ক্যান্সারে আক্রান্ত ক্ারো যত্ন
নেয়াে সময় ক্াজ ক্ো

Working while caring for
someone with cancer: Bengali

এই অেুবাদ প্রসরে
মযাক্মমলাে (Macmillan)-এে ক্যান্সারে আক্রান্ত ক্ারো যত্ন নেয়াে সময় ক্াজ ক্ো োমক্ পুমিক্াে 28
নেরক্ 42 পৃষ্ঠা নেরক্ এই নলখা নেয়া হরয়রে৷ সম্পূর্ণ পুমিক্াটি শুধু ইংরেমজরে পাওয়া যায়৷
আপমে ক্ী ক্েরে পারেে
মক্ভারব ক্াজ ক্োটা আপোে জেয উপযুক্ত হরে পারে নস মবষরয় আপমে ও আপোে মযারেজাে
আরলাচো ক্েরে পারেে৷ আপোে অমিরসে বাইরে োক্াে সময়টা মক্ভারব টিরমে বামক্ সদসযরদে
ক্ারজে দাময়রেে সারে ভােসামযপূর্ণ ক্ো যায় নস সম্পরক্ণ োরদেরক্ মচন্তা-ভাবো ক্েরে হরব৷ যমদ
পমেচযণ াক্ােীরদেরক্ সহায়ো ক্োে মবষরয় আপোে মেরয়াগক্ােীে েীমেমালা বা মেরদণ শো োরক্,
োহরল নসগুরলা মক্ভারব প্ররয়াগ ক্ো হরব নস মবষরয় আপোে মযারেজারেে েমেীয় হওয়াে প্ররয়াজে
হরে পারে৷ এক্জে পমেচযণ াক্ােী মহরসরব আপোে আইমে অমধক্ােগুরলা সম্পরক্ণও এক্জে এইচআে
মযারেজারেে জাো উমচে৷
যমদ পমেচযণ াক্ােীরদেরক্ সহায়ো ক্োে জেয আপোে মেরয়াগক্ােীে েীমেমালা বা মেরদণ শো ো
োরক্, োহরল মসদ্ধান্ত নেয়াটা োরদে জেয ক্ঠিে হরে পারে৷ আপোে ক্াজ ও ক্যান্সাে টু লমক্ট োরম
মযাক্মমলাে (Macmillan)-এে এক্টি েেযসূত্র আরে৷ এরে েেয েরয়রে যা আপোে ও আপোে
মেরয়াগক্ােীে জেয সহায়ক্ হরে পারে৷ macmillan.org.uk/atwork ওরয়বসাইরট সাইে-আপ ক্োে
মাধযরম এটি অযারেস ক্রুে
মেয়মমেভারব মমটিং ক্োটা আপোে ও আপোে মযারেজারেে জেয সাধাের্ে সহায়ক্ হরয় োরক্৷
নক্ারো পমেবেণে নক্মে ক্াজ ক্েরে ো আপমে পযণ ারলাচো ক্েরে পারেে, এবং আপমে পযণ াপ্ত সমেণ ে
পারেে ো মেমিে ক্েরে পারেে৷ আপোে ক্ারজে পমেক্ল্পোয় নযরক্ারো সম্ভাবয পমেবেণে সম্পরক্ণ
আপোে মযারেজারেে সবসময় আপোে সারে আরলাচো ক্ো উমচে৷
আপোে মেরয়াগক্ােী মক্ভারব আপোরক্ সহায়ো ক্েরে পারেে
এক্জে পমেচযণ াক্ােী মহরসরব আপোরক্ সাহাযয ক্োে জেয আপোে মেরয়াগক্ােী ক্ী ক্ী ক্াজ ক্েরে
পারেে নস মবষরয় আপমে আপোে মযারেজারেে সারে আরলাচো ক্েরে চাইরে পারেে৷
মেরয়াগক্ােীো মবমভন্নভারব পমেচযণ াক্ােীরদেরক্ সহায়ো ক্েরে পারেে৷ আপোে প্ররয়াজে হরে
পারে এমে সাহাযয সম্পরক্ণ মচন্তা ক্োে নচষ্টা ক্রুে৷

মক্েু মক্েু মেরয়াগক্ােী অিাে ক্েরে পারেে:
