
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ  
এবং টিস্্য দান  
করা সম্পরককি ত 
আইন পররবরতকিত 
হচ্ছে 
26 মারকি  2021 থেচ্ক স্কটল্যাচ্ডে দান 
থেচ্ক প্রত্যাহার করার একটি পদ্ধরত 
প্রচ্�াজ্য হচ্ব। 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং টিস্্য দান করা 
এখনও একটি ব্যক্তিগত ক্সদ্ান্ত এবং 
আপনার কাছে ক্নবা্চন করার 
অক্িকার আছে। সত্রাং অনগ্্রহ 
কছর এই পক্্তিকাটিছক যত্ন সহকাছর 
পড়ুন। এছত ক্নম্নবক্্্ত সম্পছক্ 
ব্যাখ্যা প্রদান করা হছেছে: 

• আইন ক্কভাছব পক্রবক্ত্ত হছছে 
• আইন আপনাছক ক্কভাছব 

প্রভাক্বত কছর 
• আপনার কাছে কী-কী ক্বকল্প 

আছে 
• আপক্ন আপনার দান করার 

ক্সদ্ান্ত ক্কভাছব ররকর্ করছত 
পাছরন 

• রকউ যখন দাতা হন তখন কী হে 



আইন পররবরতকিত হচ্ছে...তচ্ব আপনার কাচ্ে 
এখনও রনবকিারন করার অরিকার আচ্ে

26 মারকি  2021 থেচ্ক, স্কটল্যান্ড জছ্ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং টিস্্য দাছনর 
ক্বষছে একটি নতুন আইন প্রছযাজ্য হছব। 

‘ক্বছবক্চত অন্ছ�াদন’ (Deemend authorisation)-এর একটি নতুন 
পদ্ক্ত শুরু করার জন্য আইন পক্রবক্ত্ত হছছে। প্রােই এটাছক একটি 
‘অপ্ট আউট’ (opt out) (প্রত্যাহার করা) পদ্ক্ত ক্হছসছব উছলেখ করা 
হে। জীবন বাাচাছনা এবং উন্নত করার জন্য আ�রা এটা করক্ে। শুি্�াত্র 
1% রলাছকর �ৃতু্য এ�ন ভাছব হে যাছত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করা সম্ভব হে, 
স্তরাং দান করার প্রছত্যকটি স্ছযাগ অত্যন্ত �ূল্যবান। 

নতুন পদ্ক্তর �াছন হল রয আপনার �ৃতু্যর আছগ যক্দ আপক্ন দান 
করার ক্বকল্প রেছক প্রত্যাহার না কছর োছকন তাহছল আইনত 
প্রক্তস্াপছনর জন্য ক্কেু ক্নক্দ্ষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং টিস্্যগুছলাছক দান করা 
রযছত পাছর। পৃষ্া 8 পছে আপক্ন জানছত পারছবন রয একজন দাতা হছল 
কী হছব।

ক্কেু ক্নক্দ্ষ্ট রলাছকর রগাষ্ঠীর (পৃষ্া 3 রদখন্) রষেছত্র বা যক্দ দান করা 
আপনার �তা�ছতর ক্বরুছদ্ হে তাহছল রসছষেছত্র আইন প্রছযাজ্য হছব না। 

যক্দ আপক্ন দান রদওোর ক্বষেটিছক স�ে্ন কছরন, তাহছল আপক্ন 
সক্রিেভাছব আপনার দাতা হওোর ক্সদ্ান্ত ররকর্ করছত পাছরন। এই 
পদছষেপ গ্রহ্ করছল আপনার পক্রবার এবং বন্্ছদর জন্য পক্রক্স্ক্ত 
আরও সহজ হছে যাে এবং এটা ক্নক্চিত করছত সাহায্য কছর রয 
আপনার ক্সদ্াছন্তর রযন �ান রাখা হে। 

দান করার ক্বকল্প রেছক প্রত্যাহার করার ক্সছটে� শুি্�াত্র শরীছরর 
সািার্ত প্রক্তস্াক্পত অছঙ্গর রষেছত্র প্রছযাজ্য হছব, রয�ন ক্করক্ন, 
হৃৎক্পণ্ড, ফ্সফ্স, ক্লভার এবং কণ্ডরা। 

আপনার �তা�ত সম্পছক্ আপনার পক্রবার এবং বন্্ছদর সছঙ্গ 
আছলাচনা করা হছব যাছত ক্নক্চিত করা রযছত পাছর রয আপনার ইছোর 
ক্বরুছদ্ হছল রযন দান না করা হে। 

জীবন বাারাচ্না এবং উন্নত করচ্ত সাহা�্য করার জন্য আইন  
থক পররবরতকিত করা Qহচ্ছে। 

2



3

আইন কাচ্ক প্রভারবত করচ্ব? 

