Help with costs when
you have cancer: Bengali

আপনার ক�া�ার হেল খরেচ সাহায�
আপনার ক�া�ার হেল খরেচ সাহােয�র জন� এই তথ� ��ত করা হেয়েছ। এটার আওতায়
রেয়েছ:
•

যানবাহেনর খরেচর জন� সাহায�

•

ে�স��পশন এবং অন�ান� �াে��র খরেচর জন� সাহায�

•

বাবা-মার জন� সহায়তা

•

অনুদান এবং ঋণ

•

ম�াকিমলান (Macmillan) িকভােব আপনােক 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”)।
ক�ানসার স�েক� বাংলা ভাষায় macmillan.org.uk/translations ওেয়বসাইেট আেরা তথ�
আেছ

যানবাহেনর খরেচর জন� সাহায�
•

যিদ আপনার আয় কম থােক, আপনার িচিকৎসার জন� হাসপাতােল যাতায়ােতর
খরেচর জন� আপিন হয়ত সাহায� েপেত পােরন। আপনােক আপনার বাস, ে�ন বা
ট�া��র ভাড়া েমটােনা হেত পাের। বা আপিন আপনার েপে�ােলর খরেচ সাহায�
করেত িকছ� অথ েপেত
�
পােরন ক�া�াের আ�া� ব���রা েবিশর ভাগ হাসপাতােল
িবনামূেল� পািক�ং করেত পােরন। আেরা তেথ�র জন� হাসপাতােলর কম�েদর সােথ
কথা বলুন।

•

িকছ� অিধকবয়� এবং �িতব�কতা থাকা ব���েদর জন� বাস, ে�ন বা েকােচর
�টেকেটর জন� িবেশষ হার আেছ। আেরা তেথ�র জন� gov.uk বা ndirect.gov.ukেত যান
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যিদ আপনার চলােফরা করেত সমস�া হয়, আপিন হয়েতা এক�ট ব্লু ব�াজ েপেত পােরন।
এটা আপিন েযখােন েযেত চান তার আেরা কােছ পাক� করার �ােন পাক� করেত পােরন,
েযমন হাসপাতাল বা সুপারমােক�ট। আেরা জানেত, gov.uk বা ndirect.gov.uk-েত যান।

ে�স��পশন এবং অন�ান� �াে��র খরেচর জন� সাহায�
•

�টল�া�, ওেয়লস এবং নদ� ান আয়ারল�াে�,
�
ে�স��পশন�িল সকেলর জন�
িবনামূেল�। ইংল�াে� ক�া�ার বা তার �ভােব হওয়া েকােনািকছ�র জন� ে�স��পশন
িবনামূেল� হয়। আপনার এক�ট ফম �পূরণ করার �েয়াজন হেব যা আপিন আপনার
�জিপ সাজ�াির েথেক েপেত পােরন।

•

�টল�া�, ওেয়লস এবং নদ� ান আয়ারল�াে�,
�
পরচ�লা এবং ফ�াি�ক স�িক�ত
সহায়তা এনএইচএস-এ িবনামূেল� েদওয়া হয়। ইংল�াে�, তা িকছ� ব���েদর জন�
িবনামূেল�, যােত অ�ভ��
� 16 বছেরর কম বয়সী বা�া এবং কম আয় থাকা
েলাকজন। আেরা তেথ�র জন� আপনার ক�া�ার নাস �বা ডা�ােরর সােথ কথা বলুন।

•

এনএইচএস েলা ইনকাম ি�ম কম আয় থাকা ব���েদর �াে��র খরচ েমটােত সাহায�
কের। এেত অ�ভ��
� হল দ�িচিকৎসা, চ�ুিচিকৎসা এবং িচিকৎসা েপেত যা�ার
খরেচ সাহায�। এটার পিরচালনা কের এনএইচএস, বা নদ�ান আয়ারল�াে�
�
েহলথ
সািভ�স।

বাবা-মার জন� সহায়তা
•

িশ�েদর পিরচযার
� খরেচর জন� আপিন হয়ত সরকার েথেক িকছ� সাহায� েপেত
পােরন। এেত িকছ� িবনামূেল� িশ�েদর পিরচযার
� খরচ অ�ভ��
� হেত পাের, বা
িশ�েদর পিরচযার
� খরচ েমটােনার জন� িকছ� অথ।� আপিন
childcarechoices.gov.uk-এ িবিভ� ধরেণর েয সহায়তা পাওয়া যায় েস স�ে�
জানেত পােরন। েকান দাতব� �িত�ান বা আপনার েলাকাল কাউ��েলর েথেকও
হয়ত আপিন িশ�েদর পিরচযার
� খরেচর জন� সহায়তা েপেত পােরন।

•

যিদ আপনার েকান স�ান �ুেল পেড়, তাহেল তারা হয়ত িবনামূেল� �ুেল খাবার
েপেত পােরন। এছাড়া যিদ আপনার আয় কম হয়, হয়ত আপিন �ুেলর জামাকাপড়,
এবং �ুেল যাতায়ােতর জন� সাহায� েপেত পােরন। আেরা তেথ�র জন� আপনার
েলাকাল কাউ��েল েখাঁজ িনন।
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অনুদান এবং ঋণ
•

