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বসন্ত ২০২০ থেকে ইংল্যাকডে অঙ্গ দযান েযারযার আইন পররবর্ত ন হকছে।

এই রলফকলট আপনযার পছন্দ ব্যাখ্যা েরকব

অঙ্গ এবং টিস্্ রে?

অঙ্গ (অর্তযান) এবং টিস্্ দযান হল আপনযার মৃর্্র পর অন্কদর রক্যা বযা রযাকদর জ ীবন উন্নর েরকর সহযায়রযা েরযার জন্ আপনযার 
অঙ্গ এবং/ অেবযা টিস্্ দযান েরযা। 

এে অঙ্গ দযারযা (অর্তযান থ�যানযার) নয় জন পর্তন্ত ব্রতির জ ীবন বযঁাচযাকর বযা রূপযান্তর েরকর পযাকরন। এছযাডযাও টিস্্ প্রররস্যাপন 
উকলেখকরযার্ভযাকব এেজন ব্রতির জীবকনর মযান উন্নর েরকর পযাকর। এটি েযাউকে আবযার থদখযাকর সযাহযার্ েরযার জন্ েরন্তয়যা 
হকর পযাকর, হযাকট্ত র ভযালভ প্রররস্যাপন েকর এেটি হযাকট্ত র খঁ্র রচরেৎসযা বযা গুরুরর ভযাকব প্কড রযাওয়যা মযান্কের চযামডযার রচরেৎসযা 
ও হকর পযাকর। 

অঙ্গ দযান (অর্তযান �কনশন) রিকর েযােযা আইনটি থেন বদলযাকছে? 

UK জ্কড প্ররররদন প্রযায় ররন জন মযান্ে মযারযা রযান রযাকদর অকঙ্গর দরেযার রছল, েযারণ প্রররস্যাপকনর জন্ পর্ত যাপ্ত অঙ্গ (অর্তযান) 
পযাওয়যা রযায় নযা। মযাত্র 1% মযান্ে এমন পরররস্ররকর মযারযা রযান রযাকদর  দযান েরযা সম্ভব।

অরিেযাংশ মযান্েই ননররেভযাকব অঙ্গ দযাকন সমে্তন েকরন এবং রযাকদর মৃর্্র পর রযাকদর অঙ্গ দযান েরকর ইছ্েে েযাকেন। 
রকব, অকনকেই এই রসদ্যান্তটি এনএইচএস অর্তযান থ�যানযার থররজস্যাকর সযাইন েকরন নযা বযা রযাকদর পররবযারকে জযানযান নযা। আইন 
পররবর্ত কনর মযাি্কম থবর শরভযার মযান্ে ে ী চযান থসটযা প্রররফরলর হকব এবং আরও মযান্কের জ ীবন বযঁাচযাকর এবং উন্নর েরকর 
সহযায়রযা েরকব। 

রে পররবর্ত ন হকছে? 

2020 সযাকলর বসন্ত থেকে, ইংল্যাকডের সেল প্রযাপ্তবয়স্করযা এেজন অঙ্গ ও টিস্্ দযারযা (থ�যানযার) রহসযাকব রনব্ত যা রচর হকর 
এেমর হকয়কছন বকল রবকবরচর হকবন ররদ নযা রযারযা দযান নযা েরযার রসদ্যান্ত রনকয়কছন বকল থরে�্ত  েরযান। বযা বযাদ থদওয়যা 
গ্রুকপর মকি্ এেটিকর পকডন (থদখ্ন ‘এই পররবর্ত নটি েযাকে প্রভযারবর েরকব?’)। এটি সযািযারণর এেটি ‘অপ্ট আউট’ 
(অরনব্ত যাচন) রসকস্ম রহসযাকব পরররচর। 

এর অে্ত হল আপরন এেজন অঙ্গ দযারযা (অর্তযান থ�যানযার) হকর চযান রেনযা থসটযা ররদ রনরচির নযা েকরন, এনএইচএস অর্তযান 
থ�যানযার থররজস্যাকর বযা আপনযার বন্্কদর বযা পররবযাকরর সযাকে েেযা বকল রসদ্যান্ত নযা জযানযান - এটি মকন েরযা হকব থর মৃর্্র 
পর আপরন আপনযার অঙ্গ দযান (অর্তযান �কনশন) েরযার জন্ রযারজ আকছন।

