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ইংল্যান্ডে অঙ্গদযান বিষয়ক আইন 
পবিিব ত্ি্ হন্য়ন্ে 

আপনযাি এখন্নযা বিদ্যান্ত বিন্ে বনওয়যাি 
িুন্�যাগ িন্য়ন্ে

ইংল্যান্ডে অঙ্গদযান এখন একটি ‘অপ্ট আউট’ ি্িস্যায় রুপযান্তবি্ হন্য়ন্ে
ইংল্যান্ডের সকল প্যাপ্ত বয়স্ক ব্ক্তি তযান্ের মযারযা যযাওয়যার পর অঙ্গ ও টিস্্ েযান্ে সম্মত হন্য়ন্েে বন্ল ধন্র নেওয়যা 
হন্ব যক্ে েযা তযারযা েযাতযা েযা হওয়যার ক্সদ্যান্ত নরকর্ড  কন্র রযান্েে, তযান্ের পক্রবযারন্ক েযাতযা েযা হওয়যার ক্সদ্যান্ন্তর কথযা 
জযাক্েন্য় যযাে অথবযা ক্েম্নক্লক্েত নকযান্েযা একটি বক্হর্্ড ত েন্লর অন্তর্্ড তি হে:
• 18 বেন্রর কম বয়স্ক ব্ক্তি
• েত্ে ব্বস্যাপেযা ব্ঝন্ত ও প্ন্য়যাজেীয় পেন্ষেপ গ্রহন্ে মযােক্সকরযান্ব অষেম ব্ক্তি
• নযসকল ব্ক্তি মৃত্্র আন্ে 12 মযান্সর কম সময় ইংল্যান্ডে বযাস কন্রন্েে
• ইংল্যান্ডের ের্ডেযাথথী
• নযসকল ব্ক্তি নবেচ্যায় এেযান্ে বযাস করন্েে েযা।  

েত্ে ব্বস্যা শুধ্মযাত্র ক্েয়ক্মত প্ক্তস্যাপন্ের জে্ ব্বহৃত অঙ্গ ও টিস্্র নষেন্ত্র প্ন্যযাজ্ হন্ব।

মযারযা যযাওয়যার পর আপক্ে অঙ্গেযাতযা হন্বে ক্কেযা নস ব্যাপযান্র এেন্েযা আপেযার ক্সদ্যান্ত নেওয়যার স্ন্যযাে রন্য়ন্ে। 
আপেযার ক্বকল্পগুন্লযা এই ফ্যাক্টরীন্ে বক্ে্ডত রন্য়ন্ে।

অনুগ্রহ কন্ি আপনযাি অঙ্গদযান বিষয়ক বিদ্যান্ত গ্রহণ করুন ও অন্ন্দিন্ক 
অিবহ্ করুন
এ ক্বষন্য় আপেযার পক্রবযার ও বন্্-বযান্ন্বর সযান্থ আন্লযাচেযা করুে যযান্ত আপেযারযা এন্ক অপন্রর ক্সদ্যান্তগুন্লযা 
জযােন্ত পযান্রে। 

আপনযাি অঙ্গদযান বিষয়ক বিদ্যান্ত অন্ন্দিন্ক জযানযান্নযা জরুবি বকন?
মৃত্্র পর আপেযার অঙ্গ েযাে করযা হন্ব ক্কেযা নস ক্বষন্য় আপেযার পক্রবযান্রর সযান্থ আন্লযাচেযা করযা হন্ব।

এর অন্েকগুন্লযা কযারে রন্য়ন্ে:
• আপেযার পক্রবযান্রর ক্বন্বচেযার জে্
• আপেযার অঙ্গেযাে ক্বষয়ক ক্সদ্যান্ত সম্পন্ক্ড  আপেযার পক্রবযার NHS অঙ্গেযাতযা নরক্জস্যান্রর নরকন্র্ড র ত্লেযায় 

নবক্র তথ্ জযােন্ত পযান্রে
• আপেযার ক্বন্রষ নকযান্েযা অে্ন্রযাধ বযা রত্ড  থযাকন্ল নস সম্পন্ক্ড  আপেযার পক্রবযার আমযান্েরন্ক জযােযান্ত পযান্রে, 

