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মানবেদেহ অЖ� সংেযাজন, িকছু কথা
অধ�াপক ডা. জাফ㒀�먛াহ �চৗধুরী

জনগেণর কল�ােণ মানবেদেহ অЖ�-�ত�Ж� সংেযাজন িবধান করার উে⣘�েꊊ� �ণীত আইন। �যেহতু মানবেদেহ
সংেযাজেনর িনিমে⻀� িবিবধ অЖ�-�ত�Ж� সংỀ�হ, সংর�ণ ও তার আইনাʀগ ব�বহার িনি�ত করার উে⣘�েꊊ�
িবধান করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়। �সেহতু এতₘ�ারা উপেরাꝬ� আইন িন悃�齬�প আইন করা হেয়েছ ১৯৯৯ সােল
যা পরবতᣮ�ীেত সংেশািধত হেয়েছ। তথািপ উপেরাꝬ� আইন অস悃�ূণᣮ� এবং পিরিধ সীিমত বেল বৃহ⻀�র �রাগỀ�➬�
জনেগা뒜�ী সৃ뒜� আইেনর মূল উে⣘�ꊊ� ও ὐ�ফল �থেক বি⊊�ত এবং ব�াপকসংখ�ক �রাগী �েয়াজনীয় ₘ�া끘�⦐�াᰏ�ট
(Transplant) ὐ�িবধা �থেক বি⊊�ত। আইনিট অস悃�ূণᣮ� বেল িকছু দালাল �ꊝ�িণর �লাক সহেজ Ề�ােমর সহজসরল মাʀষেক �তারণা কের আইেনর সীমাব稬�তার কারেণ িভ쏈� �দেশ িনেয় িগেয় অЖ� �বচােকনা কের।
�রাগỀ�➬� ব�িꝬ�েদর �ু넑� একিট অংশ ২৫ লাখ �থেক এক �কািট টাকা খরচ কের ভারত, পািক➬�ান, ꊝ�ীল奙া,
থাইল�াᰏ�ড ও িসЖ�াপুের িগেয় অЖ� �িত쐖�াপন করান। যুেগর �েয়াজেন ও জাতীয় 菒�ােথᣮ� অিবলে⠋� এই আইেনর
সংেশাধন �েয়াজন। সাধারণ মাʀষেক �তারণা �থেক র�া করা এবং বৃহৎ জনেগা뒜�ীেক অিতিরꝬ� 菒�া쐖��েসবা
�দওয়ার লে�� �িতি뒜�ত আইনিটর িকছু সংেশাধনীর �➬�াব করা হে�ؖ।
১। সংি�敀 িশেরানাম
এই আইন মানবেদেহ অЖ�-�ত�Ж� সংেযাজন আইন-১৯৯৯ নােম অিভিহত যা ২০১৬ সােল সংেশািধত।
আধুিনক িচিকৎসািবꊊ�ােন অЖ�-�ত�Ж� �িত쐖�াপন (Transplant) একিট িবꊊ�ান 菒�ীকৃত জীবন র�াকারী
িচিকৎসা প稬�িত। অЖ� �িত쐖�াপন জীবন র�াকারী �তা বেটই, এেত অভাবনীয় আিথᣮ�ক সাꊝ�য় হয়। ১.
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�িত쐖�াপন (Transplant) বলেত �বাঝা যায়, একজন জীিবত বা মৃত ব�িꝬ�র অЖ� অ쐖� একজন জীিবত
ব�িꝬ�র �দেহ সংেযাজন প稬�িতর নাম �িত쐖�াপন (Transplant)।
২। সংꊊ�া : িবষয় বা �সেЖ�র পিরপ〉�ী �কােনা িকছু না থাকেল, এই আইেন,- (ক) ‘অЖ�-�ত�Ж�’ অথᣮ�
মানবেদেহর বৃℬ� (Kidney), 滐�ৎিপ档-, ফুসফুস, যকৃৎ, অЖ�াশয়, অি쐖�, অি쐖�মꊊ�া, চ�ু, চমᣮ� ও িটὐ��সহ
মানবেদেহ সংেযাজনেযাগ� �য �কােনা অЖ� বা �ত�Ж� বা িটὐ�� �ভৃিত; (খ) ‘আইনাʀগ উ⻀�রািধকারী’ অথᣮ�
菒�ামী, ⣘�ী, �া敀বয়ϑ� পুЖ� ও ক쐖�া, িপতা, মাতা, �া敀বয়ϑ� ভাই ও �বান এবং রেꝬ�র স悃�েকᣮ�র অ쐖�া쐖�
�া敀বয়ϑ� আ쏈�ীয়菒�জন, তেব এই আইেনর অধীেন আইনাʀগ উ⻀�রািধকারীর �মতা �েয়ােগর ��েЖ�,
�থেমাি먛িখত ব�িꝬ�রা 尠মাʀসাের তৎপরবতᣮ�ীেত উি먛িখত ব�িꝬ�েদর তুলনায় অỀ�ািধকার লাভ করেবন; (গ)