এটা এই সকল থ�াষ্ঠীর থষেচ্রে প্রছযাজ্য হছব না:

• বাচ্ারা (16 বেচ্রর থরচ্ে কম বেসী)। 

• এমন সকল প্রাপ্ত বেস্কচ্দর থষেচ্রে �াচ্দর মচ্ি্য নতুন আইনটিচ্ক থবাঝার ষেমতা থনই। 

• এমন সকল প্রাপ্ত বেস্কচ্দর থষেচ্রে �ারা তাচ্দর মৃতু্যর আচ্� 12 মাচ্সর থরচ্ে কম সমে 
িচ্র স্কটল্যাচ্ডে বাস কররেচ্লন। 

যক্দ উতি রকানও রগাষ্ঠীছত অন্তভ্ুতি একজন ব্যক্তির �ৃতু্য এ�ন ভাছব হে যাছত �রছ্াত্তর 
তারা দান করছত পাছরন, এবং ইক্ত�ছি্য তারা দান করার ক্বষছে রকানও ক্সদ্ান্ত ররকর্ না 
কছর োছকন তাহছল, তাছদর ক্নকটবততী পক্রবাছরর সদস্য রক ক্জজ্াসা করা হছব রয তারা 
দানটিছক অনছ্�াক্দত করছত চান ক্কনা। 

নতুন আইন স্কটল্যাচ্ডে বসবাসরত থবরিরভা� প্রাপ্ত বেস্কচ্দর উপর প্রচ্�াজ্য হচ্ব। 



আপনাচ্ক রক করচ্ত হচ্ব? 

আপনার পেন্দ 

আপরন NHS Organ Donor Register-এ দান করা থেচ্ক প্রত্যাহার করার 
আপনার রসদ্ধান্ত থরকরকি  করচ্ত পাচ্রন পৃষ্া 7) থদখ্ন 
•  এর �াছন হল রয আপক্ন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং টিস্্য দান করার ক্বকল্প রেছক 

প্রত্যাহার করছেন। 

আপরন থকানও রকেু না করার রবকল্প ও রনবকিারন করচ্ত পাচ্রন 
•  যক্দ নতুন আইছনর অিীছন আপক্ন ক্কেু না কছরন, তাহছল অন্�াক্নত করা হছব রয 

আপক্ন প্রক্তস্াপছনর জন্য ক্কেু ক্নক্দ্ষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং টিস্্য দান করার জন্য সম্মত 
হছেছেন। 

•  আপনার ইছোর ক্বরুছদ্ যাছত দান না করা হে তা ক্নক্চিত করার জন্য আপনার 
পক্রবার এবং বন্্ছদরছক আপনার সম্প্রক্ত �তা�ত ক্জজ্াসা করা হছব। 

•  ক্কেু ক্নক্দ্ষ্ট রগাষ্ঠীর রলাকজনছদর উপর নতুন আইন প্রছযাজ্য হছব না (উদা. বাচ্ারা) 
– পৃষ্া 3 রদখ্ন। 

•  আপক্ন যক্দ ক্কেু না কছরন তাহছল তার �াছন এও হছব রয আপক্ন ক্কেু ক্নক্দ্ষ্ট 
ক্চক্কৎসাগত পরীষো এবং পদ্ক্ত পক্রচাক্লত করার জন্য ক্নছজর সম্মক্ত ক্দছছেন 
এবং এগুছলাছক দান করার প্রক্রিোর একটি অংশ ক্হছসছব আপনার �ৃতু্যর আছগ 
পক্রচাক্লত করা রযছত পাছর। এগুছলাছক পক্রচাক্লত করার আছগ ক্বছশষজ্ নাছস্রা 
আপনার পক্রবাছরর সছঙ্গ কো বলছবন। পৃষ্া 9 রেছক আপক্ন এই ক্চক্কৎসাগত 
পরীষো এবং পদ্ক্ত সম্পছক্ আরও জানছত পারছবন। 

