Financial support – help
with costs: Bengali

আর্থি ক সহায়তা - খরচ মেটান ার জ য সাহায্য।
আপনার ক্যান্সার হলে খরলে সাহালযযর জনয এই তথ্য। এই তলথ্যর আওতায় আলে:
•
•
•
•

যানবাহলনর খরলের জনয সাহাযয
প্রেসক্রিপশন এবং অনযানয স্বালযযর খরলের জনয সাহাযয
বাবা-মার জনয সহায়তা
অনুদান এবং ঋণ

আমরা আশা ক্রব প্রয এই তথ্য পৃষ্ঠা আপনার েশ্নগুলোর উত্তর প্রদলব।
এোড়াও আপক্রন মযাক্ক্রমোন ক্যান্সার সালপার্টলক্ (Macmillan Cancer Support) 0808 808 00 00 ক্রি প্র ান
নম্বলর, প্রসামবার প্রথ্লক্ শুিবার, সক্াে 9 প্রথ্লক্ সন্ধ্যা 8র্া পযটন্ত ক্ে ক্রলত পালরন। আমালদর প্রদাভাষী আলে, তাই
আপক্রন আমালদর সালথ্ ক্রনলজর ভাষায় ক্থ্া বেলত পালরন। যখন আপক্রন আমালদরলক্ ক্ে ক্রলবন, অনুগ্রহ ক্লর
ইংলরক্রজলত আমালদরলক্ জানালবন প্রয আপনার প্রক্ান ভাষা েলয়াজন (বেুন “প্রবঙ্গক্রে”)।
www.macmillan.org.uk/translations ওলয়বসাইলর্ অনযানয ভাষায় আলরা তথ্য আলে

য্া বাহন র খরনচর জ য সাহায্য
•

যক্রদ আপনার আয় ক্ম থ্ালক্, আপনার ক্রেক্রক্ৎসার জনয হাসপাতালে যাতায়ালতর খরলের জনয আপক্রন হয়ত
সাহাযয প্রপলত পালরন। আপনালক্ আপনার বাস, প্রেন বা র্যাক্রির ভাড়া প্রমর্ালনা হলত পালর। বা প্রপলোলের
জনয অথ্ট প্রমর্ালনার জনয আপক্রন অথ্ট প্রপলত পালরন। ক্যান্সালর আিান্ত বযক্রিরা প্রবক্রশর ভাগ হাসপাতালে
ক্রবনামূলেয পাক্রক্টং ক্রলত পালরন। আলরা তলথ্যর জনয হাসপাতালের ক্মীলদর সালথ্ ক্থ্া বেুন।

•

ক্রক্েু অক্রিক্বয়স্ক এবং েক্রতবন্ধ্ক্তা থ্াক্া বযক্রিলদর জনয বাস, প্রেন বা প্রক্ালের টিলক্লর্র জনয ক্রবলশষ হার
আলে। আলরা তলথ্যর জনয gov.uk বা indirect.gov.uk-প্রত যান

•

যক্রদ আপনার েোল রা ক্রলত সমসযা হয়, আপক্রন হয়ত এক্টি ব্লু বযাজ প্রপলত পালরন। এর অথ্ট হে আপক্রন
প্রযখালন প্রযলত োন তার আলরা ক্ালে পাক্রক্টং ক্রলত পালরন, প্রযমন হাসপাতাে বা সুপারমালক্ট র্। আলরা
জানলত, gov.uk বা indirect.gov.uk-প্রত যান।

মেসর্িপশ এবং অ যা য স্বানযযর খরনচর জ য সাহায্য
•

ক্যান্সালর আিান্ত বযক্রিলদর জনয প্রেসক্রিপশন ক্রবনামূলেয প্রদওয়া হয়। আপনার এক্টি মট পূরণ ক্রার
েলয়াজন হলব যা আপক্রন আপনার ক্রজক্রপ সাজটাক্রর বা হাসপাতাে প্রথ্লক্ প্রপলত পালরন।