র) ‘িনকট আ쏈�ীয়’ অথᣮ� পুЖ�-ক쐖�া, ⣘�ী বা 菒�ামী, িপতা-মাতা, ভাই-�বান এবং রꝬ� স悃�িকᣮ�ত আপন চাচা, ফুফু,
মামা, খালা ও তােদর ⣘�ী বা 菒�ামী, চাচাত ভাই-�বান, ফুফুােতা ভাই-�বান, মামােতা ভাই-�বান, খালােতা ভাই�বান এবং তােদর ⣘�ী বা 菒�ামী এবং স档ানািদ। ‘অ쐖�া쐖� আ쏈�ীয়’ বলেত ‘িনকট আ쏈�ীেয়র Ⅎ�ববািহক সূেЖ�
স悃�িকᣮ�ত আ쏈�ীয়菒�জনেক বুঝােব।
ii) সেচতন দাতা : �য �কােনা �া敀বয়ϑ� নাগিরক আ쏈�ীয় বা অনা쏈�ীয়, �িতেবশী ও ব쐈�ু, িযিন �菒��ؖায় অЖ�
দােনর �েয়াজনীয়তা, �েয়াজন �ভৃিত বুেঝ মানিবক কারেণ �কােনা �রােগ সংকটাপ쏈� ব�িꝬ�র জীবন র�া বা
জীবন �িতপালেন ὐ�িবধার জ쐖� িনেজর �িত না কের িনেজর একািধক অেЖ�র একিট �যমন বৃℬ� (Kidney),
চ�ু, ফুসফুস, শরীেরর অংশিবেশষ চমᣮ� ও িটὐ�� দান করেত চাইেল জীিবত অব쐖�ায় অЖ� দান করেত পারেবন,
একিট অেЖ�র �যমন িলভােরর অংশিবেশষও দান করেত পারেবন। িঠক �তমিন মৃতু�র পরও আর এক বা
একািধক অЖ� দান করেত পারেবন, এটা তার নাগিরক অিধকার।
দােন আỀ�হী, দােন ইু�ؖক িনকট আ쏈�ীয় বা অনা쏈�ীয় ব�িꝬ� এবং দােনর অংশỀ�হেণ আỀ�হী �রাগা尠া档 ব�িꝬ�
সরাসির সরকার িনধᣮ�ািরত �িত뒜�ােন নাম িনবি쐈�ত করােবন যা �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�পে�র (Central
Registrar) এ িলিপব稬� হেব। অЖ� দােন আỀ�হী এবং অЖ� Ề�হেণ আỀ�হী ব�িꝬ�র নাম ও িবিভ쏈� সংি뒜�뒜�
�মিডেকল তথ� এবং �েয়াজনীয় শারীিরক ও পািরবািরক তথ�সমূহ �ক넑�ীয় �রিজꙬ�াের িলিপব稬� করা
বাধ�তামূলক। অЖ� �াি敀েত আỀ�হী ব�িꝬ� একিট িনধᣮ�ািরত িফ িদেয় নাম িলিপব稬� করােবন। আেগ �থেক
�ক넑�ীয় �রিজꙬ�াের নাম িলিপব稬� না হেল �রাগী অЖ� �াি敀 �থেক বি⊊�ত হেবন। যার নাম আেগ নিথভুꝬ� হেব
িতিন 尠িমক ন⠋�র অʀসাের �থম অЖ� পােবন। �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�প� (Central Registration
Authority) অЖ��াি敀েত আỀ�হী ব�িꝬ�র নাম িলিপব稬� করার সময় �রাগীর সামািজক �ꊝ�িণ অʀসাের িনব쐈�ন
িফ ি쐖�র করেবন।
(III) ১৮ বছর বা ততিধক বয়েসর ব쐈�ু-বা쐈�ব, �িতেবশী ও তােদর আ쏈�ীয়菒�জন ও বাংলােদেশর �য �কােনা
সেচতন ὐ�쐖� নাগিরক িযিন বুি稬�-িবেবচনায় অЖ�-�ত�Ж� দান ও তােদর যুিꝬ�সЖ�ত িবেবচনা (Informed
consent) িদেত স�ম িতিনই অЖ� দােনর অিধকার রােখন। তেব বুি稬��িতব쐈�ী ব�িꝬ�েদর অЖ� দােন স⬋িত
Ề�হণেযাগ� হেব না। (ঘ) ‘�⚮�ইন �ডথ’ অথᣮ� ধারা ৫ এর অধীেন �ঘািষত �⚮�ইন �ডথ; অথᣮ�াৎ মি➬�ে뒜�র
কমᣮ�কাে档র পূণᣮ� সমাি敀। (ঙ) ‘�মিডেকল �বাডᣮ�’ অথᣮ� ধারা ৭ এর অধীেন �ঘািষত �মিডেকল �বাডᣮ�।
৩। জীিবত ব�িꝬ�র অЖ�-�ত�Ж� দান। - ὐ�쐖� ও সাধারণ ꊊ�ানস悃�쏈� �য �কােনা ব�িꝬ� তার �দেহর এমন �কােনা