আপরন �রদ দাতা হচ্ত রান, তাহচ্ল আপরন NHS Organ Donor Register-এ 
আপনার রসদ্ধান্ত থরকরকি  করচ্ত পাচ্রন পৃষ্া 7) থদখ্ন 
•  এ�নটি কছর, আপক্ন আপনার পক্রবাছরর জন্য পক্রক্স্ক্ত আরও সহজ কছর ক্দছবন 

এবং ক্নক্চিত করছত সাহায্য করছবন রয আপনার দান করার ক্সদ্াছন্তর রযন �ান 
রাখা হে। 

•  আপক্ন যক্দ ক্কেু িরছ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করছত রাজী হন, তছব অন্যান্যগুছলা দান 
করছত চান না তাহছল NHS Organ Donor Register-এ আপনার ক্সদ্ান্ত ররকর্ 
করার স�ে আপক্ন আপনার পেন্দগুছলাছক স্পষ্টভাছব উছলেখ করছত পাছরন। 

•  একজন দাতা হওোর আপনার ক্সদ্ান্ত ররকর্ করার �াছন এই রয আপক্ন ক্কেু 
ক্নক্দ্ষ্ট ক্চক্কৎসাগত পরীষো এবং পদ্ক্তগুছলার জন্য ও সম্মত হন যা হেছতা দান 
করার প্রক্রিোর একটি অংশ ক্হছসছব আপনার �ৃতু্যর আছগ পক্রচাক্লত করা রযছত 
পাছর। এগুছলাছক পক্রচাক্লত করার আছগ ক্বছশষজ্ নাছস্রা আপনার পক্রবাছরর 
সছঙ্গ কো বলছবন। পৃষ্া 9 রেছক আপক্ন এই ক্চক্কৎসাগত পরীষো এবং পদ্ক্ত 
সম্পছক্ আরও জানছত পারছবন।

দান করা একটি ব্যক্তিগত ক্সদ্ান্ত এবং আপক্ন দান করছত চান ক্কনা তা ক্নব্াচন করার 
অক্িকার আপনার কাছে আছে। 
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দান করা একটি 
ব্যরতি�ত রসদ্ধান্ত 
এবং আপরন দান 
করচ্ত রান রকনা 
তা রনবকিারন করার 
রবকল্প আপনার 
কাচ্ে আচ্ে। 



আপনার রসদ্ধান্ত �াই 
থহাক না থকন, আপনার 
রনচ্জর পররবার এবং 
বন্্চ্দর আপনার দান 
করার রসদ্ধান্ত সম্পচ্ককি  
অবরহত করা উররত 
�াচ্ত রনরচিত করা থ�চ্ত 
পাচ্র থ� আপনার 
ইছোগুচ্লার থ�ন মান 
রাখা হে। 
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NHS Organ Donor Register -এ 
আপনার রসদ্ধান্ত থরকরকি  করার জন্য 

NHS Organ Donor Register -এ (এনএইরএস অ�কিান থরানার থররজস্ার) 
আপনার রসদ্ধান্ত থরকরকি  করা সহজ এবং এচ্ত শুি্মারে কচ্েক রমরনট সমে 
লাচ্�। আপরন আপনার পূবকিবততী রসদ্ধান্ত পররবতকিন বা রনরচিত ও করচ্ত পাচ্রন 
বা আপনার রববরণ আপচ্রট করচ্ত পাচ্রন। 

আপরন www.organdonationscotland.org – এ অনলাইন থ�চ্ত পাচ্রন। 

�রদ আপনার রসদ্ধান্ত থররজস্ার করার জন্য বা �রদ আইচ্ন পররবতকিন সম্পচ্ককি  
আপনার থকানও প্রশ্ন থেচ্ক োকচ্ল �রদ আপরন কল করা পেন্দ কচ্রন 
তাহচ্ল আপরন 0300 303 2094 নম্বচ্র থ�ান করচ্ত পাচ্রন
আপনার রফান প্রদানকারীর উপর ক্নভ্র কছর কলগুছলাছক আপনার রলাকাল কল হার 
অন্সাছর চাজ্ করা হছব।