•

ওলয়েস এবং নদট ানট আয়ারেযালে, পরেু ো এবং ক্াপড়লোপলড়র সহায়তা সক্লের জনয ক্রবনামূলেয প্রদওয়া
হয়। ইংেযাে এবং স্কর্েযালে, তা ক্রক্েু বযক্রিলদর জনয ক্রবনামূলেয, যালত অন্তভুট ি 16 বেলরর ক্ম বয়সী
বাচ্চা এবং ক্ম আয় থ্াক্া প্রোক্জন। আলরা তলথ্যর জনয আপনার ক্যান্সার নাসট বা ডািালরর সালথ্ ক্থ্া
বেুন।

•

এনএইেএস প্রো ইনক্াম ক্রস্কম ক্ম আয় থ্াক্া বযক্রিলদর স্বালযযর খরে প্রমর্ালত সাহাযয ক্লর। এলত অন্তভুট ি
হে দন্তক্রেক্রক্ৎসা, েক্ষু ক্রেক্রক্ৎসা এবং ক্রেক্রক্ৎসা প্রপলত যাত্রার খরলে সাহাযয। এর্ার পক্ররোেনা ক্লর
এনএইেএস, এবং নদট ানট আয়ারেযালে প্রহেথ্ সাক্রভটস।

বাবা-োর জ য সহায়তা
•

চাইল্ডনকয়ার ভাউচার আপনার প্রবতলনর পক্ররবলতট ক্রশশু পক্ররেযটার খরে প্রমর্ালত সাহাযয ক্লর, ক্র এবং
নযাশনাে ইক্রন্সওলরন্স প্রক্লর্ প্রনওয়ার আলগ। যক্রদ আপনার অযাপলয়ন্টলমন্ট বা ক্রেক্রক্ৎসার সময়, বা অসুয
প্রবাি ক্রলে ক্রশশুর পক্ররেযটার বযবযা ক্রলত হয় তাহলে এর্া আপনালক্ সাহাযয ক্রলব। এোড়া আপক্রন
প্রক্ান দাতবয েক্রতষ্ঠান বা আপনার প্রোক্াে ক্াউক্রন্সলের প্রথ্লক্ ক্রশশু পক্ররেযটার খরে প্রমর্ালনার জনয সাহাযয
প্রপলত পালরন।

•

যক্রদ আপনার প্রক্ান সন্তান স্কু লে পলড়, তাহলে তারা হয়ত ক্রবনামূলেয স্কু লে খাবার প্রপলত পালরন। এোড়া
আপক্রন স্কু লের জামাক্াপড়, এবং স্কু লে যাতায়ালতর জনয সাহাযয প্রপলত পালরন। আলরা তলথ্যর জনয আপনার
প্রোক্াে ক্াউক্রন্সলে প্রখাোঁজ ক্রনন।

অ ুদা এবং ঋণ
•

েযাকর্েলা (Macmillan) গ্রান্টস হে ক্যান্সালরর জনয প্রয অক্রতক্ররি খরে হয় তার জনয সহায়তা র
েলয়াজন থ্াক্া বযক্রিলদর জনয প্রোর্খালর্া প্রপলমন্ট। এর্া হলত পালর অক্রতক্ররি প্রপাশাক্ বা ক্রহটিং ক্রবে
প্রমর্ালনার জনয সাহাযয। এগুলো হয় প্রসই বযক্রিলদর জনয যালদর আয় এবং সঞ্চয় ক্ম। এর অথ্ট হে:
o যক্রদ আপক্রন অক্রববাক্রহত হন আপনার সঞ্চয় £6,000-এর ক্ম হয়, বা যুগে বা পক্ররবার হলে
£8,000-এর ক্ম।
o

•

আপক্রন বাক্রড় ভাড়া, মলগটজ এবং ক্াউক্রন্সে র্যাি প্রমর্ালনার পর আপনার প্রমার্ আয় ক্ম হয়। এর
অথ্ট হে অক্রববাক্রহত বযক্রির জনয সাপ্তাক্রহক্ আয় £170, যুগে বা দুই বযক্রির বাসার জনয £289,
েলতযক্ ক্রশশুর জনয £85, এবং েলতযক্ অক্রতক্ররি োপ্তবয়লস্কর জনয £119।