অЖ�-�ত�Ж� যা িবযুিꝬ�র কারেণ তার 菒�াভািবক জীবনযাপেন ব�াঘাত সৃি뒜�র আশ奙া �নই এ齬�প ব�িꝬ� তার
�কােনা িনকট আ쏈�ীয়, �াি档ক আ쏈�ীয়, পিরিচত জন িকংবা স悃�ূণᣮ� অপিরিচত �য �কােনা জরাỀ�➬� নাগিরেকর
�দেহ সংেযাজেনর জ쐖� মানিবক কারেণ উₘ�ু稬� হেয় দান করেত পারেবন। এটা দাতার নাগিরক অিধকার। তেব
শতᣮ� থােক �য, িন悃�বিণᣮ�ত ব�িꝬ�রা তােদর �দেহর �কােনা অЖ�-�ত�Ж� দান করেত পারেবন না, যিদ না - ক)
আঠােরা বছেরর কম বয়ϑ� ব�িꝬ�, তেব িরেজনােরিটভ িটὐ��র ��েЖ� যিদ দাতা ও Ề�হীতা ভাই-�বান স悃�েকᣮ�র
হেল এই শতᣮ� কাযᣮ�কর হেব না; খ) এ齬�প ব�িꝬ� যার িটὐ�� এইচ, িব এস এিজ, এিᰏ�ট এইচ, িস, িব, অথবা
এইচআইিভ পেজিটভ; এবং গ) অেথᣮ�র িবিনমেয় �কােনা অЖ� দান করা যােব না। তেব সরকার �েত�ক
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দাতােক আিথᣮ�ক সহায়তাসহ িবিভ쏈�ভােব পুরϑ�ৃত করার অিধকার সংর�ণ কের। এই আইন বেল সৃ뒜� �ক넑�ীয়
�রিজে婑শন কতৃᣮ�প�েক এ স悃�িকᣮ�ত িবধান Ⅎ�তিরর অিধকার �দওয়া হেলা। (ঘ) �মিডেকল �বাডᣮ� কতৃᣮ�ক এই
ধারার উে⣘�ꊊ� অЖ�-�ত�Ж� দান করার অেযাগ� বেল �ঘািষত অ쐖� �য �কােনা ব�িꝬ�।
৪। মৃত ব�িꝬ�র অЖ�-�ত�Ж� িবযুিꝬ�করণ। - ধারা ৫ অʀসাের �কােনা ব�িꝬ�র �⚮�ইন �ডথ �ঘাষণার পর
িন悃�বিণᣮ�ত ��Ж�সমূেহ তার �দহ হেত অЖ�-�ত�Ж� অ쐖� �কােনা ব�িꝬ�র �দেহ সংেযাজেনর উে⣘�েꊊ� িবযুꝬ� করা
যােব,
যথা : (ক) উꝬ� ব�িꝬ� যিদ তার অЖ�-�ত�Ж� কারও �দেহ সংেযাজেনর উে⣘�েꊊ� উইল কের থােকন; অথবা (খ)
উꝬ�齬�প উইেলর অবতᣮ�মােন উꝬ� ব�িꝬ�র �⚮�ইন �ডথ �ঘাষণার পর তার �কােনা আইনাʀগ উ⻀�রািধকারী যিদ
উꝬ� ব�িꝬ�র �দহ হেত অЖ�-�ত�Ж� িবযুꝬ� করার জ쐖� িলিখত অʀমিত �দান কেরন; অথবা (গ) উꝬ� ব�িꝬ�র
মৃতু�র চি鱬�শ ঘ䔣ার মেধ� যিদ �কউ মৃতেদহ দািব না কেরন, (ঘ) মৃতেদহ �কােনা হাসপাতাল, ি⸑�িনক বা
অ쐖�িবধ িচিকৎসালেয় থাকেল তার �শাসিনক কতৃᣮ�끘� পালনকারী ব�িꝬ�; অথবা (ঙ) মৃতেদহ �কােনা ব�িꝬ�গৃহ
�িত뒜�ান বা 쐖�ােন থাকেল উꝬ� ব�িꝬ�গৃহ, �িত뒜�ান বা 쐖�ান �য �জলা �শাসেকর বা িসিভল সাজᣮ�েনর �শাসিনক
এখিতয়ারাধীন িতিন বা, ��Ж�মেতা তার কাছ হেত এত菀�ে⣘�েꊊ� িলিখতভােব �মতা�া敀 ব�িꝬ� যিদ অʀ齬�প
িবযুিꝬ�র জ쐖� িলিখত অʀমিত �দান কেরন।

৫। �⚮�ইন �ডথ �ঘাষণার এই ধারার অ쐖� শতᣮ�াবলী পূরণ সােপে�, সাজᣮ�াির, �মিডিসন িনউেরালিজ, িশ呋নবজাতক, অথবা ি尠িটক�াল �কয়ার �মিডিসন বা অ�ােনসেথিসয়ার িবেশষꊊ� অথবা অ쐖�া쐖� �য �কােনা
�মিডেকল িবষেয়র িবেশষꊊ� িন悃�বিণᣮ�ত পদমযᣮ�াদার অনূ�ন িতনজন িচিকৎসক �যৗথভােব �কােনা ব�িꝬ�র �⚮�ইন