থটক্সট ররচ্ল: 18001 0300 1232323

আরম NHS Organ Donor Register-এ আমার রসদ্ধান্ত থরকরকি  করচ্ত রাই 
না। আমার কী করা উররত? 
আপনার ক্সদ্ান্ত ররকর্ করার সবছচছে স্পষ্ট পে হছছে NHS Organ Donor 
Register। তছব, আপক্ন যক্দ তা না করছত চান, তাহছল আপক্ন একটি ক্লক্খত 
র�াষ্া করছত পাছরন এবং আপনার পক্রবার এবং বন্্ছদর তা জানাছত পাছরন 
যাছত তারা রযন আপনার ক্সদ্ান্ত সম্পছক্ অবক্হত োছকন। অন্গ্রহ কছর আপনার 
অক্েেতনা�া রত আপনার ক্সদ্ান্ত ররকর্ করার উপর ক্নভ্র করছবন না। সািার্ত 
দান করার সম্ভাবনা রপক্রছে যাওোর পর পয্ন্ত অক্েেতনা�াগুছলাছক পো হে না 
এবং �ৃতু্যর স্বল্প স�ে পছরই দান করার পদ্ক্ত পক্রচাক্লত করছত হে। 

একটি রসদ্ধান্ত থরকরকি  না করা প�কিন্ত আপনার নাম  
NHS Organ Donor Register-এ োকচ্ব না। 



আরম �রদ একজন সম্াব্য দাতা হই 
তাহচ্ল কী হচ্ব? 

আপনার জীবন বাারাচ্নার জন্য রাতিাররা এবং নাসকিরা সকল সম্ব থরষ্া করচ্বন 
• রাতিাররা এবং নাছস্রা একজন ররাগীর রদখাছশানা করা এবং �ান্ছষর জীবন 

বাাচাছনার জন্য সকল সম্ভব রচষ্টা করার প্রক্ত প্রক্তশ্রুক্তবদ্। 

• আপনাছক সাক্রছে রতালার জন্য রয আর ক্কেু করা রযছত পারছব না তার ক্বষছে 
আপনার পক্রবাছরর সছঙ্গ আছলাচনা কছর এবং তা ক্নছে সম্মত হওোর পছরই দান 
করার সম্ভাবনা সম্পছক্ একটি সংছবদনশীল আছলাচনা শুরু হছব। 

NHS Organ Donor Register থরক করা 
• আপনার রদখাছশানার কাছজ জক্েত নন এ�ন ক্বছশষজ্ নাছস্রা NHS Organ 

Donor Register রদছখ রখাাজ করছবন রয আপক্ন দান করার ক্বষছে রকানও 
ক্সদ্ান্ত ররকর্ কছরছেন ক্কনা। 

• তারপর তারা আপনার পক্রবার এবং ক্নকটবততী বন্্ছদর সছঙ্গ এই তে্য রশোর 
করছবন যাছত তারা আপনার ইছো সম্পছক্ অবক্হত হন এবং তার সাছে এটাও 
জানার রচষ্টা করা হছব রয প্রকৃতপছষে এটা ক্ক আপনার আপনাছক �তা�ত ক্েল। 
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দান করার আচ্� থকান-থকান রররকৎসা�ত পরীষো করার প্রচ্োজন আচ্ে? 
•  দান করার প্রক্রিোর একটি অংশ ক্হছসছব, �ৃতু্যর ক্কেু স�ে আছগ ইনছটনক্সভ 

রকোর ইউক্নছট ক্কেু ক্নত্য ক্চক্কৎসাগত পরীষো এবং পদ্ক্ত পক্রচাক্লত করা 
রযছত পাছর। এগুছলাছক শুি্�াত্র তখনই করা রযছত পাছর যক্দ এছদর সাহাছয্য 
রাতিাররা রদখছত পারছবন রয প্রক্তস্াপনটা সম্ভবত স্রক্ষেত, সফল এবং 
প্রক্তস্াপছনর অছপষোর তাক্লকাে তাক্লকাভুতি রকানও ব্যক্তির জন্য একটি 
উপয্তি �্যাচ হছব। 

