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 অ#-%ত'# এবং +স'ু দান 1থেক %ত'াহার করা এবং আপনার জন' এর অথ: কী  
 

16 বছর বয়স পূরণ করার িদেক এিগেয় যাওয়ার পাশাপািশ আপিন হয়েতা িকছু ;<=পূণ> িস?া@ িনেয় িবেবচনা 
করেছন, Cযমন পড়ােশানা বা চাকির। আপিন হয়েতা এক িবষেয় িস?া@ Hহণ করার কথা িনেয় িবেবচনা করেত 
চাইেত পােরন, এবং তা হেL Cয আপিন একজন অO-QতRO ও SসুR দাতা হেত চান িকনা।  
 

এই িচTর উেVশR হেL আপনােক WটলRােZ অO-QতRO দান স[িক> ত QেযাজR আইেনর িবষেয় অবিহত করা, 
Cযটা 16 বছর বয়স Cথেক QেযাজR হয়, এবং এই C\ে] আপনার কােছ কী কী িবক_ আেছ। এই আইনS 
‘িবেবিচত অনেুমাদন’ (deemed authorisation) িসেpম িহেসেব qাত। Qায়শই এটােক ‘QতRাহার করার’  
(opt-out) িসেpম িহেসেব সেsাধন করা হয় এবং এর মােন হল Cয যিদ আপিন দান করার িবক_ Cথেক 
QতRাহার না কের থােকন, তাহেল মরেণাuর আপনােক একজন সvত দাতা িহেসেব গণR করা হব। 
 

আপিন একজন দাতা হেত চান িকনা Cসই বRাপাের আপনার কােছ একS িবক_ আেছ। আপিন পরবতw পৃyায় 
আপনার িবক_;েলার িবষেয় আরও িবzািরত তথR Cপেত পােরন। আপনার িস?া@ Cরকড>  না করা পয>@ আপনার 
নাম NHS Organ Donor Register (ODR)- এ তািলকাভু� করা হেব না, সুতরাং আপিন একজন দাতা হেত 
চান বা দান করা Cথেক QতRাহার করেত চান, তা আপনার ODR-এ Cরকড>  করা উিচত। তার পাশাপািশ এটাও 
;<=পূণ> Cয আপিন Cযন আপনার মাতা-িপতা/অিভভাবক, পিরবার, ব�ু বা আপনার সবেচেয় কােছর মানষুেক 
আপনার িস?া@ স[েক>  অবিহত কেরন, যােত তারা Cযন আপনার ইLা স[েক>  সেচতন থােকন Cকননা আপনার 
ইLার মান রাখা হয়, তা িনি�ত করার C\ে] তারা সাহাযR করেত পােরন।  
 
NHS Organ Donor Register -এ আপনার িস:া; <রকড?  করা 
আপিন www.organdonationscotland.org – এ অনলাইন 4যেত পােরন বা 0300 123 23 23 নsের কল 
ক<ন। আপনার Cফান Qদানকারীর উপর িনভ> র কের কল;েলােক আপনার Cলাকাল কল হার অনসুাের চাজ>  করা 
হেব।  
 
অথবা, NHS Blood & Transplant, FREEPOST RRZKSHUX-SBCK, NHSBT, Fox Den Road, Stoke 
Gifford, Bristol, BS34 8RR Tকানায় িলিখত Cযাগােযােগর মাধRেম আপিন একS 4রিজেZশন ফরম পাঠােনার 
অনেুরাধ জানােত পােরন। অনHুহ কের আপনার Cযাগােযােগ আপনার পুেরা ডাক Tকানা অ@ভু> � করেবন।  
 
এই িচBর অনDানD ফরমDাট এবং অDােKসেযাগD <রিজেOশন  
এই িচTS সহজ পঠন, ি�Sশ সাইন লRাOেুয়জ, C�ইল, অিডও এবং বড় ম�ুেণ উপল� রেয়েছ। এটার একািধক 
ভাষায় অনবুাদ ও করা হেয়েছ। একS অRাে�সেযাগR ফরমRােট এই িচT Hহণ করার অনেুরাধ জানােনার জনR 
www.organdonationscotland.org/resources Cদখুন অথবা উপের বিণ>ত Cযাগােযােগর তথR বRবহার ক<ন। 
 
