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ি�য় পিলিসধারী,
বতর্ মােন চলেত থাকা কেরানাভাইরাস মহামারীর ে�ি�েত, গভনর্র কুওেমা আগামী 60 িদেনর জনয্ বীমা
সং�াগিলর �িত িনেদর্ শনা িদেয়, অথর্ পিরেশাধ না করার জনয্ বািতল, অ-নবীকরেণ �িগতকরণ �িগত করেত
এবং 100 বা তার কম কমর্চারী সহ িনেয়াগকারীেদর জনয্ �িমক �িতপূরণ ও �িতব�ী সুিবধা বীমা পিলিস
শতর্ সােপ� নবীকরণ �িগত করার জনয্ একিট িনবর্াহী আেদশ জাির কেরেছন। এই সংকট েমাকািবলার জনয্ এবং
বয্বসায়ী ও �িমকেদর অবয্াহিত �দােনর জনয্ গভনর্েরর গৃহীত সকল পদে�পেক আমরা �শংসা কির। NYSIF
এই িনবর্াহী আেদশ এবং আিথর্ক পিরেষবা িবভােগর (Department of Financial Services) স�িকর্ ত
িনেদর্ শাবলী েমেন চেলেছ।
তাছাড়াও, NYSIF আমােদর �াহকেদর অিতির� সহায়তার জনয্ এই িনবর্াহী আেদেশর �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ
কেরেছ। আেদেশর আেগই, আমরা আমােদর �াহকেদর অবয্াহিত �দােনর জনয্ িন�িলিখত পদে�পগিল েঘাষণা
কেরিছ:

•
•
•
•

বতর্ মান সংকট চলাকালীন িনয়�ণেযাগয্ এমন পযর্ােয় ি�িময়াম �দানগিল সাম�সয্ করেত আমরা আকার
িনিবর্েশেষ তা 100 জন কম�র কম বা েবিশ যাই েহাক েয েকানও বয্বসােয়র সােথ কাজ করব।
বতর্ মান অব�াগিল �িতফিলত করেত আমরা আপনার সােথ েবতন-বধর্েনর অনুমানগিল কম কের
কাজ করব, যার ফেল কম বীমা ি�িময়াম হেব।
বািতলকরেণর ভয় ছাড়াই আপিন েয অথর্ িদেত পারেবন তা �িতফিলত করেত ি�িময়ােমর অথর্ �দােনর
সময়সূিচগিল সাম�সয্ করেত আমরা আপনার সােথ কাজ করব।
অিডট বয্ােলে�র েদয় ি�িময়ােমর অথর্ �দােনর সময়সূিচগিল সাম�সয্ করেত আমরা আপনার
সােথ কাজ করব।

•

কম�েদর �িতপূরণ অিডটগিলর সময় পুনঃিনধর্ািরত করেত বা অনসাইট অিডেটর জায়গায় নিথপ�গিল
আপেলাড স�ম করেত আমরা আপনার সােথ কাজ করব।

•

আমরা ইিতমেধয্ই েকািভড-19 এর কারেণ আিথর্ক অসুিবধার স�ুখীন হওয়া পিলিসধারীেদর জনয্ সুেদর
চাজর্, িকি� িফ এবং েলট িফ সহ অথর্ �দান না করার জনয্ বািতলকরণ �িগত কেরিছ।

•

পিরি�িতর উ�িত না হওয়া অবিধ এই সম� বয্ব�াগিল কাযর্কর থাকেব। আমরা পরবত� 60 িদেনর
মেধয্ এই বয্ব�াগিল সীিমত করিছ না।

•

এছাড়াও, আপনােক কখনই েকানও NYSIF বীমা পিলিস েকানও নবীকরণ বা শতর্ সােপ� নবীকরণ স�েকর্
িচ�া করেত হেব না। NYSIF অ-নবীকরণ বা শতর্ সােপ� নবীকরণ ইসুয্ কের না।

যিদ আপনার বয্বসা কেরানভাইরাস �ারা �ভািবত হেয় থােক, তেব আপনার েবতন এবং ি�িময়ামিট সাম�সয্
করেত অনু�হ কের এখনই (আমােদর েহাম েপেজ েগট পিলিস েহ� িলংক বয্বহার কের বা nysif.com/COVID19
েত িগেয়) আপনার বীমা �িতিনিধর সােথ েযাগােযাগ করন। আপনার যিদ ি�িময়াম �দােনর শতর্ািদ সাম�সয্
করার �েয়াজন হয় বা আপিন যিদ আপনার ি�িময়াম �দান করেত অ�ম হন তেব আমােদর জানান। আপিন যিদ
িকছু সংখয্ক বয্বসােয়র মেধয্ এমন একিটর সােথ যু� রেয়েছন যার েপেরাল স�িত হয়েতা েবেড়েছ, তেব এখনই
আমােদর সােথ েযাগােযাগ করন যােত আপিন ভিবষয্েত েকানও আ�যর্ িবল এড়ােত পােরন।
ধনয্বাদ,
NYSIF
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