�ডথ �ঘাষণা করেত পারেবন, (ক) অধ�াপক, সহেযাগী বা সহকারী অধ�াপক অথবা সমমযᣮ�াদাস悃�쏈�
িচিকৎসক এবং (খ) ৫ বছেরর অিভꊊ�তাস悃�쏈� িসিনয়র �লকচারার অথবা সমমযᣮ�াদাস悃�쏈� িচিকৎসক, (গ) ৫
বছেরর অিভꊊ�তাস悃�쏈� �য �কােনা �মিডেকল িবষেয়র িবেশষꊊ� (Consultant). তেব শতᣮ� থােক �য, এই
উপধারার অধীন �⚮�ইন �ডথ �ঘাষণা �দানকারী িচিকৎসকেদর মেধ� অনূ�ন একজন দফা (ক) �ত বিণᣮ�ত
পদমযᣮ�াদার িচিকৎসক হেবন। আরও শতᣮ� থােক �য, এই উপধারার অধীন �⚮�ইন �ডথ �ঘাষণাকারী �কােনা
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িচিকৎসক তার �কােনা িনকট আ쏈�ীয় �য ব�িꝬ�র �⚮�ইন �ডথ �ঘাষণা করা হেব তার অЖ�-�ত�Ж� অ쐖� �কােনা
ব�িꝬ�র �দেহ সংেযাজন �ি尠য়ার সেЖ� �কােনাভােব জিড়ত থাকেত পারেবন না।
২) িন悃�বিণᣮ�ত শতᣮ� পূরণ না হেল, �কােনা ব�িꝬ�র �⚮�ইন �ডথ �ঘাষণা করা যােব না, যথা : (ক) উꝬ� ব�িꝬ�েক
অনূ�ন বােরা ঘ䔣া অিবরাম �কামা (Coma) অব쐖�ায় থাকেত হেব এবং অসেচতন, অꊊ�ান থাকার কারণ
অবꊊ�ই ꊊ�াত হেত হেব। তেব শতᣮ� থােক �য, িন悃�বিণᣮ�ত �কােনা কারেণ �কামা (Coma) অব쐖�ার সৃি뒜� হেল তা
এই দফার উে⣘�ꊊ� Ề�হণেযাগ� হেব না, যথা : (অ) 滐�দযে▀�র ি尠য়া বে쐈�র কারেণ �কামা হেল, যিদ �কামা
অব쐖�ায় ছিЖ�শ ঘ䔣াকাল অিতবািহত না হয়;
(আ) �কামার অব�বিহত পূেবᣮ� শরীেরর 菒�াভািবক তাপমাЖ�া ৩৫ িডিỀ� �সলিসয়ােসর িনেচ হেল এবং (ই)
�কােনা ওষুেধর কারেণ �কামা অব쐖�ার সৃি뒜� হেল; (খ) �কামার পূবᣮ� �কােনা �মটািলক বা এেᰏ�ডা尠াইনজিনত
কারণ থাকেল তা সংেশাধন করেত হেব; (গ) উꝬ� ব�িꝬ�র 菒�াভািবক 뒜�াস-�뒜�াস থাকেব না এবং
�ভিᰏ�টেলটেরর মাধ�েম তার 뒜�াস-�뒜�াস স⊊�ালন করা হেব; (ঘ) উꝬ� ব�িꝬ�র �⚮�ইন �Ꙭ�ম িরে顬�� স悃�ূণᣮ�ভােব
অʀপি쐖�ত এবং তা িন悃�বিণᣮ�ত অব쐖�ানসমূহ ₘ�ারা িন齬�িপত হেব, যথা : (অ) তার 菀�ই �চােখর মিণ �সািরত ও
ি쐖�র (ডাইেলেটড এবং িফ�ড) থাকেব;
(আ) 菀�ই �চােখর কিনᣮ�য়ায় িরে顬�� স悃�ূণᣮ�ভােব অʀপি쐖�ত থাকেব এবং তা িন悃�বিণᣮ�ত অব쐖�ানসমূহ ₘ�ারা
িন齬�িপত হেব, যথা : (B) �য �কােনা ধরেনর �বদনাদায়ক ⣘�েশᣮ� নড়াচড়া স悃�ূণᣮ� ব쐈� থাকেব; (C) অ甈�েলা
�কফািলক বা ডলস িরে顬�� অʀপি쐖�ত থাকেব; (D) �ভষিটিবউেলা অ�লার িরে顬�� অʀপি쐖�ত থাকেব। (৩)
যিদ উপধারা (২) এ বিণᣮ�ত অব쐖�ানসমূহ িবদ�মান না থােক তাহেল িন悃�বিণᣮ�ত পরী�া ₘ�ারা �⚮�ইন �ডথ িনণᣮ�য়
করা হেব, যথা : (K) িЖ�শ িমিনটব�াপী মি➬�ে뒜�র ইইিজ পরী�া অথবা মি➬�ে뒜�র এনিজওỀ�াম; এবং (L)
এপিনয় �টꙬ�। (৪) 菀�ই বছর হেত �তর বছর বয়ϑ� �কােনা িশ呋র �⚮�ইন �ডথ �ঘাষণা করেত হেল সংি뒜�뒜�
িশ呋িটেক ইইিজ পরী�া ₘ�ারা অনূ�ন বােরা ঘ䔣া পযᣮ�েব�ণ করেত হেব।