অঙ্গ দযান েরযা থে মহযান উদযাররযার এেটি েযাজ বকল রণ্ েরযা হয়। এখনও আপরন এেজন অঙ্গ দযারযা হকবন রেনযা থসটযা 
বযাছযাই েরযার অরিেযার েযােকব। মৃর্্র পকর আপনযার অঙ্গ দযান েরযার সম্পকে্ত  আপনযার পররবযাকরর সযাকে েেযা বলযা হকব।  
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অঙ্গ দযান থে রিকর েযােযা আইনটি েখন বদলযাকছে?

2020 সযাকলর বসন্ত থেকে ইংল্যাকডে ‘অপ্ট আউট’ (অরনব্ত যাচন) পদ্রর েযার্তের হকব।

রখন পর্তন্ত, ররদ আপরন দযান থরযার্ অবস্যায় মযারযা রযান রকব রবকশেজ্ঞ রচরেৎসযা েম মীরযা আপরন এেজন থ�যানযার (দযারযা) হওয়যার 
রসদ্যান্ত থরে�্ত  েকরকছন রেনযা থসটযা জযানযার জন্ এনএইচএস অর্তযান থ�যানযার থররজস্যার টি থচে েকর থদখকবন। আপরন ররদ 
েকর েযাকেন, রযাহকল আপনযার পররবযারকে এটি সম্যান েরযার জন্ বলযা হকব। আপরন ররদ থ�যানযার (দযারযা) রহসযাকব থররজস্যার নযা 
েযাকেন রকব আপনযার পররবযারকে আপনযার পকক্ রসদ্যান্ত থনওয়যার জন্ বলযা হকব।

আইনটি পররবরর্ত র হওয়যার পর আপরন রযারজ আকছন বকল িকর থনওয়যা হকব ররদ আপরন 18 বছকরর থবর শ বয়স ী হন এবং:

• বযা আপরন ‘অপ্ট আউট’ (বযাইকর েযােযার রসদ্যান্ত) থনন নযাই, বযা 

• আপরন এেটি বযাদ থদওয়যা গ্রুকপর মকি্ থনই

আপনযার পররবযার রখনও জরডর েযােকবন।

এই পররবর্ত ন েযাকে প্রভযারবর েরকব?

নর্ন আইন ইংল্যাকডের প্রযাপ্তবয়স্ককদর জন্ প্রকরযাজ্ হকব, রযাকদর ইংল্যাকডে মূর্্ হকয়কছ।

এটযা প্রকরযাজ্ হকব নযা: 

• 18 বছকরর েম বয়স ী মযান্কের উপর 

•  রযারযা নর্ন ব্বস্যা ব্ঝকর মযানরসে ক্মরযা রযাকখন নযা এবং প্রকয়যাজন ীয় ব্বস্যা গ্রহণ েরকর সক্ম নন 

•  রযারযা মৃর্্র আকর 12 মযাকসর থচকয়ও েম সময় ইংল্যাকডে বসবযাস েকরকছন 

•  এখযাকন রযারযা থবেছেযায় বসবযাস েরকছন নযা

আমযাকে রে েরকর হকব?

2020 সযাল থেকে ইংল্যাকডে অঙ্গ দযান সম্পকে্ত  আইন থরকহর্ পররবর্ত ন েরযা হকছে, রযাই আমরযা চযাই প্রকর্কে অঙ্গ দযারযা হকর 
চযান রেনযা থস ব্যাপযাকর রসদ্যান্ত থনন এবং রযাকদর পররবযাকরর সযাকে রযাকদর রসদ্যান্ত থশয়যার েকরন।

আপরন ররদ এেজন অঙ্গ দযারযা হকর চযান রকব আপরন এনএইচএস অর্তযান থ�যানযার থররজস্যাকর এেজন থ�যানযার (দযারযা) হওয়যার 
জন্ থররজস্যার (রনবন্ন) েরকর পযাকরন।