• প্রাইরভট নটমলরিাে বযবহারেে সুরযাগ, যারে আপমে প্রাইরভট ক্ল ক্েরে বা গ্রহর্ ক্েরে
পারেে
• বযমক্তগে ইরমইল বযবহারেে সুরযাগ, যারে আপমে অমিস চলাক্ালীে সমরয় হাসপাোল বা
অেয নলাক্জরেে সারে নযাগারযাগ ক্েরে পারেে
• ক্াে পামক্ণংরয়ে জেয এক্টি মেজাভণ ক্ো জায়গা, যারে আরো দ্রুে ও সহরজ অমিরস যাওয়াআসা ক্েরে পারেে
• ক্মণ স্থরল এক্জে সহক্মী বা নমন্টে মযমে আপোরক্ সহায়ো ক্েরে পারেে৷
আপোে মযারেজাে বা এক্জে এইচআে মযারেজারেে সারে ক্ো বলাে পাশাপামশ, আপমে হয়রো
মেম্নমলমখেগুরলা ক্েরে পারেে:
• আপোে প্ররয়াজে হরে পারে এমে বাড়মে সহায়োে জেয এক্জে অকুরপশোল স্বাস্থয
উপরদষ্টাে সারে ক্ো বলা
• ক্মী সহায়ো ক্মণ সমূ চে (EAP) এক্জে উপরদষ্টাে ক্াে নেরক্ সহায়ো বা পোমশণ গ্রহর্ ক্ো
• আপোে মেরয়াগক্ােীে মাধযরম স্থােীয় সহায়ো ও নেটওয়ামক্ণং গ্রুপগুরলাে সারে নযাগারযাগ
ক্ো৷
আপোে মেরয়াগক্ােীে ক্াে নেরক্ েেয
আপমে মেম্নমলমখেগুরলা সম্পরক্ণ আপোে মেরয়াগক্ােীে ক্াে নেরক্ েেয চাইরে পারেে:
• ক্ারজ েমেীয়ো এবং ক্াজ সমন্বরয়ে েীমেমালা
• অসুস্থোজমেে েু টি, অসুস্থোজমেে ভাো, অেুপমস্থমে ও েু টি (জরুমে েু টিসহ) সংক্রান্ত
নযরক্ারো েীমেমালা, এবং এই েীমেমালাগুরলাে নয নক্ারোটিে বযবহাে মক্ভারব আপোে
নবেে-ভাোরক্ প্রভামবে ক্েরে পারে
• আপমে নক্াম্পামেে সংমিষ্ট নযসব সুমবধাসমূহ নপরে পারেে, নযমে ক্মী সহায়ো ক্মণ সমূ চ,
অকুরপশোল স্বাস্থয ও পোমশণ পমেরষবা৷
সব নক্াম্পামে এক্ই সুমবধা প্রদাে ক্রে ো৷ মক্েু মক্েু মেরয়াগক্ােী েমেীয়ো বা আপোে ভূমমক্া
পমেবেণরেে অেুরোরধে প্রমে হযাাঁ বলরে সক্ষম োও হরে পারে৷ মক্ন্তু সব মেরয়াগক্ােীে আপোে
আইমে অমধক্ােগুরলা সম্পরক্ণ আপোরক্ েেয নদয়া উমচে৷
অমধক্াংশ ক্মীে মক্েু মেমদণ ষ্ট আইমে অমধক্াে েরয়রে৷ োো সপ্তারহ যে ঘণ্টা ক্াজ ক্রুক্ ো নক্ে ো
মেমবণ রশরষ োরদে এই অমধক্ােগুরলা েরয়রে৷ এরে অন্তভণ ু ক্ত েরয়রে সরবেে েু টি, েমেীয়ভারব ক্াজ
ক্োে অেুরোধ জাোরোে অমধক্াে, এবং জরুমে পমেমস্থমেরে নপাষযরদে নদখারশাো ক্োে জেয
যুমক্তসেে সমরয়ে জেয েু টি পাওয়া৷
ক্াজ সম্পরক্ণ মসদ্ধান্ত গ্রহর্ ক্ো
ক্াজ সম্পরক্ণ আপোে মক্েু মসদ্ধান্ত নেয়াে প্ররয়াজে হরে পারে৷ ক্ারো যত্ন নেয়াে জেয আপমে চাক্মে
