
ওয়েলস্-এ, 1 ডিয়েম্বর 2015 
থেয়ে আমরা থে উপায়ে অঙ্গ 
দাতা হয়ত চাই তা পডরবডততি ত হয়ব।

www.facebook.com/organdonationwales
www.twitter.com/OrgDonationCYM

আর�ো জোনো� জন্য  
organdonationwales.org  
দেখুন বো 0300 123 23 23 নম্বর� দ�োন করুন।



পডরবারগুডল ডে এেটি েফট অপ্ট-আউট ডেয়টেম’র অন্তর্তি ক্ত 
হন? 
হ্যোাঁ । আপনো� পরষে যদে েোন ক�ো সম্ভব হরে থোরক, তোহরে আপনো� 
পদ�বো� ও বনু্রে� সব্বেো যুক্ত ক�ো হরব। এই কো�রেই ব্যবস্োটিরক 
েফট অপ্ট-আউট বেো হে। আপদন যদে স্োভোদবকভোরব ওরেেস্-এ 
বোস কর�ন দসরষেররে এবং আপনো� দিদকৎসোগত ইদতহোস সম্পরক্ব  
গুরুত্বপূে্ব প্রশ্নগুদে� উত্ত� পদ�বো�রক দেরত হরব। তো�ো যদে দজরন 
থোরকন দয আপদন একজন েোতো হরত িোন দন, তোহরে তো�ো তো বেরত 
পো�রবন। যদে পদ�বোর�� সেস্য বো দনযুক্ত প্রদতদনদিরে� সোরথ 
দযোগোরযোগ ক�ো নো যোে তোহরে েোরন� দবষেটি অগ্রস� হরব নো।

আডম েডদ ইডতময়্যেই NHS অঙ্গ দাতায়দর ডনবন্ধন (NHS 
Organ Donor Register)-এ� অন্তভু্ব ক্ত হই তোহরে কী ঘরে?
আপদন যদে ইদতমরি্যই দনবদন্ত হন তোহরে আ� সকরে� মরতো 
আপনো�ও একই দবকল্পগুদে থোরক। আপদন দনবদন্ত থোকরত পোর�ন 
এবং এটিরক 1 দিরসম্ব� 2015 দথরক একজন েোতো হওেো� একটি 
দসদ্োন্ত দহসোরব (দবকল্পটি দবরে দনওেো) দবরবিনো ক�ো হরব। আপদন 
দনবন্ন দথরক আপনো� দবব�েগুদে সদ�রে দেরত পোর�ন। এ� অথ্ব হে 
এই দয 1 দিরসম্ব� দথরক অঙ্গ েোন ক�ো� দষেররে আপনো� দকোরনো 
আপদত্ত দনই এই দহসোরব আপনোরক গে্য ক�ো হরব এবং দবরবদিত 
সম্মদতটি (deemed consent) আপনো� দষেররে প্ররযোজ্য হরত 
পোর�। অথবো আপদন একজন অঙ্গ েোতো নো হওেো� একটি দসদ্োন্ত 
(দবকল্পটি বোদতে ক�ো) দনবন্ভুক্ত ক�রত পোর�ন। 

অঙ্গ দান বলয়ত েী থবাঝাে?
আমোরে� মৃতু্য� পর� আম�ো হেত আমোরে� করেকটি অঙ্গ অন্য দকোরনো 
ব্যদক্তরক দেরত সমথ্ব হরত পোদ�। ওরেেস্-এ� অরনক মোনুষ নতুন 
অরঙ্গ� অরপষেোে আরেন কো�ে তোরে� দনরজরে� অঙ্গগুদে সঠিকভোরব 
কোজ ক�ো বন্ কর�রে। েোন ক�ো অঙ্গগুদে এইসকে মোনুষরক দেওেো 
হরত পোর�। এটিরক অঙ্গ প্রডতস্াপন বেো হে।

