Claiming benefits when
you have cancer: Bengali

আপনার ক�া�ার হেল েবেনিফট�িল দািব করা
এই তথ� আপনার ক�া�ার হেল েবেনিফট�িল দািব করার িবষেয়। এটার আওতায় আেছ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

েবেনিফট বলেত কী েবাঝায়?
যিদ আপিন ইউেক-েত না জে� থােকন
যিদ আপনার পিরচযা � বা চলােফরায় সাহােয�র �েয়াজন থােক
যিদ আপিন কাজ করেত না পােরন বা আপনার আয় কম হয়
যিদ আপিন ক�া�াের আ�া� কােরা েদখােশানা কেরন
আবাসেনর খরেচর িবষেয় সাহায�
আপনার যিদ েপনশন লােভর বয়স হয়
এর পের কী করেত হেব
ম�াকিমলান (Macmillan) িকভােব সাহায� করেত পাের
আপনার ভাষায় আেরা তথ�
সূ� ও ধন�বাদ �াপন

আমরা আশা কির েয এই তথ� পৃ�া আপনার ���েলার উ�র েদেব।
এছাড়াও আপিন ম�াকিমলান ক�া�ার সােপাট� (Macmillan Cancer Support)-েক 0808 808 00 00
ন�ের, স�ােহ 7 িদন, সকাল 8 েথেক রাত 8টা পয�
� কল করেত পােরন। আমােদর েদাভাষী আেছ,
তাই আপিন আমােদর সােথ িনেজর ভাষায় কথা বলেত পােরন। যখন আপিন আমােদরেক কল
করেবন, অনু�হ কের ইংের�জেত আমােদরেক জানােবন আপনার েকান ভাষা �েয়াজন
(বলুন“বাংলা”)।
বাংলা ভাষায় macmillan.org.uk/translations ওেয়বসাইেট আেরা তথ� আেছ

েবেনিফট বলেত কী েবাঝায়?
েবেনিফট হেলা সরকার েথেক এক ধরেনর েপেম�, যা েসই সকল েলােকর সাহায� কের যােদর
জীবনযাপেনর খরেচর ে�ে� সাহােয�র �েয়াজন রেয়েছ। আপনার যিদ ক�া�ার থােক, আপিন
হয়েতা েবেনিফটসমূহ েপেত স�ম হেত পােরন যিদ:
•
•
•
•

আপিন অসু� হন
আপনার �িতব�কতা থােক
আপনার আয় কম থােক
আপিন কাউেক েদখােশানা কেরন।

িবিভ� ধরেনর অেনক�েলা েবেনিফট আেছ৷ এখােন আমরা সাধারণ কেয়ক�টর ব�াখ�া করিছ।
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যিদ আপিন ইউেক-েত না জে� থােকন
আপিন িকছ� েবেনিফট েপেত স�ম নাও হেত পােরন যিদ:
•
•

আপিন অন� আেরক�ট েদশ েথেক যু�রােজ� বসবাস করেত বা চাকির করেত আেসন
আপিন একজন আ�য়�াথ� হন৷

িনয়ম�িল েবাঝা ক�ঠন হেত পাের আর আপিন আর আপনার পিরবার েকান েদশ েথেক তার উপর
িনভ�র করেত পাের। ম�াকিমলান (Macmillan)-েক 0808 808 00 00 ন�ের কল করেত পােরন এবং
পরামেশর� জন� একজন ওেয়লেফয়ার রাইটস অ�াডভাইজারেদর সােথ কথা বলুন।

যিদ আপনার পিরচযা� বা চলােফরায় সাহােয�র
�েয়াজন থােক
আপিন দািব করেত পােরন এমন েবেনিফট�িল আলাদা হেত পাের যিদ আিপন ে�ট েপনশেনর
বয়েসর উপের বা িনেচ হন। বয়স িনভ�র কের কেব আপিন জে�েছন তার উপর। আপিন
gov.uk/state-pension-age-েত আপনার ে�ট েপনশেনর বয়স জানেত পােরন
•

পােসানাল
�
ই��েপে�� েপেম� 16 েথেক ে�ট েপনশেনর বয়েসর ব���েদর জন�
যােদর ৈদন��ন জীবনযাপন করেত বা চলােফরা করেত অসুিবধা হয়। আপনার অবশ�ই
এই সমস�া�িল কমপে� 3 মােসর জন� হেত হেব। আপিন অবশ�ই �ত�াশা করেবন েয
এ�িল অ�ত আেরা 9 মাস ধের থাকেব।