যযান্ত আপেযার ক্বশ্যাস বযা মূল্ন্বযাধ বজযায় নরন্ে অঙ্গেযাে প্ক্রিয়যাটির পক্রচযালেযা ক্েক্চিত করযা যযায়
• আপেযার পক্রবযার প্েত্ত তন্থ্র মযাধ্ন্ম আমরযা ক্েক্চিত করন্ত পযারব নয আপেযার অঙ্গ অন্ে্র জে্ গ্রহে করযা 

ক্েরযাপে ক্কেযা

যক্ে আপেযার ঘক্েষ্ঠ নকযান্েযা পক্রবযার ও বন্্-বযান্ব েযা থযান্ক, বযা আপক্ে আপেযার পন্ষে অে্ কযাউন্ক আন্লযাচেযার 
জে্ মন্েযােীত করন্ত েযা চযাে, তযাহন্ল NHS অঙ্গেযাতযা নরক্জস্যান্রর মযাধ্ন্ম আপক্ে একজে ক্বশ্স্ত প্ক্তক্েক্ধন্ক 
মন্েযােীত করন্ত পযান্র।

আন্রযা জযাে্ে এবং আপেযার ক্সদ্যান্ত নরকর্ড  করুে
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অঙ্গ ও টিিু্ দযান কী? 
অঙ্গেযাে হন্লযা প্ক্তস্যাপন্ের প্ন্য়যাজে রন্য়ন্ে এমে কযাউন্ক সহযায়তযা করযার জে্ নকযান্েযা অঙ্গ উপহযার ক্হন্সন্ব 
নেওয়যা। অঙ্গ প্ক্তস্যাপন্ের ফন্ল য্তিরযান্জ্ প্ক্ত বের হযাজযার হযাজযার জীবে রষেযা পযায় বযা উন্নত হয়। মৃত ব্ক্তির 
নযসকল অঙ্গ েযাে করযা যযায় নসগুন্লযা হন্লযা: 
• হৃৎক্পণ্ড  •  ফ্সফ্স
• ক্করক্ে  •  অগ্্যারয়
• ক্লরযার  •  নেযাে অন্ত্র

টিস্্ নযমে ত্বক, হযাড়, হৃৎক্পন্ণ্ডর বযাল্ব ও কক্ে্ডয়যাও মযাে্ন্ষর জীবে উন্নত করন্ত ব্বহযার করযা যযায়।

আইনটি বকন পবিি ত্িন কিযা হন্য়ন্ে?
আইেটি পক্রবত্ড ে করযা হন্য়ন্ে যযান্ত আন্রযা নবক্র সংে্ক জীবে রষেযা ও উন্নত করযা যযায়। অঙ্গেযান্ের নষেন্ত্র 
অরযাবেীয় অগ্রেক্ত হন্য়ন্ে ক্কন্তু এেন্েযা অঙ্গেযাতযার ঘযােক্ত রন্য়ন্ে। প্ক্তক্েে য্তিরযাজ্ জন্্ড় অঙ্গ প্ক্তস্যাপন্ের 
অন্পষেযায় থযাকযা নকউ েযা নকউ মযারযা যযায়।

আপনযাি বিশ্যাি িযা মূল্ন্িযাধন্ক বক িম্যান প্রদরতিন কিযা হন্ি?
হ্্যা আমযান্ের ক্বন্রষজ্ঞ েযাস্ডরযা পক্রবযান্রর সযান্থ আন্লযাচেযার জে্ ব্ক্তিক্রক্ত্তক পৃথক পদ্ক্ত ব্বহযার কন্রে যযার 
মযাধ্ন্ম তযারযা ক্করযান্ব অঙ্গেযাে প্ক্রিয়যা শুরুর আন্ে, প্ক্রিয়যা চলযাকযালীে ও এর পন্র আপেযার ক্বশ্যাস ও 
মূল্ন্বযাধন্ক সম্মযাে প্ের্ডে করযা হন্ব নস সম্পক্ক্ড ত প্শ্নগুন্লযার জবযাব নেন্বে।