৬। অЖ�-�ত�Ж� দাতা ও Ề�হীতার �যাগ�তা (১) �কােনা ব�িꝬ�র অЖ�-�ত�Ж� অ쐖� �কােনা ব�িꝬ�র �দেহ
সংেযাজনেযাগ� হেব না, যিদ অЖ�-�ত�Ж� দাতার- (K) বয়স, মৃত ব�িꝬ�র ��েЖ�, ন鱬�ই বছেরর ঊে䔣ᣮ� হয় এবং
জীিবত ব�িꝬ�র ��েЖ�, আিশ বছেরর ঊে䔣ᣮ� হয়; (L) সংি뒜�뒜� অЖ�-�ত�েЖ�র কাযᣮ�কািরতা �কােনা কারেণ ন뒜�
হওয়ার স�نাবনা থােক; (M) �দহ িন悃�বিণᣮ�ত �য �কােনা �রােগ আ尠া档 হয়, যথা :
(অ) চমᣮ� অথবা মি➬�ে뒜�র �াইমাির ক�া끘�ার ব�তীত অ쐖� �য �কােনা ধরেনর ক�া끘�ার; (আ) িকডিন সং尠া档
�কােনা �রাগ; (ই) এইচআইিভ এবং �হপাটাইিটস ভাইরাসজিনত �কােনা �রাগ; (ঈ) �মিলগ쐖�াᰏ�ট
হাইপারেটনশন; (উ) ইনὐ�িলন িনভᣮ�রশীল ডায়ােবিটস ম�ালাইটাস; (ঊ) জীবাণু সং尠মণজিনত �কােনা �রাগ
(আনিₘ�েটড বা ইনএিড�েয়টিল িₘ�েটড িসেꙬ�িমক ইনেফকশন)। (২) �য ব�িꝬ�র �দেহ অЖ�-�ত�Ж� সংেযাজন
করা হেব তার বয়স (ক) জꓬ� �থেক আিশ বছর বয়ঃসীমার মেধ� হেত হেব, তেব পেনেরা বছর হেত পঁয়ষিₘ�
বছর পযᣮ�档 বয়ঃসীমার ব�িꝬ�রা অỀ�ািধকার লাভ করেবন; (খ) �যসব �রােগর কারেণ অЖ�-�ত�Ж� সংেযাজেনর
সাফল� িবি�ؖত হেত পাের �সসব �রাগ হেত মুꝬ� হেত হেব; এবং (গ) �মিডেকল �বাডᣮ� কতৃᣮ�ক এত菀�ে⣘�েꊊ�
�যাগ� বেল �ঘািষত হেত হেব।
(৭) �মিডেকল �বাডᣮ� : (১) এই আইেনর অধীেন অЖ�-�ত�Ж� সংỀ�হ ও সংেযাজেনর উে⣘�েꊊ� সরকার অЖ��ত�Ж� সংেযাজনকারী �েত�ক িচিকৎসা �িত뒜�ােন সংি뒜�뒜� িবষেয়র িনে悃� বিণᣮ�ত িচিকৎসকেদর সম쏈�েয় একিট
�মিডেকল �বাডᣮ� গঠন করেবন, যথা : ৮ (i) �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�প� (Central Registration
Authority) অЖ� আইেনর যথাযথ �েয়াগ িনি�তকরণ, জীিবত বা মৃত ব�িꝬ�র অЖ� দান, �কােনা জীিবত
ব�িꝬ�র অেকেজা অংেশর িবে�ؖদ কের নতুন অЖ� সংেযাজন স悃�িকᣮ�ত আইেনর ��ি�েত উ�ূত সমϒ�া িনরসন
এবং সব অЖ�দাতা ও Ề�হীতার পূণᣮ� তথ� সিঠকভােব সংর�েণর জ쐖� �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�প� (Central
Registration Authority) সৃ뒜� হেলা।
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এই কতৃᣮ�পে�র �চয়ারপারসন এবং �ধান িনবᣮ�াহী কমᣮ�কতᣮ�া হেবন একজন অবসর�া敀 �মিডেকল িশ�ক বা
অবসর�া敀 িবচারপিত, �ভাꝬ�া সংগঠেনর �ধান িকংবা খ�াতনামা পাবিলক �হলথ �⣘�িশয়ািলꙬ� অথবা 菒�া쐖��
ম▀�ণালেয়র অবসর�া敀 সিচব বা অিতিরꝬ� সিচব। িতিন ৩ বছেরর জ쐖� িনযুꝬ� হেবন। িতিন িনধᣮ�ািরত
�বতনভাতা ও গািড়র ὐ�িবধা পােবন। তার একটা �ছাট অিফস ও আধুিনক ল�াবেরটির থাকেব �যখােন সব
দাতা ও Ề�হীতার সব তথ� সংরি�ত থাকেব। ল�াবেরটিরেত �েয়াজনীয় সংখ�ক িবꊊ�ানী ও �টকিনিশয়ান
