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অঙ্গ ও বিস্যু দাসনর বযুাপাসর 
সূচনা

অঙ্গ এবং/বা টিস্যু প্রটিস্াপনের দরকার 
থাকা ককাে বযুটতির সাহান্যুর জেযু কানরা 
শরীনরর ককানো অঙ্গ ও টিস্যু দাে করা হল 
কসটি িানক উপহার টহসানব কদয়া। অঙ্গ 
ও টিস্যু প্রটিস্াপনের মাধযুনম প্রটি বছর 
স্কিলযুানডে বসবাসকারী শি শি কলানকর 
জীবে রক্া পায় বা িানদর জীবনের মাে 
উন্নি হয়। িনব, ্্তিরানজযু (UK) গড়পড়িায় 
প্রটিটদে ককউ ো ককউ অঙ্গ প্রটিস্াপনের 
অনপক্ারি থাকা অবস্ায় মৃি্যু বরণ কনরে। 

মৃি্যু বযুটতির অঙ্গ দানের মনধযু রনয়নছ 
হৃদ্ন্ত্র, ফ্সফ্স, টকডটে, টলভার, 
পযুােটরিয়াস এবং ক্্দ্ান্ত্র।   এছাড়া 
অেযুােযুনদর সাহান্যুর জেযু টিস্যুও দাে 
করা ্ায়, ক্মে হানিটের ভাল্ব, শরীনরর 
রগ, কটেটেয়া ও ত্বক। জীটবি থাকা অবস্ায় 
টকডটে, হাড় বা মানে মনধযু টলভানরর অংশ 
টবনশষও দাে করা ্ায়। 

র্ৃত্যুর পর অঙ্গ ও বিস্যু দান 
করার ক্ষেসরে

একজে করাগীর জীবে বাঁচানি ডাতিার 
অেযুােযু স্াস্যুনসবা কমমীরা সম্ভব সবটকছু 
করনবে। একজে করাগীর জীবে বাঁচানি সব 
ধরনণর প্রনচষ্া বযুথটে হবার পর ককবলমাত্র 
অঙ্গ বা টিস্যু দানের কথা টবনবচো করা হয়। 

একজে বযুটতির মটতিনকের কা্টেকাটরিার 
উপর টভি্টি কনর িার মৃি্যু টেটচিি হবার 
পর অটধকাংশ অঙ্গ দাে সম্পন্ন হনয় থানক 
ক্টি ‘করেইেনটেম কডথ’ োনমও পটরটচি। 
এই প্টোনয় একজে বযুটতি মটতিনকের মারাত্নক 
আঘাি টেনয় কভটটিনলিনরর সাহান্যু একটি 
টেটবড় প্টেনবক্ণ ককয়ার ইউটেনি থানকে। 
মটতিনকে আঘানির ফনল জীবে ধারনণর জেযু 
অিযুাবশযুক মটতিনকের গুরুত্বপূণটে ককন্রের 
কটেমটি এসময় ক্টিগ্রতি হনয় পনড়। এটি 
ককামা বা অনচিে অবস্ায় থাকার মি একই 
টবষয় েয়। এই পটরটস্টিনি অঙ্গ প্রটিস্াপে 
দনলর সানথ সম্পৃতি েে এমে দই্জে উধটেিে 
ডাতিার কন�ার টেয়মেীটি অে্সরণ কনর 
আলাদা আলাদা ভানব দই্ বার করাগীনক 
পরীক্া কনর কদনেে। 

করেইেনটেম কডথ টেটচিি হবার পনরও 
করাগীনক ভযুাটটিনলিনর রাো হয় (এটি 
একটি ্ন্ত্র ্া ফ্সফ্নস বািাস প্রনবনশ এবং 
শরীনরর সবজায়গায় রতি চলাচনল সহায়িা 
কনর)। ভযুাটটিনলিনরর সাহা্যু শরীনরর অঙ্গ 
প্রিযুনঙ্গ কৃটত্রমভানব অটসিনজনের সরবরাহ 
বজায় রাো হয়।  