•  এই ক্চক্কৎসাগত পরীষো এবং পদ্ক্তগুছলাছক হাসপাতাছল পক্রচাক্লত অন্যান্য 
সকল ক্চক্কৎসার �তন একই যত্ন সহকাছর পক্রচাক্লত করা হে, স্তরাং এগুছলা 
শুি্�াত্র তখনই করা রযছত পাছর যক্দ তাছত সম্ভবত আপনার রকানও ষেক্ত বা 
অস্ক্বিা হছব না। এই িরছ্র ক্কেু ক্চক্কৎসাগত পরীষো এবং পদ্ক্ত োো দান 
করার পদছষেপ গ্রহ্ করা সম্ভব হত না। 

•  এছত অন্তভ্ুতি রছেছে: 
 - পরীষো করার জন্য রতি বা �ূছত্রর �তন ক্কেু তরছলর ন�্না সংগ্রহ করা 
 -  এক্স-রর বা আল্টাসাউন্ড স্ক্যান যা আপনাছক যোস্াছন ররছখ পক্রচাক্লত করা 

রযছত পাছর 
 - আপনার হৃৎক্পণ্ড এবং শ্াস-প্রশ্াছসর উপর নজর রাখা 
 -  একটি ক্রিছপর �াি্যছ� ওষ্ি বা অন্যান্য তরল রদওো (উদাহর্স্বরূপ, কখনও 

কখনও রতি)। 

•  দান করার ক্বকল্প রেছক প্রত্যাহার না কছর োকছল এটা অন্�াক্নত করা হছব রয 
এই ক্নত্য ক্চক্কৎসাগত পরীষো এবং পদ্ক্তগুছলাছক পক্রচাক্লত করার জন্য 
আপক্ন ক্নছজর সম্মক্ত ক্দছেছেন। তছব, ক্বছশষজ্ নাছস্রা আপনার পক্রবার এবং 
বন্্ছদর সছঙ্গ কো বছল ক্নক্চিত করছবন রয আপনার ইছোর ক্বরুছদ্ হছল রযন এই 
পরীষোগুছলাছক পক্রচাক্লত না করা হে। 

•  খ্ব ক্বরল পক্রক্স্ক্তছত, আরও, ইনছভক্সভ ক্চক্কৎসাগত পরীষো এবং পদ্ক্ত 
পক্রচাক্লত করার প্রছোজন োকছত পাছর, তছব শুি্�াত্র যক্দ উতি বক্্্ত ক্নত্য 
পরীষোগুছলার �াি্যছ� একটি স্রক্ষেত এবং সফল প্রক্তস্াপছনর জন্য পয্াপ্ত তে্য 
গ্রহ্ করা যাছব না। এই অন্যান্য পরীষো বা পদ্ক্তছত হেছতা অন্তভ্ুতি োকছত 
পাছর একটি রোট ত্বছকর বাছোপক্স, অভ্যন্তরী্ভাছব আপনার ফ্সফ্স বা 
শ্াসনালী পরীষো করার জন্য একটি ক্রভাইস ব্যবহার কছর পক্রচাক্লত স্ক্যান যার 
জন্য আপনাছক আপনার যো স্ান রেছক অন্য স্াছন ক্নছে যাওোর প্রছোজন হে, 
বা শরীছরর রোট অভ্যন্তরী্ ন�্না রনওোর জন্য রসাোব ব্যবহার করা। তচ্ব, 
অন্মারনত করা হচ্ব না থ� এই সকল প্রররিো করাচ্নার জন্য আপরন সম্মরত 
রদচ্েচ্েন, �ার মাচ্ন হল থ� শুি্মারে আপনার পররবাচ্রর সম্মরত থনওোর 
পচ্রই এগুচ্লাচ্ক পরররারলত করা হচ্ব। 

 অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং টিস্্য দান করার পদ্ধরত থেচ্ক প্রত্যাহার করার রবষচ্ে আরও তে্য 
জানার জন্য অনগ্্রহ কচ্র www.organdonationscotland.org থদখন্। 



দান করার আচ্� রক আমার িারমকিক, 
আস্া অেবা িমতীে রবশ্াস রনচ্ে রবচ্বরনা 
করা হচ্ব? 