ম�াকিমলান (Macmillan) �া�স হল ক�া�ােরর জন� েয অিতির� খরচ হয় তার
জন� সহায়তা র �েয়াজন থাকা ব���েদর জন� েছাটখােটা েপেম�। এটা হেত পাের
অিতির� েপাশাক বা িহ�টং িবল েমটােনার জন� সাহায�। ম�াকিমলান (Macmillan)
�া�স েসই ব���েদর জন� যােদর আয় এবং স�য় কম। এর অথ হল:
�
o যিদ আপিন অিববািহত হন আপনার স�য় £6,000-এর কম হয়, বা যুগল বা
পিরবার হেল £8,000-এর কম।
o বািড় ভাড়া, মেগজ
� এবং কাউ��ল ট�া� েমটােনার পর আপনার েমাট আয়
কম হয়। এর অথ হল
�
অিববািহত ব���র জন� সা�ািহক আয় £323, অথবা
যুগল বা দুই ব���র বাসার জন� £442।

•

আপিন হয়েতা অন� েকান সং�া েথেকও অনুদান বা ঋণ েপেত পােরন।
উদাহরণ��প, দাতব� �িত�ান বা আপনার েলাকাল কাউ��লও সাহায� করেত
পাের।
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ম�াকিমলান (Macmillan) িকভােব আপনােক সাহায� করেত
পাের
আপনােক এবং আপনার পিরবারেক সাহায� করেত Macmillan এখােন আেছ। 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। আপিন েয
ভাষা�ট ব�বহার করেত চান, �ধু তার নাম ইংের�জেত আমােদরেক বলুন। আমরা
িচিকৎসা স�িক�ত ���েলার উ�র িদেত পাির, আপনােক আিথক
� সহায়তার িবষেয়
তথ� িদেত পাির, বা আপনার অনুভূিত�েলার িবষেয় আপনার সােথ কথা বলেত
পাির। �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� ও সহায়তা েকে�, আপিন একজন ক�া�ার
সহায়তা িবেশষে�র সােথ কথা বলেত পােরন এবং িলিখত তথ� ে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 সােপাট� �েপ আপিন ক�া�াের আ�া� অন�ান�
েলাকজেনর সােথ কথা বলেত পােরন৷macmillan.org.uk/supportgroups
ওেয়বসাইেট আপনার কাছাকািছ এক�ট �প খুেঁ জ িনন বা আমােদর কল ক�ন।

•

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

ক�া�ােরর েমাকািবলা করা

•

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

•

ক�া�ার এবং কেরানাভাইরাস

•

আপনার ক�া�ার হেল েবেনিফট�িল দািব করা

•

খাবার খাওয়ার সমস�া এবং ক�া�ার

•

জীবেনর অবসান

•

েকেমােথরািপ

•

•

েরিডওেথরািপ

�া��কর খাদ�াভ�াস

•

•

সাজ�াির

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 (Macmillan) ক�া�ার সােপাট� -এর
ক�ানসার তথ� উ�য়ন (Cancer Information Development) দল৷ এক�ট অনুবাদ েকা�ািন
এ�ট বাংলায় অনুবাদ কেরেছ৷
অ�ভ��
� করা 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 জানা�� যারা এই তথ� 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

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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Help with costs when you have
cancer: English

Help with costs when you have cancer
This information is about help with costs if you have cancer. It covers:
•

Help with transport costs

•

Help with prescriptions and other health costs

•

Support for parents

•

Grants and loans

•

How Macmillan can help you

•

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 cancer information in your language 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 with some of your petrol
costs. 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
nidirect.gov.uk

If you have problems moving around, you may be able to get a Blue Badge. This
allows you to 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 nidirect.gov.uk
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Help with prescriptions and other health costs
•

In Scotland, Wales and Northern Ireland, prescriptions are free for everyone.
In England, prescriptions are free for anything related to cancer or its effects.
You will need to fill in a form, which you can get from your GP surgery.

•

In Scotland, Wales and Northern Ireland, wigs and fabric supports are free on
the NHS. In England, 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
•

You might be able to get some help from the government towards childcare
costs. This might include some free childcare, or some money to help pay for
childcare. You can find out about the different types of support available at
childcarechoices.gov.uk 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. If
you have a low income, 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, one-off 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. Macmillan Grants 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 £323 for a single person or
£442 for a couple or household of two people.

•

You may also be able to get grants or loans from other organisations. For
example, charities or your local council might be able to help.
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How Macmillan can help you
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 tell us, in English, the language you want to use. We
can answer medical questions, give you information about financial support,
or talk to you about your feelings. 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 and support service,
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

পৃ�া 9 েমাট 11 ম�াকিমলান (Macmillan) তথ� পৃ�া 2021:আপনার ক�া�ার হেল খরেচ
সাহায�

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

•

Claiming benefits when you have cancer

•

Prostate cancer

•

Eating problems and cancer

•

End of life

•

Healthy eating

•

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. It has been translated into your language
by a translation company.
The information included 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 information.
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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