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প্রস্তাবনা 

 

অঙ্গ প্রতিস্থাপন ব্যব্স্থা তব্িংশ শিাতির  তিতিৎসাতব্দ্যার এিটি শ্রেষ্ঠ সাফল্য িাতিনী যা সারা তব্শ্বে িাজার িাজার মানুশ্বের 

স্বাস্হিয উন্নি ও দ্ীর্ঘাতিি িরশ্বি সািাযয িশ্বরশ্বে। অশিংখ্য অঙ্গ দ্ািার ও িাশ্বদ্র পতরব্াশ্বরর  ঔদ্াযঘ, গুরুত্তপূর্ঘ বব্জ্ঞাতনি 

উন্নতিসাধন, তিতিৎসাতব্দ্ ও স্বাস্থিমীশ্বদ্র তনরল্স সাধনা অঙ্গ প্রতিস্থাপনশ্বি এি জীব্নদ্ািি তিতিৎসাব্যব্স্থা রূশ্বপ ব্াস্তব্াতিি 

িশ্বরশ্বে। িথাতপ এই সমস্ত তিচ্ছসাধন িল্তিি িশ্বিশ্বে অঙ্গ পািার, অঙ্গ অপসারশ্বনর উশ্বেশ্বশয ব্যতি পািার, তব্শ্বদ্শ্বশ তিশ্বি 

দ্তরদ্র দূব্ঘল্ মানুশ্বের িাে শ্রথশ্বি অঙ্গ ক্রশ্বির র্টনা। ২০০৭ সাশ্বল্ তব্েব্যাপী ১০ শিািংশ অঙ্গ প্রতিস্থাপনা  এই সমস্ত অননতিি 

িীতিঘ িল্াশ্বপর সাশ্বথ যুি । 

 

এসব্ জরুরী সমসযার প্রতিিার  িরশ্বি  the Transplantation Society (TTS) and the 

International Society of Nephrology (ISN) ২০০৮ সাশ্বল্ ইস্তানবু্শ্বল্ সমশ্বব্ি িশ্বি ত্রিটি শীেঘসশ্বেল্শ্বনর 

আশ্বিাজন িশ্বর । এই সশ্বেল্শ্বন ১৫১ বব্জ্ঞাতনি ও তিতিৎসা সিংস্থার প্রতিতনতধ, সরিাতর িমঘিিঘ া, সমাজতব্জ্ঞানী, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ 

অিংশগ্রির্ িশ্বরন এব্িং  ইস্তানবু্ল্ শ্রর্ােনাি এিমি শ্রপােন িশ্বরন । পরব্িীিাশ্বল্ অঙ্গ প্রতিস্থাপশ্বনর সাশ্বথ যুি  ১৩৬ টি 

জািীি এব্িং আন্তজঘ ািীি সরিারী ও তিতিৎসা তব্জ্ঞান সিংস্থা শ্রর্ােনাটি অনুশ্বমাদ্ন িশ্বর। 

 

ইস্তানবু্ল্ শ্রর্ােনা অঙ্গ দ্ািা শ্রিাষ্ঠী, অঙ্গ প্রতিসথাপন তব্শ্বশেজ্ঞ, সিংতিষ্ঠ 

শ্রেশ্বত্রর িমীশ্বদ্র দৃঢ় সিংিল্প প্রিাশ িশ্বর । এই শ্রর্ােনার মূল্ উশ্বেশয নীতি তনধঘারিশ্বদ্র  বনতিি পথপ্রদ্শঘন যাশ্বি দ্তরদ্র ব্া 

দূব্ঘল্ মানুশ্বের সাশ্বথ অননতিি শ্রশােনমূল্ি আিরন োড়াই অঙ্গ প্রতিস্থাপনার  উপিাতরিা  সব্শ্বিশ্বি ব্াড়াশ্বনা যাি । এইভাশ্বব্ 
এই শ্রর্াের্া নানান শ্রপশাদ্ারী সমাজ, জািীি স্বাস্থয িিতঘ পে এব্িং আন্তঃ সরিারী  প্রতিষ্ঠান শ্রযমন তব্ে স্বাস্থয সিংস্থা, জাতিসিংর্ 

এব্িং ইউশ্বরাপ িাউতিশ্বল্র  অঙ্গ দ্ান এব্িং প্রতিস্থাপনার বনতিি িাযঘক্রম উন্নিন  এব্িং অঙ্গ পািার ও ট্রািপ্লান্ট পযঘটন 



 

 

প্রতিশ্বরাধ প্রশ্বিষ্টার পূরি িশ্বিশ্বে। ২০০৮ এর পর তব্শ্বের নানা শ্রদ্শ্বশ অঙ্গ দ্ান ও প্রতিস্থাপনার বনতিি িাযঘসূিী সমথঘশ্বন অঙ্গ 

পািার ও অঙ্গ প্রতিস্থাপনা পযঘটন শ্রেিাশ্বি  প্রতিস্থাপন উন্নিন প্রশ্বিষ্টার অব্দ্ান স্পষ্ট দৃশযমান । 

 