যক্ে আপক্ে অঙ্গেযাতযা ক্হন্সন্ব ক্েবন্ে করযার ক্সদ্যান্ত গ্রহে কন্রে, NHS অ্যাপ বযা আমযান্ের নহল্পলযাইন্ের মযাধ্ন্ম 
অেলযাইন্ে নসটি করযার সময় আপক্ে আপেযার ক্বশ্যাস বযা মূল্ন্বযাধ বজযায় নরন্ে অঙ্গ েযাে করযার ক্বষন্য় আপেযার 
পক্রবযার ও উপয্তি অে্ কযান্রযা সযান্থ NHS আন্লযাচেযা করন্ব ক্কেযা নস সম্পন্ক্ড  আপেযার ইচ্যার কথযা উন্লেে করন্ত 
পযান্রে। আমযান্ের ক্বন্রষজ্ঞ েযাস্ডরযা NHS অঙ্গেযাতযা নরক্জস্যান্র আপেযার ক্েবন্ে নেোযাজযার সময় নেেন্ত পযান্বে 
আপক্ে এই প্শ্নটির জবযাব ক্েন্য়ন্েে ক্কেযা। 

আপেযার ক্বশ্যাস বযা মূল্ন্বযান্ধর প্ক্ত ক্করযান্ব সম্মযাে প্ের্ডে করযা হন্ব  
নস সম্পন্ক্ড  আন্রযা জযাে্ে
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আপবন ব� বিদ্যান্তগুন্লযা বনন্্ পযান্িন
আপবন অঙ্গদযা্যা বহন্িন্ি বনিন্ধন কিন্্ চযান নযাবক অঙ্গদযান হন্্ অপ্ট আউট কিন্্ চযান বি বিষন্য় আপবন 
এখন্নযা ব�ন্কযান্নযা িময় বিদ্যান্ত বনন্্ পযান্িন।

আপবন:
• দযা্যা হওয়যাি জন্ বনিন্ধন কিন্্ পযান্িন 

আপেযার মৃত্্র পন্র ক্কেু বযা সকল অঙ্গ ও টিস্্ েযাে করন্ত চযাইন্ত পযান্রে 
• দযা্যা নযা হওয়যাি জন্ বনিন্ধন কিন্্ পযান্িন 

সকল অঙ্গ ও টিস্্েযাে হন্ত অপ্ট আউে করন্ত পযান্রে
• পবিি ত্িন িযা িংন্রযাধন কিন্্ পযান্িন 

আপেযার ক্বস্তযাক্রত ক্ববরে বযা পূব্ডবতথী ক্েবন্ন্ের অঙ্গেযাে সংরিযান্ত নকযান্েযা ক্সদ্যান্ত আপন্রে করন্ত পযান্রে 
• আপনযাি পন্ষে বিদ্যান্ত বনওয়যাি জন্ কযাউন্ক মন্নযানী্ কিন্্ পযান্িন 

এটি হন্ত পযান্র এমে নকউ যযান্ক আপক্ে আপেযার পন্ষে ক্সদ্যান্ত নেওয়যার ব্যাপযান্র ক্বশ্যাস করন্ত পযান্রে এবং 
এর অথ্ড হন্লযা ঘক্েষ্ঠতম নকযান্েযা আত্ীন্য়র বেন্ল ঐ ব্ক্তির সযান্থই নযযােযান্যযাে করযা হন্ব।

• বিবজস্যাি হন্্ বনন্জন্ক প্র্্যাহযাি কিন্্ পযান্িন 
আমরযা ব্ক্ঝ নয আপক্ে নরক্জস্যার হন্ত ক্েন্জন্ক সক্রন্য় ক্েন্ত চযাইন্ত পযান্রে। যক্ে আপক্ে নরক্জস্যার নথন্ক 
ক্েন্জন্ক প্ত্যাহযার কন্র নেে, তযাহন্ল আপেযার অঙ্গেযাে সম্পক্ক্ড ত নকযান্েযা ক্সদ্যান্ত আমরযা ফযাইন্ল রযােব েযা।
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আমযান্দিন্ক জযানযান, ্যািপি আপনযাি পবিিযািন্ক জযানযান
�বদও আইন পবিিব ত্ি্ হন্য়ন্ে, অঙ্গদযান প্রবরিয়যা অগ্রিি হওয়যাি আন্গ ্িুও বিযাগীি পবিিযাি িযা ঘবনষ্ঠ 
আত্ীন্য়ি িযান্ে ব�যাগযান্�যাগ কিযা হন্ি। 

অঙ্গদযা্যা কী কিন্্ চযাইন্্ন ্যা জযানযা েযাকন্ল পবিিযান্িি পন্ষে অঙ্গদযান িম্পবকতি ্ বিদ্যান্ন্ত িহযায়্যা কিযা
িহজ হন্ি। 