•

অ�ােটনড�া� অ�ালাওেয়� হল ে�ট েপনশেনর বয়েসর বা তার েবিশ বয়সী
ব���েদর জন�। এটা হল েসই ব���েদর জন� যােদর িনেজেদর েদখােশানা করেত সমস�া
হয়। এটা েকােনা অসুখ বা অ�মতার কারেণ হেত পাের। উদাহরণ��প, আপনার
হয়েতা িবছানা েথেক উঠা, েগাসল করা বা জামাকাপড় পরার মত কাজ�েলা করার জন�
সাহােয�র দরকার হয়৷ আপনার অবশ�ই এই সাহায� অ�ত 6 মােসর জন� �েয়াজন হেত
হেব।

যিদ আপনার ক�া�ার সারােনা না যায়, তাহেল আপিন হয়ত িবেশষ িনয়মাবলীর অধীেন পােসানাল
�
ই��েপে�� েপেম� বা অ�ােটনেড� অ�ালাওেয়� েপেত পােরন। এই িনয়ম�িলর অথ হেলা
�
েয
আপিন �ত এই েবিনিফট পােবন এবং সবািধক
�
অথ পােবন।
�
আপনার িচিকৎসক বা নাসও� এই
িবষেয় সহায়তা করেত পােরন৷
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যিদ আপিন কাজ করেত না পােরন বা আপনার আয়
কম হয়
•

��াট� টির িসক েপ হল েসই ব���েদর জন� যােদর অসু�তার জন� ছ��ট েনওয়া �েয়াজন।
যিদ আপিন এটার জন� েযাগ� হন, আপনার িনেয়াগকত�ােক তা আপনােক �িত স�ােহ
েমটােত হেব। তারা েরােগর 28 স�াহ পয�
� এর জন� অথ �েমটােবন।

•

এম�য়েম� অ�া� সােপাট� অ�ালাওেয়� ে�ট েপনশন বয়েসর কম েসই ব���েদর
জন� যােদর েকােনা অসুখ বা অ�মতা থােক যা তারা কতটা কাজ করেত পােরন তােক
�ভািবত কের। যিদ আপিন েকবল অ� পিরমােণ কাজ করেত পােরন তাহেল হয়েতা আপিন
এই েবেনিফট েপেত পােরন।

•

যিদ আপিন েবিশ অথ আয়
�
না কেরন বা কাজ করেত না পােরন, তাহেল আপিন হয়ত
ইউিনভাসাল
� ে�িডট েপেত পােরন। আপিন েকাথায় বসবাস কেরন তার উপর এটা িনভ�র
করেব৷ দািব করার উপায় িনভ�র করেব আপিন েকাথায় থােকন তার উপর। যিদ আপিন
ইংল�া�, �টল�া� আর ওেয়লেস বাস কেরন, তাহেল gov.uk/universal-credit-েত যান
যিদ আপিন নদ� ান আয়ারল�াে�
�
বাস কেরন, nidirect.gov.uk/universal-credit-েত যান

যিদ আপিন ক�া�াের আ�া� কােরা েদখােশানা কেরন
•

েকয়ারারস অ�ালাওেয়� হল েসই ব���েদর জন� যারা অেনক পিরচযার
� �েয়াজন হয়
এমন ব���েদর েদখােশানা কেরন। আপনার বয়স 16 বা তার েবিশ হেত হেব। আপনােক
অবশ�ই এই ব���র 35 ঘ�ার েবিশ পিরচযা � করেত হেব। আপনােক তােদর আ�ীয় হেত
হেব না বা একসােথ থাকেত হেব না। আপিন অেথর� িবিনমেয় িকছ� কাজ করেলও আপিন এই
েবিনিফট েপেত পােরন৷

•

েকয়ারারস ে�িডট আপনােক েকােনা অথ েদয়
�
না। িক� তা আপনােক জীবেনর পেরর
িদেক ে�ট েপনশেনর আপনার অিধকার সুরি�ত রাখেত সাহায� কের। এটা েপেত আপনার
এক জন ব���র অ�ত 20 ঘ�া বা তার েবিশ সময় ধের েদখােশানা করেত হেব।

আবাসেনর খরেচর িবষেয় সাহায�
•
•

হাউ�জং েবিনিফট আপনার আয় কম হেল আপনােক ভাড়া েমটােত সাহায� কের। আপিন
কত অথ পােবন
�
তা িনভ�র করেব আপিন েকাথায় থােকন, আপনার বয়স এবং আপনার
কত�িল েবড�ম আেছ তার উপর। ইউিনভাসল� ে�িডট (UC) েবিশরভাগ ব���েদর জন�
হাউ�জং েবেনিফটেক �িত�ািপত কেরেছ।
যিদ আপিন ইউিনভাসাল
� ে�িডট েপেত পােরন, তাহেল আপনার বািড় ভাড়া বা অন�
আবাসেনর খরেচ সহায়তা করেত আপিন হয়েতা অথ েপেত
�
স�ম হেবন।
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আপনার যিদ েপনশন লােভর বয়স হয়
•