ইস্তানবু্ল্ তব্ব্ততির প্রিার ত্রব্িং অঙ্গ  পািার ও  প্রতিস্থাপন পযঘটন ব্যব্স্থাি নিুন ব্াধা তব্ঘ্নর সামনা িরশ্বি ২০১০ সাশ্বল্ TTS 

ও ISN এর শ্রযৌথ উশ্বদ্যাশ্বি Declaration of Istanbul Custodian Group (DICG) বিরী িি। 

শ্রফব্রুিারী  শ্রথশ্বি শ্রম ২০১৮ র মাশ্বে DICG নানা আগ্রিী শ্রিােঠীরশ্বদ্র তনশ্বি এিাতধি আশ্বল্ািনা সভার আশ্বিাজন িশ্বর । 
এই সভাগুশ্বল্াি তিতিৎসা তব্জ্ঞান, আইতন, ও সামাতজি উন্নিশ্বনর পতরশ্বপ্রতেশ্বি অঙ্গ প্রতিস্থাপনা ব্যব্স্থার িাল্নািাদ্ িরা 

িি।  ২০১৮ সাশ্বল্ জুল্াই মাশ্বস মাতদ্রদ্ শিশ্বর TTS ইন্টারনযাশনাল্ িিংশ্বগ্রশ্বস  আশ্বল্ািনা প্রতক্রিার ফল্াফল্ উপস্থাতপি, 

পযঘাশ্বল্াতিি এব্িং িতিীি িি। 

 

ইস্তানবু্ল্ তব্ব্ততিশ্বি সমগ্র ভাশ্বব্ শ্রদ্খ্া দ্রিার নানান িশ্বের আশ্বল্াি। শ্রর্ােনার আনুেতঙ্গি ভাসয তব্ব্ততির  মূল্ পােশ্বি স্পষ্ট িশ্বর 

শ্রিাশ্বল্ এব্িং শ্রর্াের্া ব্াস্তব্ািশ্বনর শ্রিৌশল্ ব্ািল্াি। 

 

 

সংজ্ঞা 

 

শ্রর্ােনার প্রসশ্বঙ্গ পরব্িী শি ব্া পতরভাোর তনতদ্ষ্ট অথঘ  

 

অঙ্গপািার তনম্নতল্তখ্ি িাযঘক্রশ্বমর শ্রয শ্রিাশ্বনা এিটি 

 

1) ি) অঙ্গ দ্ািার বব্ধ সেতি তব্না জীতব্ি ব্া মতি ব্যতির অঙ্গ অপসারন অথব্া অঙ্গ প্রদ্াশ্বনর তব্তনমি অঙ্গ দ্ািার ব্া িত িীি 

শ্রিান ব্যতির আতথঘি ল্াভ ব্া িুল্নাশ্বযািয সুতব্ধা  পাওিা 

2) খ্) অঙ্গ পতরব্িন, অপসারন, প্রতিস্থাপন ব্া অশ্বঙ্গর শ্রিান রিম তভন্ন ব্যব্িার  

3) ি) শ্রিান স্বাস্থযিমীর, সরিারী িমঘিারীর, শ্রব্সরিারী সিংস্থার, শ্রব্সরিারী িমঘিারীর অঙ্গ প্রদ্াশ্বনর তব্তনমি  অসঙ্গি ব্া 

অশ্বযৌতিি সুতব্ধা প্রাতির প্রস্তাব্না শ্রদ্ওিা 

4) র্) আতথঘি ল্াভ ব্া িুল্নীি সুতব্ধা জনয  দ্ািা ব্া  প্রাপিশ্বি শ্রযখ্াশ্বন অনুশ্বরাধ ব্া তনশ্বিাি িরা িি ;অথব্া 



 

 

5) ঙ) উতিতেি শ্রিান তক্রিার প্রশ্বিষ্টা, শ্রপােিিা ব্া  সািাযয .1 

 

 

অঙ্গ প্রতিস্থাপনার জনয ব্যাতি পািার ব্ল্শ্বি সিংগ্রি, স্থানান্তরর্, পতরব্িন, আেি শ্রদ্ওিা, প্রাতি, হুমতি তদ্শ্বি, জুলু্ম ব্া 

ব্ল্শ্বপ্রািি িশ্বর, অপিরর্ িশ্বর, প্রিারর্া িশ্বর, েমিার অপব্যব্িার িশ্বর, দুব্ঘল্িার সুশ্বযাি তনশ্বি, অশ্বথঘর তব্তনমি ব্া 

জব্রদ্তস্ত অঙ্গ অপসারশ্বনর সন্মতি শ্রনওিা।2 

এই শ্রর্ােনার প্রসশ্বঙ্গ ব্াতসন্দা মাশ্বন শ্রয শ্রিান ব্যতি তযতন শ্রসই শ্রদ্শ্বশ জীব্ন যাপন িশ্বরন তিতন ওই শ্রদ্শ্বশর নািতরি িন ব্া না িন।  

 

