
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ক োথোয় স্বোস্থ্য কেবো পোববো ? ক ভোবব জোনববো ক োথোয়
কেবে হবব ?

অ বৈষম্য এৈং চিচিৎসা গ াপনীয়তা: আপনি মলূত 
ককোথোকোর তোর উপর নির্ভ র করর স্বোস্থ্যকমীরো (ডোক্তোর, 
িোর্ভ, কডনিস্ট ইতযোনি) আপিোরক নিনকৎর্ো কররত অস্বীকোর 
কররত পোররি িো। এছোডোও আপিোর স্বোরস্থ্যর অবস্থ্ো 
র্ম্পনকভ ত তথয অিয ককোি বযনক্ত এমিনক কততভ পরের 
কোরছও প্রকোশ নিনিদ্ধ |

পর্যবৈক্ষণাধীন চিচিৎসি : র্োল নিনকৎর্ো এবং তোর খরি 
নিরর কপরত আপনি একটি "generalist" ডোক্তোর নিবভোিি 
করুি নিনি আপিোর িরলো-আরপর িোন়িরে থোকরবি । 
আপিোর প্রথম পরোমরশভর র্ম়ি এটি র্ম্পরকভ  আরলোিিো 
করুি ।

র্ম্পূর্ভ তথয িো কপরল অথবো আপিোর অমরত ককোরিো 
প্রকোর কমনডরকল কোিভোবলী এবং নিনকৎর্ো বযবস্থ্ো কিও়িো 
হরব িো |

জানার জনয

আমি আিার বাম়ি কাছাকামছ মিমকৎসা ককন্দ্র এবং মিমকৎসকদের তামিকা খ ুঁদে কেদত োমর এই ওদেব সাইট কেদক
http://annuairesante.ameli.frএবং মিদনাক্ত তেয সহােক কেদক

আপৎিালীন চিচিৎসার জনয, 
15 অথবো 112 িম্বরর কল কররল আমোর 
শোরীনরক অবস্থ্ো অিুিো়িী 
বযবস্থ্ো কিও়িো হরব|

কেদকাদিা স্বাস্থ্য সিসযার কেদে আেমি একেি ডাক্তাদরর(কেিাদরি
মিমেমিোি) সদে েরািিশ করদত োদরি, মেমি আেিাদক েরীো করদবি
এবং আেিার প্রদোেিীে ওষ ধগুমি মিদখ কেদবি।েমে আেিার অমতমরক্ত
স্বাস্থ্য েরীো বা মিমকৎসার প্রদোেি হে, তাহদি মতমি আেিাদক (মবদিষজ্ঞ) 
ডাক্তাদরর কাদছ অেবা অিযািয স্বাস্থ্য-সহােতাকারীর(িাসশ, মিমেওদেরামেস্ট
...) কোরছ পোঠোরবি|

– বযবস্থ্া করা হদব সবরকি মিমকৎসার েিয, মিমকৎসার স্থ্ােী েরািিশ োি
ককন্দ্র (PASS)

– গর্শ বতী িমহিা ও ৬ বছদরর কি বেসী মিশুদের েিয: মেএিআই ককন্দ্র
(PMI)

– েক্ষ্মা েিয: েক্ষ্মা মবদরাধী ি়িাই ককন্দ্র (CLAT)
– এইিআইমর্, কহোটাইটিস এবং এসটিআই স্ক্রীমিংদের েিয: 

মসইমেআইমডমড ককন্দ্র (CeGIDD)
– েন্ম মিেন্ত্রদের েিয : একটি েমরবার েমরকল্পিা ককন্দ্র (CPEF)
– িােকাসক্তদের েিয:  মসএসএমেএ ককন্দ্র (CSAPA) 
– মবদিষ সংস্থ্াসিূহ |

জরুরী অৈস্থা
মকছ মিমেশ ষ্ট েরীো বা মবদিষজ্ঞ েরািদিশর েিয অযােদেটমেদিটমে

কপ্রসমিেিি অি োেী ওষ ধ ককিার েিয অেবা ডাক্তার মকংবা হাসোতাদি
োওোর েরািদিশর েিয|

আকি অেুস্থ্

হোেপোেোবের বোইবর এ জন স্বোস্থ্য কববেষবের
েবে পরোিেশ  রবে হবে

ফোিশোকে

হোেপোেবে

কিক ৎেো পকর োঠোবিোবে, আপনোর পকরকস্থ্কে েোই
কহো নো ক ন আপনোর জনয কবনোিূবেয কিক ৎেোর