আপক্রন হয়ত অনয প্রক্ান উৎস প্রথ্লক্ও অনুদান বা ঋণ প্রপলত পালরন। উদাহরণস্বরূপ, দাতবয েক্রতষ্ঠান বা
আপনার প্রোক্াে ক্াউক্রন্সেও সাহাযয ক্রলত পালর।

ম্য্াকর্েলা (Macmillan) র্কভানব সাহায্য করনত পানর
আপনালক্ এবং আপনার পক্ররবারলক্ সাহাযয ক্রলত মযাক্ক্রমোন (Macmillan) এখালন আলে। আপক্রন এখান প্রথ্লক্
সহায়তা প্রপলত পালরন:
•

মযাক্ক্রমোন সালপার্ট োইন (The Macmillan Support Line)। আমালদর প্রদাভাষী আলে, তাই আপক্রন
আমালদর সালথ্ ক্রনলজর ভাষায় ক্থ্া বেলত পালরন। শুিু 0808 808 00 00 নম্বলর প্রসামবার প্রথ্লক্
শুিবার, সক্াে 9র্া প্রথ্লক্ সন্ধ্যা 8র্া পযটন্ত ক্ে ক্রুন।

•

মযাক্ক্রমোন (Macmillan) ওলয়বসাইর্। ক্যান্সার এবং ক্যান্সার ক্রনলয় প্রবোঁলে থ্াক্ার ক্রবষলয় ইংলরক্রজলত
অলনক্ তলথ্যর জনয macmillan.org.uk-এ যান। www.macmillan.org.uk/translations
ওলয়বসাইলর্ অনযানয ভাষায় আলরা তথ্য আলে

•

তথ্য প্রক্ন্দ্রসমূহ। তথ্য প্রক্লন্দ্র, আপক্রন এক্জন ক্যান্সার সহায়তা ক্রবলশষলের সালথ্ ক্থ্া বেলত পালরন এবং
ক্রেক্রখত ক্রনলদট শাবেী প্রপলত পালরন। macmillan.org.uk/informationcentres ওলয়বসাইলর্ আপনার
সবলেলয় ক্রনক্র্য প্রক্ন্দ্র খুোঁলজ প্রবর ক্রুন বা আমালদর ক্ে ক্রুন। আপনার হাসপাতালে এক্টি প্রক্ন্দ্র থ্াক্লত
পালর।

•

যানীয় সহায়তা গ্রুপসমূহ৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওলয়বসাইলর্ আপনার ক্াোক্াক্রে
এক্টি গ্রুপ খুোঁলজ ক্রনন বা আমালদরলক্ ক্ে ক্রুন।

•

মযাক্ক্রমোন (Macmillan) অনোইন ক্ক্রমউক্রনটি। আপক্রন এক্ই িরলনর পক্ররক্রযক্রতলত থ্াক্া বযক্রিলদর সালথ্
macmillan.org.uk/community-এ ক্থ্া বেতে পালরন।

বাংলা ভাষায় আনরা তথয
এই ক্রবষয়গুলো সম্বলন্ধ্ আমালদর বাংো ভাষায় তথ্য আলে:
ক্যান্সালরর িরন
•
•
•
•

স্তন ক্যান্সার
বৃহদালের ক্যান্সার
ু স ু লসর ক্যান্সার
প্রোলের্ ক্যান্সার

ক্রেক্রক্ৎসা
•
•
•

প্রক্লমালথ্রাক্রপ
প্ররক্রডওলথ্রাক্রপ
সাজটাক্রর

ক্যান্সালরর প্রমাক্াক্রবো ক্রা
•
•
•
•
•
•
•
•

যক্রদ আপনার ক্যান্সার ক্রনণটয় হলয় থ্ালক্ - এক্টি ের্জেক্রদ ক্রনলদট ক্রশক্া
খাবার সমসযা এবং ক্যান্সার
জীবলনর অবসান
স্বাযযক্র আহার
ক্লাক্রন্ত (অবসন্নতা) এবং ক্যান্সার
ক্যান্সার ক্রেক্রক্ৎসার পার্শ্টেক্রতক্রিয়াসমূহ
ক্রনলজলক্ সাহাযয ক্রার জনয আপক্রন ক্ী ক্রলত পালরন
অথ্ট এবং ক্যান্সার - প্রবক্রনক্র র্সমূহ

