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আবথনক পবরম্বেিা অবিদপ্তর বর্উ ইয়ম্বকন র িীমাকারীম্বদর ভোবপিং থথম্বক বর্িৃবির দায় বর্ম্বেম্বদর 
বর্ম্বে িলার পম্বর গভর্নর কুউম্বমা ই-বিগাম্বরট েবর্ে আিবি ও অিুস্থোর িোপাম্বর আরও 

পদম্বেপ বর্ম্বয়ম্বের্  
  

অবিদপ্তর প্রদার্ কম্বর এই বর্ম্বদন বেকা থে, িীমাকারীগণ ভোবপিং বর্িৃবি করম্বির্ থে পদ্ধবে িেিহার 
কম্বর অর্োর্ে থিের্, অর্োর্ে িীমা, এিিং িাদ থদয়া োডাই িূমপার্ বর্িৃি করা হয়  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ আরও ব্যব্স্থা গ্রহমের ঘ াষো দিম়েমের্ ই-দিগামরট ব্যব্হামরর 
ক্রমব্র্নমার্ হুমদির ব্যাপামর, িামে ভযাদপিং জদর্ত অ্িুস্থতার ক্রমব্র্নমার্ িিংখ্যা ঘমািামব্লা়ে। এই 
প্রমেষ্টার অ্িংশ দহিামব্, আদেনি পদরমষব্া অ্দর্িপ্তর (Department of Financial Services, DFS) 
আজ জাদর িমরমে দর্মিন দশিা দর্উ ই়েিন  দব্মািারীমির পরামশন ঘি়ে ঘে, তামির অ্ব্শযই িব্মেম়ে 
ভযাদপিং দর্ব্ৃদির খ্রমের িা়ে দর্মত হমব্ - অ্র্যার্য ঘব্তর্, অ্র্যার্য ব্ীমা, এব্িং ব্াি ঘি়ো োডা – 
র্মুপার্ দর্ব্ৃদির এিই পিমেপ গ্রহমের মার্যমম।  
  
"িাম্প্রদতি ব্েরগুমলামত ই-দিগামরট ব্যব্হার ঘব্মডমে এব্িং অ্মর্ি মার্ুষ োরা তা তযাগ িরমত 
ো়ে তামির এখ্র্ িমিযা হমে িারে তারা আমগ ো ঘভমব্মে ঘিই তুলর্া়ে ভযাদপিং অ্মর্ি ঘব্দশ 
আিদির," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেিিল দর্উ ই়েিন ব্ািী ভযাদপিং ব্ন্ধ িরার ঘেষ্টা িরমে 
তামির দেদিৎিার প্রম়োজর্ আমে, এব্িং ই-দিগামরট তযামগ ইেিুমির জর্য ব্ীমা ঘিাম্পার্ীগুমলা এিই 
ঘিব্া দিমত হমব্ ো তারা র্ুমপার্ তযাগিারীমির দিম়ে োমি।" 
  