চিচিৎসা খরি আপনার স্বাস্থয ৈীম্ার আওতাভুক্ত হবত 
পাবর | িার্যিরী পদবক্ষপ গনওয়ার জনয পষ্ া 2 গদখুন।

Bengali



 

 

 

 
স্বাভাবিক পবিবিবিি আওিাধীন ইউরিাবপয়ান ইউবনয়রনি িবিভভ িূ িৃিীয় ককান কেরেি সকল নাগবিরকি জনয প্রর াজয  

আগস্ট ২০২০  

আপনার চিচিৎসা সসবার তত্ত্বাবধাননর জনয চিভানব স্বাস্থ্য বীমা লাভ িরনত পানরন ? 
ফ্রান্সে চিচিৎসা সসবার খরি চিন্সে হন্সব কিন্তু আপনার সাকব িি পকরকিকি সাপপপে আপকন কিকিৎসা বীমা লাভ িরপি পাপরন যেটার মাধ্যপম আপনার এবং আপনার পকরবাপরর স্বািয যসবার আংককি বা স্পূর্ ি ররি বহন িরা 

হপি পাপর। আপনার CPAM  আআপনার বাসিাপনর স্বািয বীমা সংক্রান্ত প্রাথকমি িাউন্টার) বরাবর অথবা ৩৬৪৬ নম্বন্সর সেচিন্স ান িন্সর অথবা www.ameli.fr এিং www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr ওরয়িসাইরে  

চবস্তাচরে েথয এবং  ন্সম ের জনয অনুন্সরাধ িরন্সে পান্সরন।   

জরুরী 

 যচি আপনার সন্তানসন্তচতর চিচিৎসা সসবার প্রন াজন হ ঃ আপবন  বে আরিেন না করি থারকন অথিা আপনাি আরিেন  বে বিরিচনাধীন িরয় থারক, িথাবপ আপবন সংবিষ্ট ফর্ ূ পভিণ করি প্রাসবিক নবথপত্র এিং 

বচবকৎসাি খিরচি বিল সং কু্ত করি আপনাি CPAM িিািি অনুরিাধ কিরি পারিন ক ন অনবিবিলরে আপনাি সন্তারনি বচবকৎসা কসিাি োবয়ত্ব কনয়া িয়।  

 আপনানি এিটি স্থ্া ী টিিানা প্রিান িরনত হনব অথিা িায়ী ককান ঠিকানা না থাকরল অনবিবিলরে এর্ন ককান প্রবিষ্ঠানরক (ক র্ন CCAS) ক াগার াগ কিরি িরি  ািা আপনারক বচঠিপত্র গ্রিণ কিাি জনয একঠে ঠিকানা 

কেিাি িযিিা কিরি।  

আপনার আবাচসি পারচমি আনে। আপনার চিচিৎসা সসবার িাচ ত্ব সযন গ্রহণ িরা হ  সসজনয আপনানি িইুটি বীমা গ্রহণ িরনত হনবঃ  

1) আপনার স্বাস্থ্য বীমাঃ  

এি র্াধযরর্ আপনাি স্বািয কসিাি খিরচি আংবেক বকছু োকা কফিি কপরি পারিন। CPAM িিািি ফর্ ূ কচরয় পািান এিং আনুষবিক নবথপত্র সং কু্ত করি বেন। আপনাি আরিেন অনুরর্ােন কিা িরল আপবন একঠে ডকুরর্ন্ট লাভ কিরিন 

 ারি কলখা থাকরি « অবধকারিি সিযাবয়ি েবলল », এিপি একঠে কাড ূপািারনা িরি ক োি নার্ « কােূ বভিাল » ক ো আপনারক আপনাি বচবকৎসরকি কারছ, িাসপািারল, ফারর্ ূবস ইিযাবে িারন প্রেেনূ কিরি িরি ক ন আপনারক খিরচি 

আংবেক োকা কফিি কেয়া িয়।  

2) আপনার অচতচরক্ত বীমাঃ 

এি র্াধযরর্ আপবন খিরচি অবধকিি োকা কফিি কপরি পারিন, আংবেক িা সম্পভণ ূ পবির্ারণ। এো বনভিূ কিরি আপনার আ  সরাজগার এবং আপচন সয িুক্তক্ত িনরনেন তার ওপর।  

 আপনার উপাজজন যচি িম হ ঃ বনরজি িিফ কথরক ক ন ককান খিচ িিন কিরি না িয় কসোি জনয বিনার্ভরলয আপবন অচতচরক্ত স্বাস্থ্য সসবা (C2S) গ্রিণ কিরি পারিন। বনরজি বচবকৎসক, িাসপািাল অথিা ফারর্সূীরি আপনারক 