নেরড় নদয়াে বা আরগই অবসে নেয়াে মবষরয় মচন্তা-ভাবো ক্েরে পারেে৷ এটি মবমভন্নভারব আপোে
জীবেরক্ প্রভামবে ক্েরে পারে৷ োই মসদ্ধান্ত নেয়াে আরগ আপমে এ মবষরয় সেক্ণোে সারে মচন্তাভাবো ক্ো উমচে৷
চাক্মে নেরড় মদরল:
• আপোে আমেণ ক্ অবস্থা প্রভামবে হরে পারে
• ক্মণ স্থরল আপোে বন্ধু রদে ক্াে নেরক্ মেরজরক্ এক্লা বরল মরে হরে পারে
• এে অেণ হরে পারে নয আপোে দক্ষোগুরলা আে হালোগাদ োখরে পােরবে ো
• পেবেীরে চাক্মেে বাজারে প্ররবশ ক্োটা আরো ক্ঠিে হরে পারে৷

আপোে মসদ্ধান্ত নেয়াে আরগ এক্জে পমেচযণ াক্ােী এবং এক্জে ক্মী মহরসরব আপোে অমধক্ােগুরলা
সম্পরক্ণ আরো নজরে মেরল ো আপোে জেয সহায়ক্ হরে পারে৷ এ মবষরয় আরো েরেযে জেয, আপমে
0808 808 7777 েম্বরে (ইংলযান্ড, ওরয়লস ও স্কটলযারন্ড) নক্য়াোসণ UK হটলাইরে অেবা
উত্তে আয়ােলযারন্ড 0289 043 9843 েম্বরে নযাগারযাগ ক্েরে পারেে৷ এোড়াও আপমে 0808 808 00
00 েম্বরে মযাক্মমলাে (Macmillan)-এে ক্াজ মবষয়ক্ এক্জে উপরদষ্টাে সারে ক্ো বলরে পারেে৷
ক্মণ েে এক্জে পমেচযণ াক্ােী মহরসরব আপোে আইমে অমধক্ােসমূহ
ক্মণ স্থরল আপোে মক্েু মেমদণ ষ্ট অমধক্াে েরয়রে নযগুরলা ক্ারো পমেচযণ া ক্োে সময় আপোে ক্াজ
চামলরয় যাওয়ারক্ সহজ ক্েরে সাহাযয ক্েরে পারে৷ এগুরলাে মরধয েরয়রে েমেীয় ক্ারজে অেুরোধ
জাোরোে অমধক্াে, অেবা জরুমে অবস্থায় অমিস নেরক্ েু টি নেয়াে অমধক্াে৷
েমেীয় ক্ারজে বযবস্থা
যমদ আপমে এক্জে পমেচযণ াক্ােী হে, োহরল ক্ারো পমেচযণ া ক্োে সময় েমেীয় ক্ারজে মাধযরম
ক্াজ চামলরয় নেয়াটা আপোে জেয সহজেে হরে পারে৷ েমেীয় ক্ারজে অেুরোধ জাোরোে জেয
পমেচযণ াক্ােীরদে আইমে অমধক্াে েরয়রে৷
এই অমধক্াে প্ররযাজয হরব শুধুমাত্র যমদ আপমে:
• এক্জে ক্মী হে
• অেুরোধ জাোরোে আরগ ক্মপরক্ষ 26 সপ্তাহ আপোে মেরয়াগক্ােীে জেয ক্াজ ক্রে োরক্ে
• এরজমন্সে ক্মী ো হে (যমদ ো মপেৃ ে/মােৃ েক্ালীে েু টি নেরক্ মিরে আরসে)৷
েমেীয় ক্ারজে বযবস্থাে মরধয অন্তভণ ু ক্ত োক্রে পারে:
• বামড় নেরক্ ক্াজ ক্ো
• অমিস শুরু বা নশষ ক্োে জেয েমেীয় সময়
• সঙ্কুমচে ক্মণ ঘণ্টা - এে অেণ হরলা আপোে স্বাভামবক্ সংখযক্ ক্মণ ঘণ্টা ক্াজ ক্ো মক্ন্তু ক্ম
মদে ধরে
• বামষণ ক্ ক্মণ ঘণ্টা - এে অেণ হরলা মারস বা বেরে সব মমমলরয় আপোে স্বাভামবক্ সংখযক্