ে�ট েপনশন হল এক�ট সা�ািহক অথ েমটােনা
�
যা আপিন এক�ট বয়েস েপৗ�ছােল সরকার
েথেক েপেত পােরন। বয়স িনভ�র কের কেব আপিন জে�েছন তার উপর। আপিন
gov.uk/state-pension-age-েত আপনার ে�ট েপনশেনর বয়স জানেত পােরন

•

েপনশন ে�িডট েসই ব���েদর জন� যারা ে�ট েপনশেনর বয়েস েপৗ�েছেছন এবং যােদর
আয় কম। এটােত আপনােক ে�ট েপনশেনর উপর অিতির� অথ েদওয়া
�
হয়।

এর পের কী করেত হেব
এই তেথ�, আমরা �া� েবিনিফট�িলর �ধু কেয়ক�টর িবষেয় কথা বেলিছ। আপিন অন� েকান
েবিনিফেটর দািব করেত পােরন িক না তা েদখার জন� আমােদর ওেয়লেফয়ার রাইটস
অ�াডভাইজারেদর একজেনর সােথ েদখা করা ভােলা হেত পাের। আপিন আমােদর সােথ 0808 808
00 00 ন�ের িবনামূেল� কল করেত পােরন। আপিন েকান েবিনিফট�েলা হয়েতা দািব করেত
পারেবন েস স�েক� আমরা আপনােক আেরা জানােত পারব৷ এছাড়া আমরা আপনােক আেবদন
জমা িদেত সাহায� করেত পাির।
আপিন অনলাইেন আেরা তথ� েপেত পােরন এবং েবিনিফট�িলর জন� আেবদন করেত পােরন।
যান:
•

gov.uk যিদ আপিন ইংল�া�, �টল�া� বা ওেয়লেস বাস কেরন

•

nidirect.gov.uk যিদ আপিন নদ� ান আয়ারল�াে�
�
বাস কেরন।
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ম�াকিমলান (Macmillan) িকভােব সাহায� করেত পাের2
আপনােক এবং আপনার পিরবারেক সাহায� করেত ম�াকিমলান (Macmillan) রেয়েছ। আপিন এখান
েথেক সহায়তা েপেত পােরন:
•

ম�াকিমলান সােপাট� লাইন (The Macmillan Support Line)। আমােদর েদাভাষী আেছ,
তাই আপিন আমােদর সােথ আপনার ভাষায় কথা বলেত পােরন। �ধু 0808 808 00 00
ন�ের ()স�ােহ 7 িদন, সকাল 8 েথেক রাত 8টা পয�
� কল ক�ন।

•

ম�াকিমলান (Macmillan) ওেয়বসাইট। ক�া�ার এবং ক�া�ার িনেয় েবঁেচ থাকার িবষেয়
ইংের�জেত অেনক তেথ�র জন� macmillan.org.uk-এ যান।
macmillan.org.uk/translations -এ অন�ান� ভাষায় আেরা তথ� আেছ

•

তথ� ও সহায়তা পিরেষবা৷ তথ� েকে�, আপিন একজন ক�ানসার সহায়তা িবেশষে�র
সােথ কথা বলেত পােরন এবং িলিখত িনেদ� শাবলী েপেত পােরন।
macmillan.org.uk/informationcentres ওেয়বসাইেট আপনার সবেচেয় িনকট� েক�
খুেঁ জ েবর ক�ন বা আমােদর কল ক�ন। আপনার হাসপাতােল এক�ট েক� থাকেত পাের।

•

�ানীয় সহায়তা �পসমূহ৷ েকােনা সােপাট� �েপ আপিন ক�া�ার েহওয়া অন� ব���েদর

সােথ কথা বলেত পােরন। আপনার িনকেট এক�ট �প
macmillan.org.uk/supportgroups-েত পান বা আমােদর কল ক�ন।
•

ম�াকিমলান অনলাইন কিমউিন�ট। আপিন একই ধরেনর পিরি�িতেত থাকা ব���েদর
সােথ macmillan.org.uk/community-এ কথা বলেত পােরন

আপনার ভাষায় আেরা তথ�
এই িবষয়�েলা স�ে� আমােদর কােছ আপনার বাংলা ভাষায় তথ� আেছ:
ক�া�ােরর ধরন