ককান োকা বেরি িরি না, কসগুরলাি খিচ সিাসবিভারি গ্রিণ কিা িরি। CPAM এি কারছ ফরর্িূ জনয অনুরিাধ করুন।  

 আপনার উপাজজন যচি এিিু সবশী হ ঃ আপবন তবুও C2S কসিা লাভ কিরি পারিন  বে আপবন আপনাি িয়স অনু ায়ী আংবেক বকছু খিচ প্রোন কিরি পারিন। আপবন খিচভাি সম্পভণ ূ িিন কিরি পারিন িা না পারিন িারি িীর্াি 

পবিবধি ককান িািির্য িরি না। CPAM এি কারছ ফরর্িূ জনয অনুরিাধ করুন।  

 যচি আপনার উপাজজন C2S কসিা লাভ কিাি ক াগযিাি চাইরি অননি সবশী হ ঃ আপনাি বচবকৎসা কসিাি খিরচি অবধক পবির্াণ োকা কফিি পািাি জনয আপবন ককান বর্উচুয়াল ফান্ড িা িীর্া গ্রিণ কিরি পারিন। এই প্রসরি 

বিস্তাবিি জানাি জনয বর্উচুয়াল ফারন্ড সিাসবি ক াগার াগ করুন।  

আচম শরণার্থী / চশক্ষার্থী / ফ্রানে অবস্থ্ানরত এমন 

সিান বযক্তক্তর পচরবানরর সিসয যার ইচতপূনব জ স্বাস্থ্য 

বীমা িরা আনেঃ  

আচম পাচরবাচরি বা সামাক্তজি ভাতা লাভ িচর (RSA, 

পাচরবাচরি ভাতা, আবাচসি সাহাযয, AAH…)  
ফ্রানে আমার এিটি িািচর আনেঃ  আমার পচরচস্থ্চত অনযরিমঃ 

ফ্রারে আগর্রনি সারথ সারথ আবর্ আর্াি স্বািয িীর্াি 

কসিা গ্রিণ কিরি পাবি। ফ্রানে ৩ মাস অবস্থ্ান না 

িনরই আবর্ আর্াি CPAM িিািি আরিেন কিরি 

পাবি। 

ফ্রারে আগর্রনি সারথ সারথ আবর্ আর্াি স্বািয িীর্াি 

কসিা গ্রিণ কিরি পাবি। ফ্রানে ৩ মাস অবস্থ্ান না 

িনরই আবর্ আর্াি CPAM িিািি আরিেন কিরি 

পাবি। 

আমার িাজ শুরু হবার সানর্থ সানর্থই আচম বীমা 

সসবার আওতাধীন।  

ফ্রারে ৩ র্াস অিিান না করিই আবর্ আর্াি CPAM 

িিািি আরিেন কিরি পাবি। 

আমার CPAM বরাবর আনবিন িরার পূনব জ ফ্রানে 

আমানি ৩ মানসর সবশী সম  ধনর অবস্থ্ান িরনত 

হনব। 

আর্াি আিাবসক পবিবিবি সংক্রান্ত প্রর্াণপত্র আবর্ 

নবথপরত্রি সারথ সং ুক্ত করি বেি। 
 

 

 

CPAM বরাবর আপনার স্বাস্থ্য বীমার আনবিন িরার জনয (সযিার এি িচপ চননজর িানে রাখুন) -  

 ফ্রারে অিিানিি কেখারোনাি োবয়ত্ব আপনাি এর্ন সকল িযক্তক্তি নার্ ফরর্ ূ উরেখ করুন ক ন িািাও িীর্া কসিাি আওিায় থারকন।   

 ফ্রারে ৩ র্ারসি অবধক সর্য় ধরি আপনাি অিিান কিাি  ািিীয় প্রর্াণ প্রোন করুন, প্ররয়াজন সারপরে আপনাি নার্ এিং িাবিখ উরেখ কিা আরছ এর্ন নবথপত্র প্রোন করুন (উোিিণঃ িাবিভািাি িবসে, কেবলরফান 

বিল, বচবকৎসরকি কেয়া ককান কপ্রসক্তক্রপেন, ককান প্রবিষ্ঠান কিৃকূ কিা সিযাবয়ি সনে…)  

 বচবকৎসা কসিাি বিল থাকরল িা সং কু্ত করি বেন ক ন আপনাি আরিেন অগ্রাবধকাি সিকারি প ূারলাচনা কিা িয় এিং সম্ভি িরল আপনাি খিরচি োকা কফিি কেয়া িয়।  

 