NHS অঙ্গদযা্যা বিবজস্যান্ি ব�যাগদযান কন্ি ও আপনযাি বিদ্যান্ত িম্পন্কতি  জযাবনন্য় বনবচি্ করুন আপনযাি
পবিিযাি ব�ন অিগ্ েযান্কন। 

আন্রযা জযাে্ে এবং আপেযার ক্সদ্যান্ত নরকর্ড  করুে
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NHS অ্যান্পর মযাধ্ন্মও আপক্ে আপেযার ক্সদ্যান্ত নরকর্ড  করন্ত পযান্রে।

আপেযার কযাক্খিত ক্জক্েসটি অেলযাইন্ে ে্োন্জ েযা নপন্ল বযা ক্সদ্যান্ন্তর ব্যাপযান্র তেন্েযা অক্েক্চিত থযাকন্ল আপক্ে
অঙ্গেযাতযা লযাইন্ে ক্েন্চর েম্বন্র কল করন্ত পযান্রে: 0300 123 23 23
আপেযার শ্রবেজক্েত সমস্যা থযাকন্ল অেগ্্রহ কন্র আমযান্ের নেক্সে ক্রন্ল নসবযা ব্বহযার করুে: 18001 0300 1232323 
আমযান্েরন্ক নেক্সে করুে 07860 034 343 েম্বন্র

অব্বিক্ত ্ে্
যক্ে আপক্ে NHS অঙ্গেযাতযা নরক্জস্যান্র আপেযার নরকর্ড  সংন্রযাধে বযা প্ত্যাহযার করন্ত চযাে, তযাহন্ল আপক্ে 
অঙ্গেযাতযা লযাইন্ে 0300 123 23 23 েম্বন্র কল কন্র, www.organdonation.nhs.uk সযাইন্ে ক্েন্য় অথবযা 
ক্েম্নক্লক্েত ঠিকযােযায় ক্লন্ে নসটি করন্ত পযান্রে: Freepost RRZK–SHUX–SBCK, NHS Blood and 
Transplant, Fox Den Road, Stoke Gifford, Bristol BS34 8RR. আপক্ে NHS অ্যাপ রযাউেন্লযার কন্র
নসেযান্েও আপেযার ক্সদ্যান্ত সংন্রযাধে করন্ত পযান্রে।

NHS অঙ্গেযাতযা নরক্জস্যার একটি নেযাপেীয় ও স্রক্ষেত নরেযান্বস নযেযান্ে আপক্ে মৃত্্র পর আপেযার অঙ্গ ও টিস্্  
েযাে করন্ত চযাে ক্কেযা নস ক্বষয়ক ক্সদ্যান্তটির নরকর্ড  রযােন্ত পযান্রে। অঙ্গ েযান্ের সম্যাবেযা নেেযা ক্েন্ল ক্বন্রষজ্ঞ 
েযাস্ডরযা নরক্জস্যার ে্োন্জ নেেন্বে নকযান্েযা ব্ক্তি অঙ্গেযাতযা হওয়যার বযা েযা হওয়যার ক্সদ্যান্ত নরকর্ড  কন্র নরন্েন্েে ক্কেযা।

আপেযার ক্সদ্যান্ত নরকর্ড  করযার অন্েকগুন্লযা উপযায় সম্পন্ক্ড  এই ফ্যাক্টরীন্ে বলযা হন্য়ন্ে, তন্ব আপেযার ক্সদ্যান্ত যযাই 
নহযাক েযা নকে, নস সম্পন্ক্ড  আপেযার ক্প্য়জেন্ক অবক্হত কন্র রযােযা জরুক্র যযান্ত তযারযা আপেযার অঙ্গেযাে ক্বষয়ক 
ক্সদ্যান্তন্ক সমথ্ডে করন্ত পযান্রে।

21220075 (Bengali)
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নরযাক্হত হৃেন্রযান্ে আরিযান্ত হন্য় মযাত্র 55 বের বয়ন্স মযারযা যযাে। 
তযার ক্করক্ে, হৃৎক্পন্ণ্ডর বযাল্ব ও কক্ে্ডয়যা েযাে করযা হন্য়ক্েল এবং নসগুন্লযা 
অে্ন্ের উপকযান্র এন্সক্েল।


