রময়াগ করা হয় র্া; এবং  

• োনব িম্পাের্া বা নিমেম কর্নফগামরের্ বাস্তবায়র্ করা হমে যা ঘরাগীর মার্নিক 
স্বাস্থ্য বা মােকদ্রবয বযবহামর ঘরামগর িুনবধার ঘচময় ঘরাগীর নচনকৎিা বা 
অ্মরাপচামরর িুনবধার জর্য স্বয়ংনিয় নবচামরর মাধযমম অ্র্ুমমােমর্র উচ্চ হার প্রোর্ 
কমর।  

  
চূডান্ত নবনধমালা 29 নিমিম্বর, 2020 ঘথমক কাযনকর হমব।  
  
DFS নবনধমালার পণূন প্রনেনলনপ DFS ওময়বিাইমট পাওয়া যামব। 
  

###  

https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2020/10/rf218_11nycrr230_text.pdf#_blank
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