আপনার দান স[িক> ত িস?া@ Cরিজpার করার জনR আপিন 4টbট চdাট: 07860 034343 বা 4টbট িরেল 

করেত পােরন: 18001 0300 1232323। আপিন ContactSCOTLAND-BSL www.contactscotland-bsl.org 
এর সেO ও Cযাগােযাগ করেত পােরন Cযখােন একজন িভিডও 4দাভাষী কল;েলােক িরেল করেত পােরন।  
 
আপনার qাতােথ>, এই িচT পাঠােনার উেVশR Scottish Government-এর কােছ আপনার বRি�গত Cডটা অবিদ 
Cকানও অRাে�স Cনই। এই িচTর িবতরেণ সাহাযR করার জনR আমরা NHS National Services Scotland এই 
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িনকট অনেুরাধ জািনেয়িছ, Cকননা তারাই এই Cডটা িনয়�ণ ও র\া কেরন। এই িবষেয় আপিন 
www.nhsnss.org/services/practitioner/data-protection Cথেক আরও তথR Cপেত পােরন। 
 
অr-sতdr এবং vসdু দান এবং sিতyাপন নীিত vম  
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আইন কােক %ভািবত করেব 
 

এই আইনS 16 বছর এবং তার Cচেয় Cবিশ বয়সী সকল Cলােকর C\ে] QেযাজR, বােদ এমন Cকানও বRি� 
িযিন মতুৃRর সমেয় 12 মােসর Cচেয় কম সময় ধের WটলRােZ বসবাস করিছেলন, বা এমন Cকানও বRি� িযিন 
আইনSেক বঝুেত পারেবন না, উদাহরণ��প, িশ\ামলূক Qিতবি�তা আেছ এমন Cকানও Cলাক। এর সে�ও এই 
Cগাyীেত অ@ভু> � Cলাক তােদর িস?া@ Cরিজpার করেত পােরন, তেব তারা যিদ তা না কেরন এবং তােদর 
মতুৃR যিদ এমন Cকানও পিরি িতেত হয় Cযখােন তােদর অO-QতRO দান করা স¡ব হয়, তাহেল Cসে\ে] তােদর 
পিরবারেক দান স[েক>  একS িস?া@ Hহণ করেত বলা হেব।  
 

আপনার িস?া@  
 

আপনার িস?া@ যাই Cহাক – তা দাতা হওয়া Cহাক বা দান Cথেক QতRাহার করা Cহাক, আপনার িনেজর 
মাতা-িপতা/ অিভভাবক এবং পিরবারেক Cসই িবষেয় অবিহত করা উিচত যােত তারা Cযন আপনার ইLা 
স[েক>  অবিহত থােকন। আপিন দান করেত চান িকনা Cসই স[েক>  যিদ আপিন িনি�ত না হন, তাহেল Cসই 
িবষেয় আপনার মাতা-িপতা/অিভভাবক, িব¢z Qা£বয়W এবং ব�ুেদর সেO আেলাচনা করেল হয়েতা আপনার 
িস?া@ Hহেণর C\ে] সাহাযR হেব।  
 

আপনার পছB  
 

জনসংখRার ¤ধুমা] 1% Cলােকর মতুৃR এমন ভােব হয় যােত অO-QতRO দান করা স¡ব হয়, সুতরাং দান 
করার QেতRকS সুেযাগ অতR@ মলূRবান। দান করা একS বRি�গত িস?া@ এবং আপিন দান করেত চান িকনা 
তা িনব>াচন করার অিধকার আপনার কােছ আেছ। আপিন Cয Cকানও সময় আপনার িস?া@ বদলােত পােরন। 
এ;িল আপনার পছ¦:  
 
আপিন NHS Organ Donor Register-এ দান করা <থেক SতDাহার করার আপনার িস:া; <রকড?  
করেত পােরন  
 

• এর মােন হল Cয আপিন সকল অO-QতRO এবং SসুR দান করার িবক_ Cথেক QতRাহার করেছন।  
 
আপিন যিদ দাতা হেত চান, তাহেল আপিন NHS Organ Donor Register-এ আপনার িস:া; <রকড?  
করেত পােরন  
 