দিমিম্বর 3, 2019, এর মামে 2,291 ই-দিগামরট জদর্ত ফুিফুমির অ্িসু্থতার  টর্া 50টি রাজয 
ঘেমি ঘরাগ দর়্েন্ত্রে ঘিন্টারগুদলমত দরমপাটন  িরা হম়েমে, এব্িং দর্উ ই়েিন  িহ, 25টি রামজয 48 
মৃতুযর  টর্া দর্দিত িরা হম়েমে, ঘেখ্ামর্ 20 র্মভম্বর ভযাদপিং জদর্ত অ্িুস্থতার িারমে দিতী়ে 
মৃতুযর খ্ব্র পাও়ো ো়ে। এই ক্রমব্র্নমার্ িমিযা ঘমািাদব্লার জর্য, গভর্নর কুউমমা ঘব্শ িম়েিটি 
পিমেপ দর্ম়েমের্, োমত দর্উ ই়েমিন  িুগন্ধী ই-দিগামরট দব্দক্র দর্দষদ্ধ িরা, ই-দিগামরট ব্যব্হামরর 
দব্রুমদ্ধ দর্উ ই়েিন মি িতিন  িরা, এব্িং দর্উ ই়েিন  ঘেট স্বাস্থয অ্দর্িপ্তরমি (New York State 
Department of Health) দর্মিনশ দিম়েমের্ ভযাদপিং এর উপািার্ উৎপাির্ িমর এমর্ ঘিাম্পাদর্র 
ব্যাপামর তিন্ত িরমত ও দিগামরট এব্িং ভযামপর ঘিািার্ গুমলা োমত দর্উ ই়েিন ব্ািীমির স্বাস্থয েুুঁ দির 
ব্যাপামর িতিন  ব্াতন া ঘি়ে – েখ্র্ ঘফিামরল িরিার ই-দিগামরট দর্দষদ্ধ ব্হাল ঘরমখ্মে।  
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আজ জাদর িরা িাকুন লার ঘলটার অ্র্ুো়েী, ঘেমহতু ই-দিগামরমট দর্মিাটির্ োমি, আর োরা ভযাপ 
ব্যব্হার িমর তারা দর্মিাটিমর্র প্রদত আিি হম়ে পডমত পামর, ব্ীমা ঘিাম্পাদর্ গুমলার র্মুপার্ 
দর্ব্ৃদির মত ভযাদপিং দর্ব্ৃদিমতও এিই পন্থা অ্ব্লম্বর্ িরা উদেৎ, োর মমর্য আমে দিদর্িং, 
আেরেগত হস্তমেপ এব্িং প্রাপ্তব়্েস্কমির জর্য এফদিএ (Food And Drug Administration, FDA) 
স্বীিৃদত ফামনামিামেরাদপ এব্িং সু্কল-উপেুি দশশু ও দিমশারমির জর্য েোেে আেরেগত হস্তমেপ।  
  
ফাইর্োবিয়াল িাবভন ম্বিি এর িুপারইম্বেম্বেে বলো এ. থলিওম্বয়ল িম্বলর্, "ব্ীমািারীমির এদগম়ে 
আিমত হমব্ জর্স্বামস্থয উদু্ভত দব্ষ়েগুমলা ঘমািামব্লার জর্য এব্িং এর মমর্য রম়েমে ভযাদপিং, োর 
ক্রমব্র্ধ্নার্ ব্যব্হার অ্িুস্থতা এব্িং এমর্দি দিমশামির মৃতুযর িারে। ব্ীমািারী রা ঘেভামব্ র্ূমপার্ 
দর্ব্ৃদির জর্য পদরমষব্া িার্ িমরর্ ঘিই এিই ভামব্ ভযাদপিং দর্ব্ৃদির ঘিব্া দিমত হমব্, এব্িং দব্র্া 
খ্রমে তা িরমব্র্।"  
  
স্বাস্থে দপ্তম্বরর কবমের্ার ডঃ হাওয়াডন  েমু্বকর িম্বলম্বের্, "ঘিার্ প্রশ্ন ঘর্ই ঘে ই-দিগামরট ব্যব্হার 
আপর্ার স্বামস্থযর জর্য খ্ারাপ, এব্িং দিেু ঘেমে এমর্দি মৃতুযর িারে ও হমত পামর। আদম গভর্নর 
কুউমমা ঘি িার্ুব্াি জার্াই এই গুরুত্বপূেন পিমেপ গ্রহে িরার জর্য োমত ঘেিিল মার্ুষ ভযাদপিং 
তযামগর জর্য িাহােয খ্ুুঁজমে তাুঁমির আদেনি ঘিামর্া দেন্তা র্া িরমত হ়ে।"  
  
এই দব্ভাগ িব্ প্রদতমরার্ী পদরমষব্ার প্রম়োজর্ী়েতা ঘমমর্ র্জরিাদর োদলম়ে োমব্ এব্িং ঘে ঘিার্ও 
ব্ীমািারী ঘে ই-দিগামরট দর্ব্ৃদিমত িম্পদিন ত িব্ দব্দর্ব্দ্ধ এব্িং দর়্েন্ত্রি প্রম়োজর্ী়েতা ঘমমর্ েলমত 
ব্যেন তামির দব্রুমদ্ধ ব্ীমা ঘে ঘিার্ও ব্যব্স্থা দর্মত পামর।  
  
দিএফএি (DFS) এর িাকুন রাল ঘলটামরর এিটি িদপ এখ্ামর্ পাও়ো োমব্।  
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