এই তথ্য প্রদখলত macmillan.org.uk/translations ওলয়বসাইলর্ যান
আমালদর সালথ্ বাংোয় ক্থ্া বেুন
আপক্রন 0808 808 00 00 নম্বলর ক্রবনামূলেয মযাক্ক্রমোন (Macmillan)-এ প্র ান ক্রলত পালরন এবং এক্জন
প্রদাভাষীর সাহালযয আপনার ক্রনলজর ভাষায় আমালদর সালথ্ ক্থ্া বেলত পালরন। আপনার উলেগ ও ক্রেক্রক্ৎসা
সম্পক্রক্টত েশ্নগুলো ক্রনলয় আপক্রন আমালদর সালথ্ ক্থ্া বেলত পালরন৷ আপক্রন প্রয ভাষাটি বযবহার ক্রলত োন, শুিু
তার নাম ইংলরক্রজলত আমালদরলক্ বেুন।
আমালদর অক্র স প্রসামবার প্রথ্লক্ শুিবার, সক্াে 9র্া প্রথ্লক্ রাত 8র্া পযটন্ত প্রখাো থ্ালক্৷

সূত্র ও ধ যবাদ জ্ঞাপ
এই সক্ে তথ্য রেনা ও সম্পাদনা ক্লরলে মযাক্ক্রমোন ক্যান্সার সালপার্ট (Macmillan Cancer Support)-এর
ক্যান্সার তথ্য উন্নয়ন দে৷
এই তথ্য মযাক্ক্রমোন (Macmillan)-এর পুক্রস্তক্া ক্যান্সার-এর খরলের ক্রবষলয় সহায়তা-র ক্রভক্রত্তলত প্রদওয়া হলয়লে।
আমরা আপনালক্ ক্ক্রপ পাঠালত পাক্রর, ক্রক্ন্তু পূণট পুক্রস্তক্া শুিু ইংলরক্রজলত পাওয়া যায়।
এই তথ্য সংক্রিষ্ট ক্রবলশষলেরা পযটালোেনা ক্লরলেন এবং অনুলমাদন ক্লরলেন মযাক্ক্রমোন (Macmillan) আক্রথ্টক্
সহায়তা ক্মটসক্রূ ের েিান নীে সাউথ্উইক্ [Neal Southwick]৷
িনযবাদ োপন ক্রা হলে: রয় ক্রবসন [Roy Beeson], অযাডভাইস সাক্রভটস মযালনজার, ক্রডলজক্রবক্রেটি সক্রেউশনস
ওলয়ে ক্রমডেযােস; জাক্রেন বার্টন [Justine Burton], মযাক্ক্রমোন (Macmillan) ওলয়েল য়ার রাইর্স টিম
প্রর্ক্ক্রনক্াে ক্রেড; প্রডক্রনস প্র াডট [Denise Forde], মযাক্ক্রমোন (Macmillan) ওলয়েল য়ার রাইর্স অযাডভাইসার;
অযান্টক্রন মাটিটন [Anthony Martin], মযাক্ক্রমোন (Macmillan) প্রবক্রনক্র র্ সাক্রভটস পার্টনারক্রশপস মযালনজার;
অযানড্রু মন্
র্গমাক্রর [Andrew Montgomery], মযাক্ক্রমোন (Macmillan) প্রবক্রনক্র র্ সাক্রভটস পার্টনারক্রশপস
মযালনজার; এবং টিনা ক্রিথ্ [Tina Smith], মযাক্ক্রমোন (Macmillan) ওলয়েল য়ার প্রবক্রনক্র র্স মযালনজার, ক্রনথ্
প্রপার্ট র্যােবর্ ক্াউক্রন্সে।
প্রসই সব ক্যান্সার আিান্ত বযক্রিলদরও িনযবাদ যারা এই সংস্করণটি পযটালোেনা ক্লরলেন।
আমালদর সক্ে তথ্য োপ্ত প্রসরা েমালণর ক্রভক্রত্তলত প্রনওয়া হলয়লে। আমালদর বযবহার ক্রা উৎসগুলোর ক্রবষলয় আলরা
তলথ্যর জনয অনুগ্রহ ক্লর bookletfeedback@macmillan.org.uk-এ আমালদর সালথ্ প্রযাগালযাগ ক্রুন।