েী পডরবততি ন ঘটয়ে এবং েখন?
1 দিরসম্ব� 2015 দথরক, আম�ো দয উপোরে অঙ্গ েোতো হরত িোই 
দসটি পদ�বদত্ব ত হরব। নতুন ব্যবস্োটিরক েফট অপ্ট-আউট ডেয়টেম 
বেো হে। স�ে অপ্ট-আউে’� অথ্ব হে এই দয আপদন যদে একজন অঙ্গ 
েোতো হরত িোন, তোহরে আপনো� দকেু ক�ো� প্ররেোজন দনই। আপদন 
যদে নো একজন েোতো নো হওেো� দসদ্োন্ত দনন, তোহরে আপনোরক 
এইরূরপ গে্য ক�ো হরব দযন আপদন একজন েোতো হরত িোন। এটিরক 
বেো হে ডবয়বডচত েম্মডত (deemed consent)। এটি বত্ব মোন 
ব্যবস্োটি� দথরক দভন্ন, রযটি NHS অঙ্গ েোতোরে� দনবন্ন (NHS 
Organ Donor Register)-এ দযোগেোন ক�ো ব্যদক্ত বো তোরে� 
দসদ্োন্ত গ্রহেকো�ী পদ�বো�গুদে� উপ� দনভ্ব � কর�। 

অঙ্গ দায়নর জনযে আমায়দর থেন এেটি েফট অপ্ট-আউট 
ডেয়টেম-এর প্রয়োজন হে?
ওরেেস্ এবং UK-এ� সব্বরে প্রদতস্োপরন� জন্য অরঙ্গ� দবপুে ঘোেদত 
আরে। ওরেেস্-এ প্রদত 10 জরন� মরি্য 9 জন ব্যদক্ত অঙ্গ েোন ক�রত 
সম্মত হন, দকন্তু প্রদত 10 জন ব্যদক্ত� মরি্য মোরে 3 জন NHS অঙ্গ 
েোতোরে� দনবন্ন (NHS Organ Donor Register)-এ 
স্োষে� কর�ন। নতুন ব্যবস্োটি সকরে� কোরে আর�ো দবদি স্পষ্ট হরব। 
যদে অঙ্গ েোরন� ব্যোপোর� পদ�বো�গুদেরক জোনোরনো হে তোহরে তো�ো 
জোনরত পো�রবন দয তোরে� দপ্রে জন হেত দবকল্পটি বোদতে ক�রত 
(opt out) পো�রতন দকন্তু তো নো ক�ো� দসদ্োন্ত দনরেদেরেন। আম�ো 
দবশ্োস কদ� দয এটি ওরেেস্-এ েোতো� সংখ্যো 25 িতোংি বৃদদ্ ক�রত 
সোহোয্য ক�রব।

নত্ন বযেবস্াটির দ্ারা োরা োরা প্ররাডবত হন?
স�ে অপ্ট-আউে দসরটেমটি 18 বে� বো তো� দবদি বেস্ক ব্যদক্তরে� 
জন্য প্রয়োজযে হয়ব, যো�ো 12 মোরস� দবদি সমে ির� ওরেেস্-এ বোস 
কর�রেন, ওরেেস্-এ মৃতু্যব�ে কর�রেন এবং NHS অঙ্গ েোতোরে� 
দনবন্ন (NHS Organ Donor Register)-এ দকোরনো দসদ্োন্ত 
দনবন্ন কর�ন দন। এটি দসইসকে দিষেোথথীরক প্রভোদবত ক�রত পোর� 
যো�ো 12 মোরস� দবদি সমে ির� ওরেেস্-এ বোস ক�রেন।

এমন দকেু ব্যদক্ত আরেন যোরে� দষেররে নতুন ব্যবস্োটি প্ররযোজ্য হরব নো। 
আমোরে� ওরেবসোইে  www.organdonationwales.org-এ 
আর�ো দবিে তথ্য আরে। 

আপদন একজন  
অঙ্গ েোতো নো হওেো�   

দসদ্োন্ত দনবন্ন ক�রত পোর�ন।

আডম এেজন অঙ্গ দাতা  
হয়ত চাই না

আপদন একজন  
অঙ্গ েোতো হওেো�  

দসদ্োন্ত দনবন্ন ক�রত পোর�ন।

আপনো� একজন  
অঙ্গ েোতো হরত 

 দকোরনো আপদত্ত দনই।

আডম এেজন অঙ্গ দাতা  
হয়ত চাই

ডেে্ েরয়বন নাডবেল্পটি থবয়ে থনওো (opt in) ডবেল্পটি বাডতল েরা (opt out)