হা ্যা, NHS Organ Donor Register-এ আপরন থরকরকি  করচ্ত পাচ্রন থ� আপনার 
আস্া বা িমতীে রবশ্াসগুচ্লা গুরুত্বপূণকি রকনা এবং আপনার পররবাচ্রর সচ্ঙ্গ দান 
করার রবষচ্ে আচ্লারনা করার সমে এই রবষে রনচ্ে ও রবচ্বরনা করা হচ্ব। 

তাছদরছক আপনার �তা�ত সম্পছক্ ক্জজ্াসা করা হছব যাছত ক্নক্চিত করা রযছত পাছর রয 
আপনার ইছোর ক্বরুছদ্ হছল রযন দান না করা হে, এবং তার সাছে এটাও ক্নক্চিত করা 
হছব রয শুি্�াত্র তখনই রযন দান করা হে যক্দ তা আপনার আস্া বা ি�তীে ক্বশ্াছসর 
অন্রূপ হে। 

রনম্নবরণকিত থেচ্ক আপরন আস্া এবং িমতীে রবশ্াস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও টিস্্য  
দান করার রবষচ্ে আরও তে্য থদখচ্ত পাচ্রন:  
www.organdonationscotland.org/faith-and-beliefs

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূ্্ রয সকল পটভূক্� রেছক রলাকজন রযন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং টিস্্য দান 
কছরন রকননা একই জাক্তগত রগাষ্ঠীর দাতা রেছক প্রক্তস্াপন গ্রহ্ করছল সাফছল্যর হার 
অছনক রবক্শ ভাছলা হে। উদাহর্স্বরূপ, রশ্তাঙ্গ রলাকজছনর তুলনাে কৃষ্াঙ্গ এবং এশীে 
রলাকজছনর ক্করক্ন প্রক্তস্াপছনর রবক্শ প্রছোজন োকার সম্ভাবনা রছেছে, স্তরাং আরও 
কৃষ্াঙ্গ এবং এশীে দাতার বৃহত্তর প্রছোজন রছেছে। 

NHS Organ Donor Register-এ আপরন থরকরকি  করচ্ত পাচ্রন থ� আপনার  
আস্া বা িমতীে রবশ্াসগুচ্লা গুরুত্বপূণকি রকনা 
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আইন পররবরতকিত হচ্ছে...তচ্ব আপনার কাচ্ে 
এখনও রনবকিারন করার অরিকার আচ্ে

26 মারকি  2021 থেচ্ক, স্কটল্যাচ্ডে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং টিস্্য দান করার আইন পররবরতকিত 
হচ্ত রচ্লচ্ে। এর মাচ্ন হল থ� �রদ আপরন দান করার রবকল্প থেচ্ক প্রত্যাহার না কচ্র 
োচ্কন, তাহচ্ল মরচ্ণাত্তর আপনাচ্ক একজন সম্মত দাতা রহচ্সচ্ব �ণ্য করা হচ্ব। দান 
করা একটি ব্যরতি�ত রসদ্ধান্ত এবং আপনার কাচ্ে রনবকিারন করার অরিকার আচ্ে। 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং টিস্্য দান করার আইছন পক্রবত্ন সম্পছক্ আরও তে্য জানার জন্য 
রদখ্ন: www.organdonationscotland.org। 

NHS Organ Donor Register (এনএইরএস অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতা থররজস্ার)-এ 
আপনার দান করার রসদ্ধান্ত থরকরকি  করুন 

অনলাইন:  
www.organdonationscotland.org/your-decision/how-register
রফান: আপনার ক্সদ্ান্ত ররকর্ করার জন্য বা আপনার যক্দ রকানও প্রশ্ন রেছক োছক 
তাহছল তার জবাব জানার জন্য যক্দ আপক্ন কল করছত চান তাহছল অন্গ্রহ কছর 
0300 303 2094 নম্বছর রহল্পলাইন রক কল করুন এবং একজন প্রক্শক্ষেত পরা�শ্দাতার 
সছঙ্গ কো বল্ন। 

আপনার রফান প্রদানকারীর উপর ক্নভ্র কছর কলগুছলাছক আপনার রলাকাল কল হার 
অন্সাছর চাজ্ করা হছব। 

রটক্সট ক্রছল: 18001 0300 1232323

রটক্সট চ্যাট: 07860 034343 

এই ক্লফছলট অন্যান্য ফ�্্যাট এবং একাক্িক ভাষাে উপলব্ধ আছে। 

ক্নছচ রদওো QR রকার স্ক্যান করুন অেবা www.organdonationscotland.org/
resources রদখন্। 