ক্মণ ঘণ্টা ক্াজ ক্ো, মক্ন্তু েমেীয়ভারব
• ক্াজ-নশয়াে ক্ো বা খণ্ডক্ালীে ক্াজ ক্ো
• মবক্ল্প পমেচযণ া বযবস্থাে সারে মামেরয় মেরে েমেীয় েু টিে মদে৷
েমেীয় ক্ারজে বযবস্থাে জেয অেুরোধ জাোরো
েমেীয় ক্ারজে বযবস্থাে জেয অেুরোধ জাোরোে সময় আপোরক্ ও আপোে মেরয়াগক্ােীরক্
অবশযই অেুসের্ ক্েরে হরব এমে এক্টি প্রমক্রয়া েরয়রে:
• আপোে অেুরোধ মলমখেভারব জাোরে হরব
• আপেি 12-মাস সমরয়ে মরধয শুধু এক্টি অেুরোধ জাোরে পােরবে
• আপোে মেরয়াগক্ােী অবশযই েযাযযোে মভমত্তরে আপোে অেুরোধ মবরবচো ক্েরবে
• আপোে মেরয়াগক্ােীরক্ 3 মারসে মরধয (অেবা আপমে সম্মমে মদরল আরো নবমশ সমরয়ে
মরধয) অবশযই এক্টি মসদ্ধান্ত মেরে হরব
• আপোে মেরয়াগক্ােী সম্মে হরল, এে িরল আপোে চাক্মেে শেণ ও মেয়মাবমল পমেবমেণে
হরব
• আপোে মেরয়াগক্ােী সম্মে ো হরল, োরক্ অবশযই আপোে ক্ারে মলখরে হরব এবং োে
ক্াের্ বযাখযা ক্েরে হরব - আপমে হয়রো এই মসদ্ধারন্তে মবরুরদ্ধ আমপল ক্েরে পােরবে অেবা
এক্টি ক্মণ সংস্থাে বা মশল্প ট্রাইবুোরল অমভরযাগ ক্েরে পােরবে৷

েমেীয় ক্ারজে বযবস্থাে আরবদে জাোরোে জেয আপোে মেরয়াগক্ােীে এক্টি সুমেমদণ ষ্ট িেম
োক্রে পারে নযটি আপমে বযবহাে ক্েরে পারেে৷
েমেীয় ক্ারজে বযবস্থাে জেয আপমে অোেুষ্ঠামেক্ ভারবও অেুরোধ জাোরে পারেে৷ এে অেণ হরলা
েমেীয় ক্ারজে আইরেে অধীরে অেুরোধ ো জাোরো৷ যদি আপমে বেণমারে নযভারব ক্াজ ক্রেে
োরে সামময়ক্ বা নোটখাট পমেবেণে ক্েরে চাে, এবং পমেবেণেটি দ্রুে ঘটারে চাে োহরল এটি
সহায়ক্ হরে পারে৷ নক্ারো পমেবেণেরক্ স্থায়ী ক্োে আরগ আপমে নসটি বযবহাে ক্রে নদখরে চাইরলও
এটি সহায়ক্ হরে পারে৷ েমেীয় ক্ারজে অোেুষ্ঠামেক্ অেুরোধ মবরবচে ক্ো বা োরে সম্মে
হওয়াে জেয আপোে মেরয়াগক্ােী আইেগেভারব মসদ্ধান্ত মেরে হরব ো৷
জরুমে অবস্থায় েু টি নেয়া
নযসব পমেচযণ াক্ােী ক্মী মহরসরব ক্াজ ক্েরেে োো যাে পমেচযণ া ক্েরেে োে সারে সংমিষ্ট নক্ারো
জরুমে পমেমস্থমে নমাক্ারবলাে জেয এক্টি যুমক্তসেে পমেমার্ সমরয়ে জেয অমিস নেরক্ েু টি মেরে
পারেে৷ মেম্নমলমখে আইেগুরলাে অধীরে োরদে এই অমধক্াে েরয়রে:
• যাো ইংলযান্ড, স্কটলযান্ড ও ওরয়লরস বসবাস ক্রেে োরদে জেয 1996 সারলে দয এমপ্লয়রমন্ট
োইটস অযাক্ট৷
• যাো উত্তে আয়ােলযারন্ড বসবাস ক্রেে োরদে জেয 1996 সারলে দয এমপ্লয়রমন্ট োইটস