টবকল্প অবস্ায়, একজে বযুটতির 
‘সাক্টে নলিটর কডথ’ এর পর অঙ্গ দাে করা 
ক্নি পানর, এটি হল ্েে একজে বযুটতির 
হৃৎস্পন্দে ও শ্াস প্রশ্াস বন্ধ হনয় ্ায়। 
এই প্টোনয় টচটকৎসকরা করাগীর পটরবানরর 
সদসযুনদর সানথ সম্মি হে ক্ করাগীর কবঁনচ 
থাকার আর ককানো বাতিবসম্মি সম্ভাবো 
কেই এবং কসই প্টোনয় করাগীর জীবে বাঁটচনয় 
রাোর টচটকৎসা প্রিযুাহার করার বযুাপানর 
টসদ্ান্ত কেয়া হয়।  

ইসিার্ ধর্দে ও অঙ্গ দান

অঙ্গ দাে টেনয় ম্সলমােনদর মনধযু টভন্ন টভন্ন 
মি রনয়নছ। একজে বযুটতির অঙ্গ দানের 
টসদ্ান্তটি িার একান্তই বযুটতিগি টবষয়। 
ইসলাটমক টেনদটেশোর আনলানক ক্সব 
ম্সলমাে অঙ্গ দানের বযুাপানর টচটন্তি িানদর 
উটচি হনব টভন্ন টভন্ন এসব মিামি টেনয় 
িানদর পটরবানরর সদসযু, স্ােীয় ইমাম ও 
হাসপািানলর চযুাপলাইনের সানথ আনলাচো 
করা। 

স্ন্নী র্্সির্ানসদর দবৃটিভবঙ্গ

ঐটিহাটসকভানব, এবং আজকাল অনেক 
ম্সলমােরা টবশ্াস কনরে ক্ অঙ্গ দাে 
করা হারাম, অথটোৎ টেটষদ্। এর কারণ হল 
মাে্নষর মরনদহনক পটবত্র টহসানব কদো হয় 
এবং টপ্রয় েবী হ্রি ম্হাম্মদ (সাঃ) এরশাদ 
কনরনছে ক্ মাে্নষর মৃি্যুর পনরও িানদর 
শরীর পটবত্র কথনক ্ায় এবং মরনদনহর 
ককানো ক্টি করা ্ানব ো। টিটে আরও 
বনলে, ‘মৃি্যু বযুটতির শরীনরর হাড় ভাঙ্গা ক্ে 
আটম জীটবি থাকা অবস্ায় আমার শরীনরর 
হাড় ভাঙ্গা’।

একইভানব পটবত্র ক্রআে শরীনফ বলা 
হনয়নছ ক্ঃ 
‘যবদ ক্কউ একবি জনীবন বাঁচান বতবন 
ক্যন সর্স্ত র্ানব জাবতর জনীবন 
বাঁচাসিন’।

স্িরাং এই আয়াি কথনক অনেক ম্সলমাে 
মনে কনরে কানরা শরীনরর অঙ্গ দাে করা 
একটি পটবত্র কাজ। 

1995 সানল মস্টলম ল ্ (শটরয়া) কাউটসিল 
ইউনক একটি ফনিায়া জাটর কনর বনল 
ক্ ধমমীয় আনদশ অে্্ায়ী অঙ্গ দাে 
জানয়জ। 2019 সানল মফ্টি কমাহাম্মাদ বাি 
েীটিগিভানব সম্মি হে ক্ এটি জানয়জ 
টকন্তু পনূবটের মিামনির সানথ টিটে অমি 
কপাষণ কনর বনলে ক্ হৃদ্নন্ত্রর টরিয়া বন্ধ 
হবার পনরই শুধম্াত্র অঙ্গ সটরনয় কেয়া ্ানব, 
িনব সবটে প্রথম ফনিায়ানি বলা হনয়টছল ক্ 
একজে বযুটতির করেইেনটেম কডথ সম্পন্ন হবার 
পর িার শরীনরর অঙ্গ সটরনয় কেয়া ্ানব।  



অটি সাম্প্রটিক সমনয়, 2020 সানল শায়ে 
ডঃ রাফাকাি রটশদ টবষয়টির উপর টলটেি 
আনরা মিামি জাটেনয়নছে,  ক্োনে টিটে 
ইসলাটমক দটৃষ্নকাণ কথনক িথযু প্রমাণ 
কদটেনয় ্্টতি কদটেনয়নছে ক্ একজে 
বযুটতির করেইেনটেম কডথ িথা গ্রহণন্াগযু 
টেটচিি মৃি্যু সম্পন্ন হবার পর িার শরীনরর 
অঙ্গ কেয়া জানয়জ। 