আপরন ররদ এেজন অঙ্গ দযারযা হকর চযান নযা, আপরন এনএইচএস অর্তযান থ�যানযার থররজস্যাকর ‘দযান েরকর অরনছ্েে’ জযারনকয় 
‘অপ্ট আউট’ (অরনব্ত যাচন) েরকর পযাকরন।

ররদ আপরন ইররমকি্ এনএইচএস অর্তযান থ�যানযার থররজস্যাকর আপনযার রসদ্যান্ত থররজস্যার েকর েযাকেন এবং আপনযার রসদ্যান্ত 
এেই রেম েযাকে রকব আপরন থর এটি চযান থসটযা আপনযার পররবযারকে জযানযান।

আপরন ররদ ইররমকি্ থররজস্যার েকর েযাকেন, রেন্তু আপনযার থরে�্ত েৃর রসদ্যান্তটি পররবর্ত ন েরকর চযান রকব আপরন ‘একমডে 
ইয়র র�কটলস’ (আপনযার রে্ সংকশযািন েরুন) ফম্তটি অনলযাইকন পূরণ েকর থর থেযানও সমকয় সহকজই এটি েরকর পযাকরন।
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এনএইচএস অর্তযান থ�যানযার থররজস্যার রে?

এনএইচএস অর্তযান থ�যানযার থররজস্যার হল এেটি রনরযাপদ �যাটযাকবস রযা অঙ্গ দযান সম্পকে্ত  রসদ্যান্ত জযারনকয়কছন এমন সেল ব্রতির 
রবস্যাররর রে্ িযারন েকর। এটি থেউ এেজন অঙ্গ বযা টিস্্ দযারযা হকর চযান রেনযা রযা থরে�্ত  েকর রযাকখ। রযারযা অঙ্গ দযান েরকর চযান 
রযাকদর জন্, রযারযা থেযান অঙ্গ এবং টিস্্ দযান েরকর চযান রযা থরে�্ত  েকর রযাকখ। থররজস্যারটিকর শুি্মযাত্র রবকশেজ্ঞ এনএচএস 
েম মীকদর দ্যারযা অ্যাকসেস েরযা থরকর পযাকর।

আপনযার রসদ্যান্ত এনএইচএস অর্তযান থ�যানযার থররজস্যার এ থরে�্ত  েরযা এবং আপরন থর এটি চযান থসটযা আপনযার পররবযারকে 
জযারনকয় রযাখযা হল আপনযার রসদ্যান্তটির প্ররর সম্যান প্রদশ্তন রনরচির েরকর সযাহযার্ েরযার থসরযা উপযায়।

মকন রযাখকবন, ররদ আপরন 18 বছর বয়কসর থবর শ বয়স ী হন, থেযানও বযাইকর রযাখযা গ্রুকপর মকি্ নযা পকডন এবং ‘অপ্ট 
আউট’ (অরনব্ত যাচন) েকরন নযাই, রকব আপরন রখন মযারযা রযাকবন রখন এটি মকন েরযা হকব থর আপরন অঙ্গ এবং টিস্্ 
থ�যানযার (দযারযা) হকর রযারজ আকছন। 

আপরন রযাই রসদ্যান্ত থনন নযা থেন, আপনযার পররবযারকে জযানযাকনযাটযা গুরুত্বপূণ্ত রযাকর রযারযা আপনযার রসদ্যান্তকে সমে্তন 
েরকর পযাকর। ররদ আপরন ভরবে্কর আপনযার রসদ্যান্ত পররবর্ত ন েকরন রকব থসটযাও রযাকদরকে আপনযার জযানযাকনযা উরচর।

আপনযার রসদ্যান্ত থররজস্যার েরকর রযান organdonation.nhs.uk

2020 সযাকলর বসকন্তর পরও রে আমযার পররবযারকে আমযার অঙ্গ দযান সম্পকে্ত  রজজ্ঞযাসযা েরযা হকব?

