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এই পৃ#ায় ইংল$াে'র অŋ দান সmেক%  আইেনর আসn পিরবত& ন সmেক%  িকছু সাধারণ p"#িলর উtর pদান করেব । 

িক পিরবত& ন হেc? 
ইংল$ােn অŋ দান সmেক%  আইন  পিরবত& ন হেc।  এর মােন হল বসn ২0২0 সাল !থেক, ইংল$ােnর সকল pাpবয়sেদর মৃতু%র সময় তারা অŋ 
দানকারী িহসােব িবেবিচত হেবন যিদ না তারা অŋদান না করার িসdাn !রকড%  কেরেছন বা বাদ !দওয়া দেলর মেধ$ আেছন।  

এ" সাধারণত 'অp আউট' িসেsম িহসােব পিরিচত। 

আপিন আপনার িসdাn !রকড%  করেত পােরন অরগান !ডানর !রিজসটার এ। 

যােদর বাদ !দওয়া হেব : 

• ১৮ বছেরর কম বয়সী যারা 

• ইংল$ােn যারা ১২ মােসরও কম সময় ধের বসবাস করেছন বা যারা এখােন !scায় বসবাস কের না 
• যােদর পিরবত& ন বুঝেত পারার kমতা !নই। 

পিরবত& েনর আয়েt থাকা pাpবয়s এখনও িবেবচনা করেত পােরন তারা অŋ দান করেত চান িকনা এবং !কান অŋ দান করেবন, এবং অŋ দােন 
এিগেয় যাওয়ার আেগ তােদর পিরবার এখনও জিড়ত হেব।  

!কান gপ এই  পিরবত& ন !থেক বাদ !দওয়া হেব? 
• ১৮ বছেরর কম বয়সী যারা 
• যােদর নত# ন ব"ব#া !বাঝার মেতা এবং !েয়াজনীয় ব"ব#া !হেণর জন# মানিসক !মতার অভাব রেয়েছ 
• ইংল$ােn ঘুরেত এেসেছন, এবং যারা !scায় এখােন বসবাস করেছন না 
• যারা মৃতু%র আেগ ১২ মােসর কম সমেয়র জন# ইংল$ােn বসবাস কেরেছন 

!কন আমেদর এক# অp আউট  িসেsেমর pেয়াজন আেছ? 
অŋ দান িনেয় অসাধারণ অgগিত হেয়েছ িকn এখনও দাতােদর অভাব আেছ। pিত বছর UK !ত !াnpাn ওেয়$ং িলেs থাকা শত শত মানুষ 
মারা যায়। 

আমােদর অgগিত চািলেয় যাওয়ার জন#, জনসাধারেণর মেনাভােবর !পাnর দরকার। ১0 ! পিরবােরর ৬ !রও !বিশ অŋ অŋ দােনর সােথ 
একমত িকn !রাগীর pেয়াজন !মটােত আমােদর অnত ১০ ! পিরবােরর ৮ !র সহায়তার pেয়াজন জীবন বাঁচােত এবং উnত করেত। 

ওেয়লেসর সব# েশষ pমাণ%িল !দখায় !য ২০১৫ সােল তারা অp আউট িসেsম চালু করার পের সmিত হার উেlখেযাগ(ভােব বৃিd 
!পেয়েছ। আমরা ইংল$ােn একই অgগিত !দখেত আgহী। 

অp আউট  িসেsম কখন  !" হেব? 
অp আউট িসেsম কায) কর হেব বসn ২০২০ !থেক । নতুন পdিত বাsবািয়ত করার স"ক তািরখ এখেনা সরকার িনি#ত কেরিন। 

ইংল$ােn অŋ দান pায় আইন পিরবত& ন আইন সংসদীয় pিkয়ার মাধ$েম গৃহীত হেয়েছ এবং রেয়ল অ"ােসn !পেয়েছ ।  