ক্রবষয়বস্তুর পযটালোেনা: প্রসলেম্বর 2018
পরবতী পযটালোেনার জনয পক্ররক্ক্রিত সময়সূক্রে:
2020
আমরা সব সময় সঠিক্ তথ্য প্রদওয়ার ক্রবষয়টি ক্রনক্রিত ক্রার জনয সব রক্মভালব প্রেষ্টা ক্লর থ্াক্রক্ ক্রক্ন্তু েক্রতক্রনয়ত
পক্ররবতট নশীে প্রমক্রডলক্ে গলবষণার বতট মান অবযার েক্রত েলনর জনয এর উপর ক্রনভট র ক্রা উক্রেত হলব না৷ আপক্রন আপনার
স্বাযয সম্পলক্ট উক্রেগ্ন থ্াক্লে, আপনার ডািালরর সালথ্ আলোেনা ক্রুন। এই তলথ্য বা তৃ তীয় পলক্ষর প্রক্ালনা তলথ্য, প্রযমন
আমালদর ক্রেংক্ ক্রা ওলয়বসাইলর্র তলথ্য, প্রক্ালনা ভু ে থ্াক্ার ক্ারলণ সৃষ্ট প্রক্ালনা ক্ষক্রত বা হাক্রনর জনয মযাক্ক্রমোন
(Macmillan) প্রক্ালনা দায়-দাক্রয়ত্ব গ্রহণ ক্রলব না৷
© মযাক্ক্রমোন ক্যান্সার সালপার্ট (Macmillan Cancer Support) 2018৷ ইংেযাে ও ওলয়েস (261017),
স্কর্েযাে (SC039907) এবং আইে অব মযান (604)-এ ক্রনবক্রন্ধ্ত দাতবয েক্রতষ্ঠান। প্ররক্রজোডট অক্র স: 89 Albert
Embankment,
London SE1 7UQ.
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Financial support – help
with costs: Language

Financial support – help with costs
This information is about help with costs if you have cancer. This information covers:
•
•
•
•

Help with transport costs
Help with prescriptions and other health costs
Support for parents
Grants and loans

We hope this fact sheet answers your questions.
You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, Monday to
Friday, 9am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own language.
When you call us, please tell us in English which language you need (say “xxxxx”).
There is more information in other languages at macmillan.org.uk/translations

Help with transport costs
•

If you are on a low income, you may be able to get help with the cost of travelling to
hospital for your treatment. You could get a refund on your bus, train or taxi fares. Or
you could get money to help pay for petrol. People with cancer will get free parking at
most hospitals. Speak to the staff at the hospital for more information.

•

There are special rates for bus, coach and train tickets for some older people and
people with disabilities. For more information visit gov.uk or indirect.gov.uk

•

If you have problems moving around, you may be able to get a Blue Badge. This
means you can park in parking spaces that are closer to where you need to go, such
as hospitals or supermarkets. To find out more, visit gov.uk or indirect.gov.uk

Help with prescriptions and other health costs
•

Prescriptions are free for people with cancer. You will need to fill in a form, which you
can get from your GP surgery or hospital.