থাকেবন। �চয়ারপারসনেক সহায়তা করার জ쐖� ৭-১১ সদেϒ�র একিট অৈবতিনক িনবᣮ�াহী পিরষদ থাকেব।
খ�ািতমান িচিকৎসক, অবসর�া敀 িবচারক (�জলা জেজর িন悃� পেদর নয়), সমাজেসবী, আইনিবশারদ, ὐ�শীল
সমােজর �নতা, এনিজও কমᣮ�ী �মুখ ₘ�ারা িনবᣮ�াহী পিরষদ গিঠত হেব। িনবᣮ�াহী পিরষেদ অনূ�ন িতনজন মিহলা
সদϒ� থাকেবন।
কতৃᣮ�পে�র কমᣮ�পিরিধ ১) কতৃᣮ�পে�র কাযᣮ�াবলী পিরচালনা করার জ쐖� �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�প� �েয়াজনীয়
িবিধমালা Ⅎ�তির কের �েয়াগ করেত পারেবন। অ�েয়াজনীয় িবিধমালা বািতলও করেত পারেবন। ভিবꉬ�েত
�েয়াজন হেল এই আইেনর সংেশাধেনর জ쐖� 菒�া쐖�� ও পিরবার কল�াণ ম▀�ণালেয়র মাধ�েম সরকারেক ꊊ�াত
করােবন। ২) অЖ�-�ত�Ж� Ề�হেণ আỀ�হী �রাগা尠া档 ব�িꝬ� িনধᣮ�ািরত ফরেম �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�প� এবং
িনেজর পছₔ�মেতা হাসপাতােল �েয়াজনীয় তথ� িদেয় নাম িলিপব稬� (Register) করেবন। ৩) অЖ� দােন
আỀ�হী ব�িꝬ� �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�পে�র অিফেস িনেজ উপি쐖�ত হেয় িনেজর নাম, িঠকানা �ভৃিত
িলিপব稬� করেবন। (ii) �রিজꙬ�ার �েত�ক �মিডেকল িব뒜�িবদ�ালয় হাসপাতাল, �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল,
�পাꙬ� Ề�াজুেয়ট িচিকৎসা ও গেবষণা ইনিꙬ�িটউট হাসপাতাল এবং ꊊ�㒀�তর আঘাত�া敀 বা মরণাপ쏈� �রাগীেদর
িচিকৎসা করা হয় এই齬�প অ쐖�া쐖� িচিকৎসালেয় িন悃�বিণᣮ�ত তথ�াবলী সংবিলত একিট �রিজꙬ�ার সংর�ণ
করেত হেব, যথা :
(ক) অЖ�-�ত�Ж� সংেযাজন Ề�হীতার রেꝬ�র ៈ�প ও িটὐ�� টাইপসহ সব �েয়াজনীয় তথ� সংরি�ত থাকেব।
একটা কিপ �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�পে�র তথ� ভা档াের সংরি�ত থাকেব। (খ) অЖ�-�ত�Ж� দাতার রেꝬ�র
ៈ�পসহ তার িনেজর ও আইনাʀগ উ⻀�রািধকারীর সব �েয়াজনীয় তথ� (গ) (iii) সব �িত쐖�াপন
(Transplant), িটὐ�� টাইিপং, অЖ�-�ত�Ж� সংেযাজন স悃�েকᣮ� জনসাধারেণর সেচতনতা বৃি稬� এবং �িত쐖�াপন
�িত뒜�ানসমূেহর মান, সংর�ণ ও তদারিকর পূণᣮ� দািয়끘� বতᣮ�ােব �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�পে�র (Central
Registration Authority) ওপর।
(iv) অЖ� অিফেসর যাবতীয় খরচ এবং অЖ�দাতােক পুরϑ�ৃত করার জ쐖� স⬋ানী ভাতার জ쐖� �েয়াজনীয়
তহিবল জাতীয় 菒�াে쐖��র উ쏈�িতকে韐� সরকাির �কাষাগার �থেক অথᣮ� বরা⣘� �দওয়া হেব। অЖ� অিফসেক
করেপােরট সং쐖�া, �কা悃�ািন ও ব�িꝬ�র দান Ề�হণ এবং লটাির �ভৃিত প稬�িতর মাধ�েম অথᣮ� সংỀ�েহর অিধকার
�দওয়া �গল। অЖ� দােন জনসাধারণেক উৎসািহত করার জ쐖� �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�প� িবিভ쏈� ধরেনর