সারমমটে হল স্ন্নী ম্সলমােরা িানদর মৃি্যুর 
পর অঙ্গ দানের বযুাপানর টিেটি অবস্ানের 
মনধযু একটি কবনছ টেনি পানরে। িারা 
টেন্াতি ক্নকানো একটি কবনছ টেনি পানরে:

1. করেইেনটেম কডথ (DBD) বা সাক্টে নলিটর 
কডথ (DCD) এর পর িানদর অঙ্গ দাে 

2. িানদর অঙ্গ দাে টকন্তু শুধ্মাত্র 
সাক্টে নলিটর কডনথর পর

3. অঙ্গ দাে ো করা

স্কিলযুানডের টকছু টকছু স্ন্নী ইমাম ও পটডিি 
বযুটতিনদর টকছু মন্তবযু টেন্ ি্নল ধরা হল: 

“অঙ্গ দাসনর বযুাপাসর ইসিার্ ধর্দে 
কনী বসি ক্স বযুাপাসর জ্ান অসবেষণ 
করা প্রসতযুক র্্সির্াসনর জনযু 
গুরুত্বপূণদে। এবি একবি অপিন 
ও সদকাসয় জাবরয়া (বচরস্ায়নী 
দান) বিসসসব র্ান্সষর ক্দখা উবচত 
কারণ র্ান্সষর অসঙ্গর ভনীষণ 
প্রসয়াজননীয়তা রসয়সে”।
(ডঃ ইরোটহম আনলাইটয়,   
ইমাম, আনবরটদে মসটজদ)

“ভনীষণ প্রসয়াজসনর খাবতসর ও 
একজন র্ান্সষর জনীবন বাঁচাসতই 
শুধ্র্ারে অঙ্গ দান করা যাসব। 
র্ৃত্যু বযুবতির সন্ান ও পবরচযদোর 
ববষয়গুসিাসক এর্নভাসব প্রাধানযু 
বদসত িসব ক্যন বতবন জনীববত 
আসেন”।
(মাওলাো আব্র্ করহমাে আটবদ, মসটজদল্ 
ফ্রকাে, গ্াসনগা)



“অসনক বের যাবত আর্ার নার্ 
ক্�ানার ক্রবজস্াসর থাকায় আবর্ 
গববদেত। অঙ্গ দাসনর গুরুত্ব ও এর 
উপকাবরতা সম্পসকদে  অতনীসতর 
ক্যসকাসনা সর্সয়র ক্থসক এখন আবর্ 
অসনক ক্বিনী ববশ্াসনী।”
(শায়ে আব্ল্ আটজজ আহনমদ, টশক্ক, 
মটদো ইেটটেটিউি, সাউথ এলাহী ও েথটে 
লযুাঙ্াশায়ার কাউটসিল)

বিয়া র্্সির্ানসদর দবৃটিভবঙ্গ

টশয়া ম্সলমােরা টেন্াতি ক্ ককােটির 
একটি কবনছ টেনি পানরেঃ

1. সাক্টে নলিটর কডনথর (DCD) পনরও 
শুধ্মাত্র িানদর অঙ্গ দাে করা 

2. অঙ্গ দাে ো করা

বিটে মানে টশয়া ম্সলমােরা এবযুাপানর দট্ি 
প্রধাে মিবাদ ধারণ কনরে, এবং এ বযুাপানর 
িৃিীয় মিবাদটি কম পটরটচটি কপনয়নছ।  
(টশয়া ম্সলমােরা ক্নহি্ বিটে মানের ধমমীয় 
কেিানদর কথা অে্সরণ কনরে কসজেযু এটি 
অবশযুই এমে হনি পানর ক্ এসব ধমমীয় 
কেিার পটরবিটে ে হনল উতি টবষনয়র উপর 
বিটে মানের মিবাদটিরও পটরবিটে ে হনি 
পানর)। 

মৃি্যুর পর অঙ্গ দানের অে্মটির টবষয়টিনি 
আয়াি্ল্াহহ আল টসসিাটে স্ীকৃটি প্রদাে 
কনরেটে (্িক্ণ ো অেযু আনরকজে 