পিরবত& ন অিবলেm কায$ কর হেব না এবং পিরবত& ন(িল সmেক%  জনগণেক জানােনার জন# pচুর সময় আেছ িকনা তা িনি#ত করা হেব। এ" মানুষেক 
অরগান !ডানার হওয়া◌ার িসdাn !নওয়ার সময় !দেব এবং তােদর পিরবার ও বnুেদর সােথ এই িসdাn& ভাগ কের !নওয়ার জন# সময় !দেব।   
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যিদ আিম অp আউট  না কির তেব আপিন sয়ংিkয়ভােব আমার অŋ#িল gহণ করেবন?  
না। অŋ দান !ধুমাt কেয়ক$ !kেtই ঘটেত পাের। !ত pিত বছর pায় ৫00,000 মানুষ মারা যায়, তেব তােদর মেধ$ pিত ১00 জেন মাt ১ জন 
তােদর অŋ দান করেত সkম হয়। !কউ মৃতু%র পর খুব শী#ই !াnp%াn করা !যেত পাের এবং অŋ ! ব"বহারেযাগ" অবsায় থাকেত হেব , তাই 
!ডানর !কবলমাt এমন ব"িk হেত পাের যারা হাসপাতােলর আই.িস.ইউ ইউিনেট থাকা কালীন বা এ এn ই িবভােগ মারা !গেছন। এই সীমাবdতার 
কারেণ, pিত সmাব% দাতা মূল$বান। 

আপনার অŋ দােনর আেগ আপনার পিরবারেক !যাগােযাগ করা হেব। অŋ দান pিkয়ার িবষেয় আপনার পিরবােরর !যেকােনা pে#র উtর !দওয়া 
হেব, আপনার িব#াস বা সংsৃিতেক সmান !দওয়া হেব হেব তা সহ। এটা খুবই !"tপূণ'  আপিন দাতা হেত চান িকনা এবং এই িবষেয় আপনার 
পিরবারেক জানান। আপনার পিরবােরর সােথ আপনার িসdাn আেলাচনা ক"ন তারা যােত আপনার মতামতেক সmািনত করেত িনি#ত করেত 
পােরন। 

আিম িক আমার !দেহ িনেয় িক করা হেব তার িনয়ntণ হািরেয় !ফলিছ? 
না। আপিন যিদ অŋ দাতা হেত চান তেব এ" আপনার জন# চয়ন করা হেব। এবং যিদ আপিন দান করেত না চান তেব এনএইচএস অরগান 
!ডানার !রিজsাের আপনার পছn$িল dত এবং সহেজই আপেডট করেত পােরন । এ" করার dততম এবং সহজ উপায় অনলাইন। যিদ 
আপনার ইnারেনট অ"ােkস না থােক তেব আপিন আমােদর সােথ !যাগােযাগ করেত পােরন এই নmের 0300 123 23 23। 

আপিন !য !কানও সমেয় এনএইচএস অরগান !ডানার !রিজsাের আপনার পছn$িল dত এবং সহেজই আপেডট করেত পােরন। অনুমিত ছাড়া 
কােরার অŋ !নওয়া হেব না। 

অŋ দােনর আেগ আপনার পিরবার সােথ সবসময় পরামশ&  করা হেব। অŋ দান pিkয়ার িবষেয় আপনার পিরবােরর !যেকােনা pে#র উtর !দওয়া 
হেব, আপনার িব#াস বা সংsৃিতেক কীভােব সmািনত করা যায় তা সহ। এটা খুবই !"tপূণ'  আপনার পিরবার এবং বnুেদর আপনার পছn 
জােনন। এ" আপনার পছnেক সmান জানােত, !স# যাই !হাক না !কন, তােদর জন# সহজ কের !তােল। 

এখনও  আমার পিরবােরর অনুমিত !নওয়া হেব িক? 
হ"াঁ। পিরবার সােথ অŋ দান সmেক%  পরামশ&  করা হেব। এইটার অেনক%িল কারণ আেছ: 
• িবেবচনা করা !য তারা পিরবােরর িনকটবত' কােরােক হরােত চেলেছ; 
• পিরবােরর কােছ অŋ দান সmেক%  সাmpিতকতম িসdােnর িবষেয় !"tপূণ'  তথ# থাকেত পাের যা এনএইচএস অরগান !ডানার !রিজsাের 