•

�ন ক�া�ার

•

বৃহদাে�র ক�া�ার

•

ফুসফুেসর ক�া�ার

•

ে�াে�ট ক�া�ার

িচিকৎসাসমূহ

•

েকেমােথরািপ

•

েরিডওেথরািপ

•

সাজ�াির

ক�া�ােরর েমাকািবলা করা

•

যিদ আপনার মেধ� ক�া�ার ধরা পেড় - এক�ট চটজলিদ
িনেদ� িশকা

•

ক�া�ার এবং কেরানাভাইরাস

•

খাবার খাওয়ার সমস�া এবং ক�া�ার

•

জীবেনর অবসান

•

�া��কর খাদ�াভ�াস

•

আপনার ক�া�ার হেল খরেচ সাহায�

•

ক�া�ার িচিকৎসার পা��িত��য়া�েলা
�

•

�াি� (অবস�তা) এবং ক�ানসার

•

িনেজেক সাহায� করার জন� আপিন কী করেত পােরন

এই তথ� েদখেত, macmillan.org.uk/translations -এ যান
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সূ� ও ধন�বাদ �াপন
এই সকল তথ� রচনা ও স�াদনা কেরেছ ম�াকিমলান ক�া�ার সােপাট� (Macmillan Cancer
Support)-এর ক�া�ার তথ� উ�য়ন দল৷
এই তথ� ম�াকিমলান (Macmillan)-এর পু��কা ক�া�ার-এর খরেচর িবষেয় সহায়তা-র িভি�েত
েদওয়া হেয়েছ। আমরা আপনােক এক�ট কিপ পাঠােত পাির, িক� স�ূণ পু
� ��কা�ট �ধু ইংের�জেত
পাওয়া যায়।
এই তথ� �াসি�ক িবেশষ�েদর �ারা পযােলাচনা
�
করা হেয়েছ আর শন কনরয় (Sean Conroy),
ম�াকিমলান (Macmillan) ওেয়লেফয়ার রাইটস অ�া� এনা�জ� অ�াডভাইস �টম সািভ�স ম�ােনজার
�ারা অনুেমািদত হেয়েছ।
েসই সব ক�া�ার আ�া� ব���েদরও ধন�বাদ যারা এই সং�রণ�ট পযােলাচনা
�
কেরেছন।
আমােদর সকল তথ� �া� েসরা �মােণর িভি�েত েনওয়া হেয়েছ। আমােদর ব�বহার করা
উৎস�েলার িবষেয় আেরা তেথ�র জন� অনু�হ কের bookletfeedback@macmillan.org.uk-এ
আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন।

িবষয়ব� পযােলাচনা
�
করা হয়: 2021
পরবত� পযােলাচনার
�
জন�

আমরা সব সময় স�ঠক তথ� েদওয়ার িবষয়�ট িন��ত করার জন� সব রকমভােব েচ�া কের থািক িক�
�িতিনয়ত পিরবত�নশীল েমিডেকল গেবষণার বত�মান অব�ার �িতফলেনর জন� এর উপর িনভ�র করা উিচত
হেব না৷ আপিন আপনার �া�� িনেয় উি�� থাকেল, আপনার ডা�ােরর সােথ আেলাচনা ক�ন। এই তেথ� বা
তৃতীয় পে�র েকােনা তেথ�, েযমন আমােদর িলংক করা ওেয়বসাইেটর তেথ�, েকােনা ভ�ল থাকার কারেণ সৃ�
েকােনা �িত বা হািনর জন� Macmillan েকােনা দায়-দািয়� �হণ করেব না৷
© Macmillan Cancer Support 2021. ইংল�া� ও ওেয়লস (261017),
�টল�া� (SC039907) এবং আইল অব ম�ান (604)-এ িনবি�ত দাতব� �িত�ান। ের�জ�াড� অিফস: 89 Albert
Embankment,
London SE1 7UQ.
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Claiming benefits when you
have cancer: English

Claiming benefits when you have cancer
This information is about claiming benefits when you have cancer. It covers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

What are benefits?
If you were not born in the UK
If you have care or mobility needs
If you cannot work or have a low income
If you look after someone with cancer
Help with housing costs
If you are of pension age
What to do next
How Macmillan can help
More information in your language
References and thanks

We hope this fact sheet answers your questions.
You can also call Macmillan Cancer Support on 0808 808 00 00, 7 days a week, 8am 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 “Bengali”).
There is more information in your language at macmillan.org.uk/translations

What are benefits?
Benefits are payments from the government to people who need help with the cost of living.
When you have cancer, you might be able to get benefits if you:
•
•
•
•

are ill
have a disability
have a low income
are looking after someone.