•

In Wales and Northern Ireland, wigs and fabric supports are free for everyone. In
England and Scotland, they are free for some people, including children under the
age of 16 and people on a low income. Speak to your cancer nurse or doctor for
more information.

•

The NHS Low Income Scheme helps people on a low income to pay for health costs.
This includes help with dental treatment, sight tests and travel to receive treatment. It
is run by the NHS, or the Health Service in Northern Ireland.

Support for parents
•

Childcare vouchers let you pay for childcare through your salary, before tax and
National Insurance are taken out. This saves you money if you need to arrange
childcare while you go to appointments or have treatment, or if you feel unwell. You
might also be able to get help with childcare costs from a charity or your local council.

•

If you have a child at school, they might be able to get free school meals. You might
also be able to get help with paying for school clothing, and travel to and from school.
Ask your local council for more information.

Grants and loans
•

Macmillan Grants are small payments for people who need help with the extra costs
that cancer can cause. This might be extra clothing or help to pay heating bills. They
are for people who have a low level of income and savings. This means:
o You have less than £6,000 in savings if you are single, or less than £8,000 as
a couple or family.
o

•

You have a low total income after you have paid rent, mortgage and council
tax. This means a weekly income of £170 for a single person, £289 for a
couple or household of two people, £85 for each child, and £119 for each
additional adult.

You may also be able to get grants or loans from other sources. For example,
charities or your local council might be able to help.

How Macmillan can help
Macmillan is here to help you and your family. You can get support from:
•

The Macmillan Support Line. We have interpreters, so you can speak to us in your
language. Just call 0808 808 00 00 from Monday to Friday, 9am to 8pm.

•

The Macmillan website. Visit macmillan.org.uk for lots of English information about
cancer and living with cancer. There is more information in other languages at
macmillan.org.uk/translations

•

Information centres. At an information centre, you can talk to a cancer support
specialist and get written information. Find your nearest centre at
macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your hospital might have a centre.

•

Local support groups. Find a group near you at macmillan.org.uk/supportgroups
or call us.

•

The Macmillan Online Community. You can talk to other people in similar situations
at macmillan.org.uk/community

More information in [language]
We have information in [language] about these topics:
Types of cancer
•
•
•
•

Breast cancer
Large bowel cancer
Lung cancer
Prostate cancer

Treatments
•
•
•

Chemotherapy
Radiotherapy
Surgery

Coping with cancer
•
•
•
•
•
•
•
•

If you’re diagnosed with cancer – a quick guide
Eating problems and cancer
End of life
Healthy eating
Tiredness (fatigue) and cancer
Side effects of cancer treatment
What you can do to help yourself
Money and cancer – Benefits

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
Speak to us in [language]
You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in your own language
through an interpreter. You can talk to us about your worries and ask medical questions.
Just tell us, in English, the language you want to use.
We are open Monday to Friday, 9am to 8pm.

References and thanks
This information has been written and edited by Macmillan Cancer Support’s Cancer
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This information is based on the Macmillan booklet Help with the cost of cancer. We can
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Macmillan Financial Support Programme Lead.
With thanks to: Roy Beeson, Advice Service Manager, Disability Solutions West Midlands;
Justine Burton, Macmillan Welfare Rights Team Technical Lead; Denise Forde, Macmillan
Welfare Rights Adviser, Anthony Martin, Macmillan Benefit Service Partnerships Manager;
Andrew Montgomery, Macmillan Benefit Service Partnerships Manager; and Tina Smith,
Macmillan Welfare Benefits Manager, Neath Port Talbot Council.
Thanks also to the people affected by cancer who reviewed this edition.
All our information is based on the best evidence available. For more information about the
sources we use, please contact us at bookletfeedback@macmillan.org.uk
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We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied
upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are
concerned about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any
loss or damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information such as
information on websites to which we link.
© Macmillan Cancer Support 2018. Registered charity in England and Wales (261017),
Scotland (SC039907) and the Isle of Man (604). Registered office 89 Albert Embankment,
London SE1 7UQ.
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