!নই 

• পািরবািরক সহায়তা আমােদর িবেশষj নােস% র জন# অŋ দান সmরেক&  !"tপূণ'  তথ# উপলb করেত সহায়তা কের, !যমন তােদর 
িচিকৎসা, !মণ এবং সামািজক ইিতহাস । অŋ দােনর আেগ পিরবার&িল !য তথ# pদান কের তা, িচিকৎসা !নাট এবং অন#ান# পরীkার 
মাdেম একজন ব"িkর অŋ অন# কােরা মেধ$ pিতsাপেনর জন# িনরাপদ িকনা তা !বাঝার জন# অপিরহায( । 

অŋ বা !সু$ দােনর সmাবনা থােক যিদ তেব আপনার পিরবার সােথ সবসময় !যাগােযাগ করা হেব। যিদ আপিন ইিতমেধ' দান সmেক%  িসdাn 
িনেয়েছন এবং আপনার পিরবােরর সােথ এ" ভাগ কেরেছন তেব তারা আপনার িসdাnেক সমথ$ ন করেব বেল আশা করা হেব। 

যিদ আপিন !কান ভােবই !কান িসdাn !রকড%  না কের থােকন বা আপিন বাদ !দওয়া gেপ !নই, আপনার পিরবারেক !যাগােযাগ করা হেব এবং 
িজjাসা করা হেব আপনার অŋ দান িসdাn সmেক%  !কান তথ# আেছ তােদর কােছ আেছ িকনা । !কান তথ# পাওয়া না !গেল, এটা িবেবচনা 
করা হেব !য আপিন আপনার অŋ দান করেত সমথ$ ন জািনেয়েছন এবং আপনার পিরবার আপনার িসdাnেক সমথ$ ন করেব বেল আশা করা হেব। 

১৮ বছেরর কম বয়সী এবং মানিসক kমতার অভাব যারা নতুন আইন !থেক বাদ !দওয়া হেয়েছ , িকn তারা এখনও এনএইচএস অরগান 
!ডানাের তােদর িসdাn !রকড%  করেত পাের। আেলাচনার সময় এই তথ# পিরবােরর কােছ উপলb করা হেব। বাদ !দওয়া !গা$ীর মানুেষর কাছ 
!থেক অŋ দান করার চূড়াn িসdাn তােদর পিরবােরর , তেব িবেশষj নাস$  !রকেড&  যা িসdাn আােছ তা gহেণর িসdাn িনেত উtসািহত 
করেব।  
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এই  পিরবত& ন আমার সnানেদর pভািবত করেব িক?  
অp আউট িসেsম ১৮ বছেরর কম বয়সী িশ#েদর !kেt pেযাজ& নয়। !যখােন ১৮ বছেরর কম বয়সী কােরা জন# অŋ দান িসdাn pেয়াজন 
!সেখেt পিরবারেক !সই িসdাn !নওয়ার এবং সmিত pদােনর জন# বলা হেব। 

এনএইচএস অরগান !ডানার !রিজsাের সবার জন# বয়স িনিব$ েশেষ সবার জন# !খালা। যিদ এক# িশ# বা সnােনর অিভভাবক তােদর িসdাn 
!রিজsার করেত চায়, তােদর জন# িবকl রেয়েছ। অŋ দান দান িবেশষj নাস$  এনএইচএস অরগান !ডানার !রিজsােরর তথ# জানেবন ও অŋ 
দােনর সmাবনা সmেক%  পিরবােরর সােথ কথা বলেত পােরন। 

আমার অেn$ি&িkয়া পিরকlনা pভািবত হেব িক? 
আমােদর িবেশষj নাস$  সবসময় িবেবচনা কেরন ওপিরবােরর সেŋ কথা বেলন !য িব#াস বা সংsৃিত অনুযায়ী অেn$ি&িkয়া সmেক%  িক পিরকlনা 
আেছ । উদাহরণs(প, এক# dত কবর বা !খালা কেsট। 