সভার আেয়াজন করেব। পЖ�-পিЖ�কায় তথ� �কাশ করেব এবং িবিভ쏈�ভােব জনগণেক অЖ� দােন উₘ�ু稬�
করেবন। (v) সব অЖ� Ề�হীতার কাছ �থেক তার সামািজক �ꊝ�িণগত অব쐖�ােনর িভি⻀�েত অЖ� ব�ব쐖�াপনার জ쐖�
িফ ধাযᣮ� করেত পারেব। অЖ�দাতা তার শারীিরক ὐ�쐖�তা ও পুি뒜�র জ쐖� সরকােরর প� �থেক স⬋ান ও নগদ
অথᣮ� পােবন এবং সারা জীবন �য �কােনা সরকাির হাসপাতােল িবনামূেল� 菒�া쐖��েসবার অিধকার অজᣮ�ন করেবন।
নগদ অেথᣮ�র পিরমাণ পাঁচ লাখ টাকার কম হেব না।
�কােনা অЖ�দাতা সরকাির স⬋ানী ভাতা Ề�হণ না কের পুেরা বা আংিশক অথᣮ� তা �ক넑�ীয় �রিজে婑শন
কতৃᣮ�পে�র তহিবেল দান করেত পারেবন। �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�পে�র তহিবেল সব দান আয়করমুꝬ�
হেব। অЖ� Ề�হীতার িনব쐈�ন িফ এবং অЖ�দাতার স⬋ানী ভাতা �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�পে�র িনবᣮ�াহী পিরষদ
ি쐖�র করেব। (vi) িনবি쐈�ত �িত뒜�ান (Government Enlisted Institute) : অЖ� �িত쐖�াপেন আỀ�হী
�জনােরল বা িবেশষািয়ত হাসপাতাল �যখােন বড় সাজᣮ�ািরর উপেযাগী অপােরশন িথেয়টার, অ�ােনসেথিসয়া
ফ�ািসিলিট, �েয়াজনীয় য▀�পািত সমৃ稬� ICU, ডায়াগনিꙬ�ক প�াথলিজ ও িটὐ��টাইিপং ল�াবেরটির,
ডায়াগনিꙬ�ক �রিডওলিজ ও আꊊ�ₘ�াসেনাỀ�ািফ ব�ব쐖�া এবং সংি뒜�뒜� হাসপাতােলর নূ�নপে� সাবᣮ��িণক 菀�জন
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কের িবেশষꊊ� শল�িবশারদ সাজᣮ�ন, ইউেরালিজꙬ� ও অ�ােনসেথিটꙬ�, সাবᣮ��িণক �মিডিসন ও কািডᣮ�ওলিজ
িবেশষꊊ� আেছন, এ齬�প �জনােরল ও িবেশষািয়ত হাসপাতাল অЖ� �িত쐖�াপন সািজᣮ�ক�াল �ক넑� িহেসেব
িনবি쐈�ত হেত পারেব। সব �িত쐖�াপন সাজᣮ�ািরর জ쐖� অЖ� দানকারী ও অЖ� Ề�হীতা ব�িꝬ�র পুেরা ডাক নাম ও
িঠকানা এবং 菒�া쐖�� সং尠া档 পূণᣮ� িববরণ সংর�ণ করার িন�য়তা িনবি쐈�ত �িত뒜�ােন থাকেব। িনবি쐈�ত �িত뒜�ান
Ⅎ�Ж�মািসক িরেপাটᣮ� 菒�া쐖�� অিধদফতর ও অЖ� দান �ক넑�ীয় �রিজ婑ার অিফেস জমা �দেবন। িনবি쐈�ত
হাসপাতালসমূেহর তদারিকর দািয়끘� �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�পে�র ওপর বতᣮ�ােব। (vii) অЖ�-�ত�Ж� দাতা ও
Ề�হীতার �যাগ�তা (viii)(ধ) যিদ কােজ লােগ তেব মৃত অЖ�দাতার বয়স িবেবচ� িবষয় হেব না। নবজাতক
�থেক 呋㒀� কের ন鱬�ই বছেরর বেয়াবৃ稬� ব�িꝬ�র অЖ� িবযুꝬ� কের �িত쐖�াপন করা যােব। (viii)(b) যিদ
ব�বহারেযাগ� হয় তা হেল আঠােরা বছর বয়সী �থেক ন鱬�ই বছর বয়সী সব জীিবত নাগিরক অЖ� দান করেত
পারেবন। অЖ� দান �েত�ক নাগিরেকর �মৗিলক অিধকার। তেব বুি稬��িতব쐈�ী ব�িꝬ�র ��েЖ� এই অিধকার
�েযাজ� হেব না।