(উত্তে আয়ােলযান্ড) অর্ণাে৷
োো নয বযমক্তে নদখারশাো ক্রেে োরক্ বলা হয় নপাষয বা মর্রপেরর্ন্ট৷ এই বযমক্ত হরে পারেে:
• মা, বাবা, নেরল, নম, স্বামী/স্ত্রী বা মসমভল পাটণোে
• পমেচযণ াক্ােীে সারে বসবাস ক্রেে এমে নযরক্ারো বযমক্ত, মক্ন্তু মেমে োে ভাড়ারট, লজাে,
নবার্ণাে বা ক্মী েে
• এমে নক্ারো বযমক্ত মযমে অসুস্থ হরয় পড়রল সাহারযযে জেয পমেচযণ াক্ােীে উপে মেভণে ক্রেে
• এমে নক্ারো বযমক্ত মযমে োে পমেচযণ াে বযবস্থা ক্োে জেয নসই বযমক্তে উপে মেভণে ক্রেে৷
এক্টি জরুমে পমেমস্থমেে মরধয অন্তভণ ু ক্ত োক্রে পারে:
• পমেচযণ া বযবস্থায় নক্ারো অপ্রেযামশে পমেবেণে বা সমসযা
• নয বযমক্তে পমেচযণ া ক্ো হরে মেমে অসুস্থ হরয় পড়া, প্রসব ক্ো, আহে হওয়া, হামলা বা
দুঘণটোে মশক্াে হওয়া
• নপাষয অসুস্থ বা আহে হরল ক্মী পমেচযণ াে বযবস্থা ক্োে প্ররয়াজে হওয়া - এে অেণ হরে পারে
সামময়ক্ পমেচযণ াক্ােীে বযবস্থা ক্ো, মক্ন্তু মেরজই নপারষযে পমেচযণ া ক্োে জেয বাড়মে সময়
েু টি ো নেয়া
• এক্জে নপারষযে মৃেুয
• স্কু ল চলাক্ালীে সমরয় ক্মীে সন্তারেে সারে সংমিষ্ট নক্ারো অপ্রেযামশে ঘটো নমাক্ারবলা
ক্োে প্ররয়াজে হওয়া৷
পমেচযণ াক্ােী যাে পমেচযণ া ক্রেে জরুমে পমেমস্থমেরে োে নদখারশাো ক্োে উরেরশয েু টি নেয়াে
জেয পমেচযণ াক্ােীে নক্ারো মেমদণ ষ্ট েূযেেম সময় ধরে চাক্মে ক্োে প্ররয়াজে নেই৷ মক্ন্তু মেমে ক্ী
পমেমার্ সময় েু টি মেরে পােরবে ো পমেমস্থমেে উপে মেভণে ক্রে৷ ক্ী ঘরটরে, নপারষযে সারে ক্মীে
সম্পক্ণ ক্েটা ঘমেষ্ঠ এবং ক্মীে পমেবরেণ অেয নক্উ সাহাযয ক্েরে পােরব মক্ো এই মবষয়গুরলা
মবরবচো ক্োে মাধযরম মেরয়াগক্ােী মসদ্ধান্ত মেরে পারেে৷

নক্উ এই ধেরেে েু টি মেরে চাইরল যে দ্রুে সম্ভব োে মেরয়াগক্ােীরক্ জরুমে পমেমস্থমে সম্পরক্ণ
অবশযই জাোরো উমচে৷ সম্ভব হরল, মেমে ক্খে ক্ারজ মিরে আসরে পােরবে বরল আশা ক্রেে নস
মবষরয় োে মেরয়াগক্ােীরক্ বলা উমচে৷ এই েু টি সাধাের্ে নবেেমবহীে হরয় োরক্, মক্ন্তু এটা
মেরয়াগক্ােীে েীমেমালাে উপে মেভণে ক্রে৷
এক্জে বযমক্ত যমদ ক্ারো পমেচযণ া ক্োে জেয পমেক্মল্পেভারব েু টি মেরে চাে োহরল নসরক্ষরত্র োে
জরুমে পমেমস্থমেরে েু টি নেয়াে আইমে অমধক্াে প্ররযাজয হরব ো৷ নযমে, মেমে যমদ ক্াউরক্ নমমর্রক্ল