অত#n দk !পশাদার একজন দাতার অŋ#িল সরােনার অেstাপচার কেরন একই যt, মেনােযাগ ও !dার সােথ,যা একজন !রাগীর জীবন রkা 
করার জন# কের থােকন। শল#িচিকtসার পর শল#িচিকৎসার জায়গা%িল যtসহকাের ঢাকা !দওয়া হয় এবং !শষ ইcা অনুযায়ী শরীেরর ওয়ািশং 
এবং !"িসং করা হয়। 

অেনক দাতার ই !খালা কেsট অেn$ি&িkয়া হেয় থােক। 

আিম িকছুই না করেল িক হেব? 
একবার ইংল$ােn নতুন িসেsম কায$ কর হেল, আপিন যিদ দান !ছেড় !দওয়ার িসdাn না !নন এবং বাদ !দওয়া !গা$ীেত না থােকন তাহেল 
আপিন অŋ দান করার জন# সmত হেব বেল মেন করা হেব। তাই আপিন যিদ !কান অŋ দাতা হেত !রকড%  নাও কের থােকন তেব আপনার 
মতামত তা আপনার পিরবারেক জানােনা !"tপূণ' । 

আপনার যিদ !কান অŋ#িল আপিন দান করেত চান বা চান না !স িবষেয় িনিদ$ % িনেদ% শাবলী থােক তা এনএইচএস অরগান !ডানার !রিজsাের 
!রকেড& র সময় এই তথ# pদান করেত হেব ।  

এমন পিরিsিতেত মারা !গেল, !যখােন আপনার িকছু অŋ বা সমs অŋ দান করা সmব তাহেল সবসময় আপনার পিরবারেক িজjাসা করা হেব। 
আপনার অŋ তােদর সmিত ছাড়া দান করা হেব না। 

যিদ আপিন ইিতমেধ' এনএইচএস অরগান !ডানার !রিজsাের আপনার অŋ দান করার িসdাn !রকড%  কেরেছন, এবং এখেনা আপনার পিরবারেক 
জানান িন, দয়া কের তােদর জানান। 

আপিন অরগান !ডানার !রিজsাের অp আউট িসdাn িনেয়েছন তাহেল আপনার পিরবারেক অবশ$ই এই িসdাn সmেক%  জানান। 

আিম িক আমার মতামত বদল  করেত পাির? 
আপিন যিদ আপনার িসdাn আপেডট বা পুনিন% ম% াণ করেত চান, আপিন Amend your details ফম#  সmূণ%  করেত পােরন বা !ফান ক"ন 
0300 123 23 23। 

আপনার পিরবােরর সােথ অŋ দাতা হেত আপনার িসdাn ভাগ করা !"tপূণ' । এ" তােদর আরও আsা !দেব !য তারা জােন !য আপিন দান করেত 
চান এবং আপনার িসdাnেক সmান করা তােদর পেk আরও সহজ হেব। 

এনএইচএস  অরগান !ডানার !রিজsর িক?  
এনএইচএস অরগান !ডানার !রিজsর এমন এক# !ডটােবস যা সকেলর িববরণ ধারণ কের ও তারা অŋ দান করেত চান িক চান না তা !রকড%  কের। 
এনএইচএস অরগান !ডানার !রিজsাের !রিজsার করা এবং আপনার পিরবারেক জানােনা, আপনার মূতু%র পর আপনার িসdাnেক সmািনত করার 
!সরা উপায় ।  

আইন পিরবত& ন সmেক%  কােরা সােথ কথা বলেত চাইেল দয়া কের আমােদর !ডিডেকেটড লাইেন কল ক"ন: 0300 303 ২094 ।  এই  
!সবা !ধুমাt ইংেরিজ পাওয়া যায় দয়া কের !নাট ক"ন।  