ম্সলমানের জীবে উতি অঙ্গ প্রটিস্াপনের 
উপর টেভটে রশীল)।  

আয়াি্ল্াহহ োনমেী অঙ্গ দানের অে্মটি 
প্রদানের পনক্ মি টদনয়নছে এই শনিটে  ক্ 
মরনদহটি ক্ে টছন্ন টবটছিন্ন ো হয় । শরীনরর 
আভযুন্তরীণ অঙ্গ দানের বযুাপানর অে্মটি 
কদয়া হনয়নছ টকন্তু বাটহযুক অঙ্গ অপসারণনক 
মৃি কদহটিনক টছন্ন টবটছিন্ন করার সানথ 
ি্লো করা হনয়নছ ফনল এর অে্নমাদে 
প্রদাে করা হয়টে।   

আয়াি্ল্াহ মাকরাম টশরাজী কিৃটে ক িৃিীয় 
আনরকটি কম পটরটচি মিবাদ ক্টি মরহুম 
আয়াি্ল্াহহ আল কোয়ীর মিবানদর মিই 
ক্োনে বলা হনয়নছ মৃি্যুর পর অঙ্গ দাে 
(কসটি কছািোনিা বা বড় ্াই কহাক ো ককে) 
করা ্ানব ্টদ কসটি অঙ্গদািার উইনল 
স্পষ্ভানব উনল্ে করা থানক।  

পবরবারসক জবিত করা

অঙ্গ ও টিস্যু দানের কক্নত্র পটরবার একটি 
গুরুত্বপূণটে ভূটমকা রানে। আপোর মৃি্যুর 
পর ্টদ কদো ্ায় ক্ আপটে আপোর 
অঙ্গদানের বযুাপানর আনগভানগই মিামি 
জাটেনয় কগনছে িাহনল আপোর টেবন্ধেকৃি 
মিামিটি জাোর জেযু (দাে করা বা ো 
করার মিামি) একজে টবনশষজ্ঞ োসটে  
NHS-র অগটোে কডাোর করটজটোরটি ্াচাই 
করনবে। এছাড়া অঙ্গ দানের বযুাপানর 
আপটে কেেও ককানো ইছিা বা অটেছিা 
প্রকাশ কনরটছনলে টকো এবং আপোর ধমটে 
টবশ্ানসর কারনণ অঙ্গ দানে আপোর উপর 



ককাে বাধা টেনষধ আনছ টকো কসটি জাোর 
জেযু িারা আপোর পটরবানরর সদসযুনদর 
সানথ কথা বলনবে। 

স্িরাং আপোর টসদ্ান্ত ্াই কহাক ো ককে 
আপোর ইছিা অটেছিার টবষয়টি আপোর 
পটরবানরর সদসযুনদরনক জাোনো গুরুত্বপূণটে। 
এর ফনল আপোর টসদ্ান্তটির প্রটি সম্মাে 
জাোনো িানদর জেযু সহজ হনব। এছাড়া 
এটি আরও ক্টি টেটচিি করনব িাহনলা, 
উদাহরণস্রুপ আপটে সাক্টে নলিটর কডনথর 
পর অঙ্গ টদনি চাে টকন্তু করেইেনটেম কডনথর 
কক্নত্র কসটি চােো কসনক্নত্র NHS কমমীরা 
আপোর ইছিাটিনক সম্মাে জাোনো টেটচিি 
করনি পারনবে।  

যত্ন ও শ্রদ্া

সনবটোচ্চ ্ত্ন ও শ্রদ্া সহকানর শরীনরর অঙ্গ 
ও টিস্যুর অপসারণ করা হয়। প্রটরিয়াটি 
সম্পন্ন হবার পর পটরবানরর সদসযুরা 
মরনদহটি কদেনি পারনবে এবং িারা 
চাইনল কমমীরা একজে চযুাপনলইে বা ধমমীয় 
কেিার সানথ ক্াগান্াগ করনি পারনবে। 
অঙ্গ অপসারনণর প্রটরিয়াটি সম্পন্ন হনি 
সাধারণি কনয়ক ঘণ্া সময় লানগ এবং 
এর পর পরই মরনদহটি দাফে কাফনের 
জেযু পটরবানরর সদসযুনদর কানছ কফরনি 
কদয়া ক্নি পানর।  