হ্ য াঁ, এেজন সম্ভযাব্ থ�যানযাকরর (দযারযার) পররবযাকরর সকঙ্গ অঙ্গ এবং টিস্্ দযাকনর অপশন (উপযায়) রনকয় আকলযাচনযা েরযার জন্ 
সবসময় থরযারযাকরযার েরযা হকব। এটি এনএইচএস অর্তযান থ�যানযার থররজস্যাকর থর রসদ্যান্ত থরে�্ত  আকছ থসটি আপনযার সব্তকশে 
রসদ্যান্ত বকল রনরচির েরকর সহযায়রযা েকর। এই রসদ্যান্ত রযাকর সম্তেন েরযা হয় থসটযা রনরচির েরকর এেজন রবকশেজ্ঞ নযাস্ত 
পররবযাকরর সযাকে েযাজ েরকবন।

আপনযার পররবযার আপনযার িম্ত বযা রবশ্যাকসর সযাকে সঙ্গররপূণ্তভযাকব অঙ্গ দযাকন এর রকয় রযাওয়যা রনরচির েরকর থেযান রবকশে অন্করযাি 
বযা প্রকয়যাজন ীয়রযা সম্পকে্ত  আমযাকদর জযানযাকর পযাকরন।

আপনযার পররবযার আপনযার রচরেৎসযা, ভ্রমণ এবং সযামযারজে ইররহযাস সম্পকে্ত ও গুরুত্বপ্ণ্ত রে্ সরবরযাহ েরকবন। এই রে্ আপনযার 
অঙ্গ (অর্তযান) রনরযাপকদ অন্ েযাউকে থদওয়যা রযাকব রেনযা থসটযা থচে েরকর সযাহযার্ েরকব। 

আপনযার পছন্দগুরল সম্পকে্ত  আরও জযান্ন

আমযাকদর ওকয়বসযাইকট অঙ্গ ও টিস্্ দযান সম্বকন্ আরও অকনে সহযায়ে রে্ রকয়কছ: 

organdonation.nhs.uk এবং থসযাশ্যাল রমর�য়যায় @NHSOrganDonor

       

আপরন রখন আপনযার রসদ্যান্ত গ্রহণ েকরন, রখন এটি এনএইচএস অর্তযান থ�যানযার থররজস্যাকর থরে�্ত  েরযা এবং আপনযার পছন্দ 
সম্পকে্ত  আপনযার পররবযারকে জযানযাকনযা গুরুত্বপূণ্ত।
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আপরন ররদ ওকয়বসযাইটটিকর রযা চযান রযা খঁ্কজ নযা পযান বযা এখনও রনরচির নযা েযাকেন রকব আপরন আমযাকদর থ�র�কেকট� 
থহল্পলযাইকন েল েরকর পযাকরন:

0300 303 2094

আপনযার ররদ শ্রবকণ সমস্যা েযাকে রকব আমযাকদর থটসেট ররকল সযারভ্ত সটি ব্বহযার েরুন:

18001 0845 730 0106

থটসেট চ্যাট ব্বহযার েরযার জন্ এসএমএস েরুন: 

07860 034 343

  1 থম 2019 থেকে, এনএইচএস অ্যাকপ অ্যাকসেস েযােযা থর থেউ এনএইচএস অর্তযান থ�যানযার থররজস্যাকর রসদ্যান্ত 
থররজস্যার (রনবন্ন) েরযার জন্ এটি ব্বহযার েরকর পযারকবন।

আপরন এনএইচএস এপ থস্যার থেকে এপ খ্কল অেবযা গুরল থলে থেকে �যাউনকলযা� েরকর পযাকরন।

৫৫ বছর বয়কস থরযারহর হযাট্ত  অ্যাটযাকে মযারযা থরকলন। রযঁার রে�নী, হযাকট্ত র ভযালভ এবং েনমীয়যা দযান 
েকর অন্কদে র সযাহযার্ েরকছ।

https://itunes.apple.com/gb/app/nhs-app/id1388411277?mt=8
https://play.google.com/store/apps/developer?id=NHS+Digital