• এমনS কের, আপিন আপনার পিরবােরর জনR পিরি িত আরও সহজ কের িদেবন এবং িনি�ত করেত 
সাহাযR করেবন Cয আপনার দান করার িস?াে@র Cযন মান রাখা হয়।  

• আপিন যিদ িকছু ধরেণর অO-QতRO ও SসুR দান করেত রাজী হন, তেব অনRানR;েলা দান করেত চান না 
তাহেল আপনার িস?া@ Cরকড>  করার সময় আপিন আপনার পছ¦;েলােক §¨ভােব উে©খ করেত পােরন। 

• একজন দাতা হওয়ার আপনার িস?া@ Cরকড>  করার মােন এই Cয আপিন িকছু িনিদ>¨ িচিকৎসাগত পরী\া 
এবং প?িত;েলার জনR ও সvত হন যা হয়েতা দান করার Qি«য়ার একS অংশ িহেসেব আপনার মতুৃRর 
আেগ পিরচািলত করা Cযেত পাের, Cযমন ধ<ন র� বা মেূ]র নমনুা Cনওয়া বা এ�-ের/আল¬াসাউZ 
WRান ইতRািদ। এ;েলােক পিরচািলত করার আেগ িবেশষq নােস>রা আপনার পিরবােরর সেO কথা বলেবন। 
আপিন www.organdonationscotland.org/testsandprocedures Cথেক আরও জানেত পােরন।  

• NHS Organ Donor Register-এ আপিন Cরকড>  করেত পােরন Cয আপনার আ া বা ধমwয় িব¢াস;েলা 
;<=পূণ> িকনা এবং আপনার পিরবােরর সেO দান করার িবষেয় আেলাচনা করার সময় এই িবষয় িনেয় ও 
িবেবচনা করা হেব।  

 
আপিন যিদ িকছুই না কেরন এবং NHS Organ Donor Register-এ আপনার িস:া; <রকড?  না 
কেরন 
 

আপিন যিদ িকছুই না করার িস?া@ Cনন, তাহেল NHS Organ Donor Register-এ আপনার নাম অ@ভু> � 
থাকেব না এবং আপনার জনR Cকানও িস?া@ Cরকড>  করা হেব না। এর অথ> হল Cয:  
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• অনমুান করা হেব Cয আপিন Qিত াপেনর জনR িকছু িনিদ>¨ অO-QতRO এবং SসুR দান করার জনR সvত 
হেয়েছন। 

• আপনার ইLার িব<ে? যােত দান না করা হয় তা িনি�ত করার জনR আপনার পিরবার এবং ব�ুেদরেক 
আপনার সিত মতামত িজqাসা করা হেব।  

• তার মােন এও হেব Cয আপিন িকছু িনিদ>¨ িচিকৎসাগত পরী\া এবং প?িত পিরচািলত করার জনR িনেজর 
সvিত িদেLন এবং এ;েলােক দান করার Qি«য়ার একS অংশ িহেসেব আপনার মতুৃRর আেগ পিরচািলত 
করা Cযেত পাের, Cযমন ধ<ন র� বা মেূ]র নমনুা বা এ�-ের/আল¬াসাউZ WRান ইতRািদ। এ;েলােক 
পিরচািলত করার আেগ িবেশষq নােস>রা আপনার পিরবােরর সেO কথা বলেবন। আপিন 
www.organdonationscotland.org/testsandprocedures Cথেক আরও জানেত পােরন।  

 

আপিন এই www.organdonationscotland.org/information-leaflet তেথRর িলফেলট পেড় অO-QতRO এবং 
SসুR দান Cদওয়ার িসেpম Cথেক QতRাহার করা এবং আপিন যিদ দাতা হন তাহেল কী হেব Cসই িবষেয় আরও 
জানেত পােরন।  
 

আপনার জনR অO-QতRO এবং SসুR দান করার িসেpম Cথেক QতRাহার করার অথ> কী তা Cবাঝার জনR যিদ 
আপনার, বা আপনার মাতা-িপতা/অিভভাবক িকংবা পিরবােরর আরও সহায়তার Qেয়াজন হয় তাহেল অনHুহ 
কের 0300 123 23 23 নsের কল ক<ন।  