আপনার পেন্দ ক্বসে ক্নয়া

আপটে আপোর টেনজর বা আপোর টপ্রয়জনের অঙ্গ দানের বযুাপানর ক্ পছন্দটিই কবনছ কেে 
ো ককে কসজেযু NHS কমমী, অেযুােযু ম্সলমাে বা বৃহত্তর সমানজর ককউ আপোর টসদ্ান্তটিনক 
অসম্মাে জাোনি পারনবে ো। 

অঙ্গ ও টিস্যু দানের বযুাপানর আপোর টসদ্ান্ত ্াই কহাক ো ককে এ সম্পটকটে ি িথযু 
কপনি ও আপোর টসদ্ান্তটি organdonationscotland.org এ ক্নয় অেলাইনে বা 
0300 123 23 23 েম্বনর কিটলনফাে কনর টেবন্ধে করনি পানরে।

আবর্ কনীভাসব একজন অঙ্গদাতা িসত পাবর? 

আপটে ্টদ আপোর মৃি্যুর পর শরীনরর টকছু অঙ্গ এবং/বা টিস্যু বা সবগুনলা দাে করনি 
চাে িাহনল কসটি আপোর পটরবানরর সদসযুনদরনক জাোনো ও আপোর ইছিাটিনক সম্মাে 
জাোনো টেটচিি করার সবনচনয় ভানলা উপায় হল একজে অঙ্গদািা টহসানব NHS অগটোে 
কডাোর করটজটোনর টেবন্ধে করা এবং আপোর টসদ্ান্তটি আপোর পটরবানরর সদসযুনদরনক 
জাোনো। এছাড়া আপোর ধমটে/টবশ্ানসর টবষয়টি কিি্ক্ গুরুত্বপূণটে কসটি এবং অঙ্গ 
দাে সংরিান্ত আনলাচোয় টবষয়টিনক টবনবচো করার জেযুও আপটে আপোর মিামি  
করটজটোনর উনল্ে করনি পানরে।  

আবর্ অঙ্গ দান করসত না চাইসি কনী িসব?

আপটে ্টদ অঙ্গ দাে করনি ো চাে িাহনল আপোর টসদ্ান্তটি NHS অগটোে কডাোর 
করটজটোনর টেবন্ধে করা ও আপোর পটরবারনক কসটি জাোনো জরুরী। আপটে সবগুনলা 
অঙ্গ বা টিস্যু দাে করনি চাে ো টকন্তু টেটদটেষ্ টকছু অঙ্গ বা টিস্যু দাে করনি চাে এমেটি ্টদ 
হয় িাহনল ‘অঙ্গ দাে করনি চাইো’ অপশেটি আপটে কবনছ টেনবে ো। এর পটরবনিটে  আপটে 
একজে অঙ্গদািা টহসানব টেবন্ধে করনবে এবং আপটে ক্সব অঙ্গ বা টিস্যু দাে করনি চাে 
শুধ্মাত্র কসগুনলা টেবন্ধে করুে।

http://organdonationscotland.org


অঙ্গ ও টিস্যু দাে, আপোর পছন্দ কবনছ কেয়া এবং কীভানব টেবন্ধে 
করনি হয় কসসব বযুাপানর আরও িথযু জাোর জেযু 
organdonationscotland.org  
এ টভটজি করুে বা  0300 123 23 23 েম্বনর কল করুে।

কৃতজ্তাস্নীকার
স্কটিশ সরকার ব্শরা টরয়াজ, শায়ে আব্ল্ আটজজ আহনমদ কফনডটরসি, ডঃ োটজম কঘৌটর, 
ডঃ শায়রা দার, ডঃ জট্বর আহনমদ, শায়ে হাসাে রাব্ােী, শায়ে রুজয়াে কমাহাম্মাদ, ইমাম 
সাইদ রাজওয়ী, টমজ আরাম আল-মাম্টর, স্কটিশ আহল্ল বাটয়ি কসাসাইটি ও পাশাপাটশ 
এই টলফনলিটি প্রস্তুনি ্ারা িানদর উদ্ধৃ টি টদনয় সহায়িা কনরনছে িানদর সবাইনক ধেযুবাদ 
জাোনি চায়।

সবটেনশষ হালোগাদ টডনসম্বর 2020 OLC230P 2012