There are many different benefits. Here we explain some common ones.

If you were not born in the UK
You may not be able to get some benefits if you:
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•
•

have come from another country to live or work in the UK
are an asylum seeker.

The rules can be hard to understand and can depend on which country you and your family
are from. You can call Macmillan on 0808 808 00 00 and speak to one of our welfare rights
advisers for advice.

If you have care or mobility needs
The benefits you can claim are different if you are above or below the State Pension age.
This age depends on when you were born. You can find out your State Pension age at
gov.uk/state-pension-age
•

Personal Independence Payment is for people aged 16 to State Pension age
who have problems with daily living or moving around. You must have had these
problems for at least 3 months. You must expect them to last for at least 9
months.

•

Attendance Allowance is for people who are at or above State Pension age. It is
for people who have problems looking after themselves. This can be because of
an illness or disability. For example, you might need help with things like getting
out of bed, having a bath or dressing yourself. You must have needed this help
for at least 6 months.

If your cancer cannot be cured, you may be able to get Personal Independence Payment or
Attendance Allowance under special rules. These rules mean you will get the benefit quickly
and at the highest amount. Your doctor or nurse can help you with this.

If you cannot work or have a low income
•

Statutory Sick Pay is for people who need to take time off from their job because
they are ill. If you qualify for this, your employer must pay it to you each week. They
will pay it for up to 28 weeks of illness.

•

Employment and Support Allowance is for people under State Pension age who
have an illness or disability that affects how much they can work. You may be able to
get this benefit if you can only do a small amount of work.

•

If you do not earn much money or cannot work, you may be able to get Universal
Credit. This will depend on where you live. The way to make a claim will depend on
where you live. If you live in England, Scotland and Wales, visit gov.uk/universalcredit If you live in Northern Ireland, visit nidirect.gov.uk/universal-credit
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If you look after someone with cancer
•

Carer’s Allowance is for people looking after someone with a lot of care needs. You
must be aged 16 or over. You must be caring for the person for at least 35 hours a
week. You do not need to be related to them or living together. You can get this
benefit even if you do some paid work.

•

Carer’s Credit does not give you any money. But it helps protect your right to a State
Pension later in life. You must look after at least one person for 20 hours or more a
week to get it.

Help with housing costs
•
•

Housing benefit helps you to pay your rent if you have a low income. The amount
you can get depends on where you live, your age and the number of bedrooms you
have. Universal Credit (UC) has replaced Housing Benefit in most cases.
If you are able to getUniversal Credit, you might be able to get a payment to help
with your rent or other housing costs.

If you are of pension age
•

State Pension is a weekly payment you can get from the government when you
reach a certain age. This age depends on when you were born. You can find out your
State Pension age at gov.uk/state-pension-age

•

Pension Credit is for people who have reached State Pension age and have a low
income. It gives you an extra amount on top of your State Pension.

What to do next
In this information, we have only talked about some of the benefits that are available. It is a
good idea to talk to one of our welfare rights advisers to see if you can claim any other
benefits. You can call us free on 0808 808 00 00. We can tell you more about which benefits
you may be able to claim. We can also help you apply.
You can find more information and apply for benefits online. Visit:
•

gov.uk if you live in England, Scotland or Wales

•

nidirect.gov.uk if you live in Northern Ireland.
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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 (7 days a week, 8am 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 and support services. 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. At a support group you can talk to other people affected by
cancer. Find a group near you at macmillan.org.uk/supportgroups or call us.

•

Macmillan Online Community. You can also talk to other people affected by cancer
online at macmillan.org.uk/community

More information in your language
We have information in your language about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you are diagnosed with cancer – A quick guide

•

Large bowel cancer

•

Cancer and coronavirus

•

Lung cancer

•

Eating problems and cancer

•

Prostate cancer

•

End of life

•

Healthy eating

•

Help with costs when you have cancer

•

Side effects of cancer treatment

•

Tiredness (fatigue) and cancer

•

What you can do to help yourself

Treatments

•

Chemotherapy

•

Radiotherapy

•

Surgery

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
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References and thanks
This information has been written and edited by Macmillan Cancer Support’s Cancer
Information Development team.
This information is based on the Macmillan booklet Help with the cost of cancer. We can
send you a copy, but the full booklet is only available in English.
This information has been reviewed by relevant experts and approved by Sean Conroy,
Macmillan Welfare Rights and Energy Advice Team Service Manager.
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

Content reviewed: 2021
Next planned review: 2024

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 2021. 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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