অযাপরয়ন্টরমরন্ট মেরয় নযরে চাে োহরল এটি প্ররযাজয হরব ো৷
এক্জে মেরয়াগক্ােী মহরসরব, পমেচযণ াক্ােীরদে অেয ধেরেে েু টিে জেয আপোে েীমেমালা োক্রে
পারে৷ অেবা েু টিে বযবস্থা ক্োে জেয আপমে নসই বযমক্তে সারে ক্ো বলরে পারেে৷ মক্েু অপশে
হরে পারে:
• পমেচযণ াক্ােীে েু টি (নবেে সহ বা োড়া)
• সহােুভূমেমূলক্ েু টি
• েমেীয় ক্ারজে বযবস্থা
• পরেে বেে নেরক্ েু টিে মদে ধাে নেয়া বা বাড়মে মদে মক্রে নেয়া
• পমেচযণ াক্ােীে মবেমে ও মবশ্রাম (সাধাের্ে নবেেমবহীে)৷
এই অেয ধেরেে েু টিে সম্মমে মদরবে মক্ো নস মবষরয় মসদ্ধান্ত নেয়াটা মেরয়াগক্ােীে উপে মেভণে
ক্রে৷
এই অপশেগুরলাে লক্ষয হরলা আপোে ক্মীরক্ োে মেরজে স্বারস্থযে, অেবা মেমে নয বযমক্তে পমেচযণ া
ক্রেে োে স্বারস্থযে নদখারশাো ক্েরে সক্ষম ক্ো, এবং নসইসারে আপোে সংগঠরেে উপে প্রভাব
ক্মমরয় আো৷ এোড়াও এগুরলা ক্মীরক্ যেটা সম্ভব আমেণ ক্ সমসযা নেরক্ সুেমক্ষে োরখ৷
ধেযবাদ
আমারদে েরেযে জেয প্রমার্ সংগ্রহ ক্েরে আমো অরেক্গুরলা উৎরসে উপে মেভণে ক্মে৷ আমারদে
বযবহাে ক্ো উৎসগুরলা সম্পরক্ণ আপমে আরো েেয নপরে চাইরল অেুগ্রহ ক্রে
bookletfeedback@macmillan.org.uk ঠিক্াোয় আমারদে সারে মেিঃসংরক্ারচ নযাগারযাগ ক্রুে
েরেযে মেভণ ু লো এবং লভয নসো প্রমার্ প্রমেিমলে ক্োে মবষয়টি মেমিে ক্োে জেয আমারদে সব
েেয ক্যান্সাে বা অেযােয সংমিষ্ট নপশাজীবীো পযণ ারলাচো ক্রে োরক্ে৷ এই পৃষ্ঠাে েরেযে জেয যাো
মবরশষজ্ঞ মোমে প্রদাে ক্রেরেে োরদে সবাইরক্ আমো ধেযবাদ জাোই৷
এোড়াও এটি যেটা সম্ভব প্রাসমেক্ ও নবাধগময হওয়াে মবষয়টি মেমিে ক্েরে ক্যান্সাে আক্রান্ত
বযমক্তো আমারদে েেয পযণ ারলাচো ক্রেরেে৷ আপমে নয েেযগুরলা পড়রেে নসগুরলা যাো
পযণ ারলাচো ক্রেরেে এবং আমারদে েেয গরড় েু লরে সাহাযয ক্রেরেে োরদে সবাইরক্ আমো
ধেযবাদ জাোই৷
আমো আশা ক্মে এই েেয আপোে জেয সহায়ক্ হরয়রে। আপোে নক্ারো প্রশ্ন োক্রল, আমো
আপোে ভাষায় নটমলরিারেে মাধযরম েেয ও সহায়ো মদরে পামে। আমো মবোমূরলয পমেরষবা মদরয়
োমক্। আমারদেরক্ নেি 0808 808 00 00 েম্বরে (সপ্তারহ 7 মদে, সক্াল 8টা নেরক্ োে 8টা পযণ ন্ত) ক্ল
ক্রুে এবং ইংরেমজরে আপোে পেরেে ভাষাে জেয বলুে।
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