(ix) �ক넑�ীয় �রিজে婑শন কতৃᣮ�প� ও অЖ� �িত쐖�াপন �িত뒜�ােনর িনধᣮ�ািরত কমᣮ�কতᣮ�ারা সরাসির ইু�ؖক
অЖ�দাতােক অЖ� দােনর ὐ�িবধা ও স�نাব� অὐ�িবধার িবষয় ভােলাভােব ꊊ�াত করােবন এবং তার সব িজꊊ�াসা
ও উ⻀�র িলিপব稬� কের ইু�ؖক অЖ�দাতা ও উ⻀�রসমূহ এবং কমᣮ�কতᣮ�ারা তােদর নাম ও 菒�া�র িদন-তািরখসহ
িলিপব稬� করেবন। সব আেলাচনা Informed Consent (বুিঝয়া 滐�দয়Ж�ম কিরয়া মত �দওয়া) এর অংশ বেল
িবেবিচত হেব। 菒�া쐖��গত ও িচিকৎসার কারেণ �েয়াজন হেল �য �কােনা বয়সী ব�িꝬ�র শরীের দান করা অЖ�
�িত쐖�াপন করা যােব। (x) �কােনা ব�িꝬ�র অЖ�-�ত�Ж� অ쐖� �কােনা ব�িꝬ�র �দেহ সংেযাজন/�িত쐖�াপন করা
হেব না যিদ অЖ�-�ত�Ж�দাতার উ⻀�র ৫নং ধারায় (খ) �থেক (D) ꊊ�াঁ সূচক হয়। (২) িচিকৎসার �েয়াজেন �য
�কােনা ব�িꝬ�র �দেহ অЖ�-�ত�Ж� সংেযাজন/�িত쐖�াপন করা হেব, তেব তার বয়স-জꓬ� �থেক ন鱬�ই বছর
বয়ঃসীমার মেধ� হেত হেব। তেব বােরা বছর হেত পঁয়ষিₘ� বয়ঃসীমার ব�িꝬ�রা অỀ�ািধকার লাভ করেবন। (৩)
সরকার অЖ�-�ত�Ж� সংেযাজনকারী �েত�ক িচিকৎসা �িত뒜�ােন কমᣮ�রত সংি뒜�뒜� িবষেয়র একজন অধ�াপক বা
সহেযাগী অধ�াপক অথবা সমপদমযᣮ�াদাস悃�쏈� অিভꊊ� িবেশষꊊ� িচিকৎসকেক অЖ�-�ত�Ж� সংেযাজন
সম쏈�য়কারী ((Coordinator) িহেসেব িনেয়াগ করেব। (৪) �কােনা ব�িꝬ�র �⚮�ইন �ডথ �ঘাষণা করা হেল
তদস悃�েকᣮ� উꝬ� 齬�প �ঘাষণাকারীরা অিবলে⠋� সংি뒜�뒜� অЖ�-�ত�Ж� সংেযাজন সম쏈�য়কারীেক অবিহত করেবন
এবং উꝬ� সম쏈�য়কারী �মিডেকল �বােডᣮ�র মাধ�েম অЖ�-�ত�Ж� সংỀ�হ ও সংেযাজেনর �েয়াজনীয় ব�ব쐖�া Ề�হণ
করেবন।
৯। অЖ�-�ত�Ж� 尠য়-িব尠য় ইত�ািদ িনিষ稬�। - মানবেদেহর �য �কােনা অЖ�-�ত�Ж� 尠য়-িব尠য় বা তার
িবিনমেয় �কােনা ধরেনর ὐ�িবধা লাভ এবং �স উে⣘�েꊊ� �কােনা ধরেনর িবꊊ�াপন �দান বা অ쐖� �চারণা স悃�ূণᣮ�
িনিষ稬�।
১০। সাজা- (১) �কােনা ব�িꝬ� এই আইেনর �কােনা িবধান ল䔜েন িচিকৎসক নাসᣮ� বা অ쐖� �কােনা ব�িꝬ�
সহায়তা করেল িতিন অনূ䔣ᣮ� সাত বছর এবং অনূ�ন িতন বছর �ময়ািদ সꊝ�ম কারাদে档 অথবা অনূ�ন িতন লাখ
টাকা অথᣮ�দে档 অথবা উভয় দে档 দি档ত হেবন। (২) �কােনা িচিকৎসক এই আইেনর �কােনা িবধান ল䔜ন
করেল বা ল䔜েন সহায়তা করেল িতিন উপধারা (১) এ বিণᣮ�ত দে档 দি档ত হেবন এবং এ ছাড়া িচিকৎসক
িহেসেব তার �রিজে婑শন বািতলেযাগ� হেব। (৩) এই আইেনর অধীন �কােনা অপরােধর িবচােরর ��েЖ�
(Criminal Procedure Code, 1898 (V of 1898) �েযাজ� হেব।
১১। িবিধ �ণয়েনর �মতা : এই আইেনর উে⣘�ꊊ� পূরণকে韐� সরকার, সরকাির �গেজেট �ꊊ�াপন ₘ�ারা, িবিধ
�ণয়ন করেত পারেব।

�লখক : �িত뒜�াতা—গণ菒�া쐖�� �ক넑�।
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