অঙ্গ প্রতিস্থাপনার জনয  মানুে পািার ব্ল্শ্বি সিংগ্রি স্থানান্তরর্ পতরব্িন, আেি শ্রদ্ওিা, প্রাতি, হুমতি তদ্শ্বি, জুলু্ম ব্া ব্ল্শ্বপ্রািি 

িশ্বর, অপিরর্ িশ্বর, প্রিারর্া িশ্বর, েমিার অপব্যব্িার িশ্বর, দুব্ঘল্িার সুশ্বযাি তনশ্বি, অশ্বথঘর তব্তনমি ব্া জব্রদ্তস্ত অঙ্গ অপসারশ্বনর 

সন্মতি শ্রনওিা,  

 

অঙ্গ দ্ান এব্িং প্রতিস্থাপন স্বিিংসমূ্পর্ঘিা ব্ল্শ্বি শ্রব্াোি শ্রদ্শ্বশর অতধব্াসীশ্বদ্র প্রদ্ান িরা অঙ্গ ও  ট্রািপ্লান্ট পতরশ্বেব্ার  দ্বারা এিটি 

শ্রদ্শ্বশর ট্রািপ্লান্ট িাতিদ্া পূরর্ িরা, অথব্া নযািসঙ্গি ভাশ্বব্  অনযানয শ্রদ্শ ব্া অতধশ্বেশ্বত্রর সশ্বঙ্গ অঙ্গ ও প্রতিস্থাপন ব্যব্স্থা সম্পদ্ 

ভাি িশ্বর শ্রনওিা। 

 

অঙ্গ প্রদ্াশ্বন আতথঘি তনরশ্বপেিা মাশ্বন - অঙ্গদ্ািাশ্বদ্র ব্া িাশ্বদ্র পতরব্াশ্বরর  দ্াশ্বনর ফশ্বল্ আতথঘি শ্রিান ল্াভ ব্া েতি না িওিা 

 

 

নীতি 

 

১)  সরিার শ্রি অঙ্গ প্রতিস্থাপনার বনতিি িাযঘক্রম িড়ার এব্িং সম্পাদ্শ্বনর  দ্াতিে তনশ্বি িশ্বব্ যাশ্বি organ failure 

প্রতিশ্বরাধ ও তিতিৎসার সাশ্বথ সামতগ্রি স্বাস্থব্যব্স্থার  সামন্জসয থাশ্বি।  

 

                                                 
1 This definition is derived from the Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs (2015). [8] 

2 This definition is derived from the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 

Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

(2000).[4] The Protocol provides that ‘consent’ of a victim of trafficking in persons shall be irrelevant where any of 

the means set forth in the definition have been used. 

 



 

 

২)  অঙ্গ দ্ািা এব্িং ট্রািপ্লান্ট প্রাপিশ্বদ্র সব্ঘাশ্বপো িাময যত্ন ট্রািপ্লান্ট নীতি ও িাযঘক্রশ্বমর প্রাথতমি ল্েয িওিা উতিি।  

 

৩)  অঙ্গ এব্িং অঙ্গ অপসারশ্বর্র উশ্বেশ্বশয ব্যতি পািার তনতেদ্ধ এব্িং অপরাধ শ্রযািয । 

 

৪)  অঙ্গ প্রদ্াশ্বন আতথঘি তনরশ্বপেিা মাশ্বন িল্ অঙ্গ দ্ািা ব্া িার পতরব্াশ্বরর অঙ্গ দ্াশ্বনর ফশ্বল্ আতথঘি শ্রিান ল্াভ ব্া েতি না 

িওিা 

 

৫)  প্রতিটি শ্রদ্শ ব্া অতধশ্বেশ্বত্রর মতি ব্া জীতব্ি দ্ািাশ্বদ্র শ্রথশ্বি অঙ্গ পুনরুদ্ধার এব্িং প্রতিস্থাপশ্বনর অনুশীল্ন আইন এব্িং তনিন্ত্রন 

ব্যব্স্থার তব্িাশ আন্তজঘ াতিি মাশ্বনর সশ্বঙ্গ সামঞ্জসয শ্ররশ্বখ্ ব্াস্তব্ািন িরা উতিি। 

 

৬)  প্রতিটি অতধশ্বেশ্বত্রর মশ্বনানীি িিতঘ পে অঙ্গ দ্ান, অঙ্গ ব্রাে এব্িং প্রতিস্থাপন পদ্ধতির জনয দ্ািী িওিা উতিি। প্রতিস্থাপন 

ব্যব্স্থার প্রতমিিরর্, স্বচ্ছিা, মান তনরাপত্তা, সিিা এব্িং সব্ঘসাধারশ্বর্র আস্থা তনতিি িরার জনয ও িিতঘ পে  দ্ািব্দ্ধ থািশ্বব্ন।  

 

৭)  শ্রদ্শ্বশর প্রশ্বিযি ব্াতসন্দার অঙ্গ দ্ান, সিল্ ট্রািপ্লান্ট পতরশ্বেব্া এব্িং মতি দ্ািাশ্বদ্র শ্রথশ্বি আহৃি অশ্বঙ্গ  নযািসঙ্গি অতধিার 

থািা উতিি । 

 

৮)  প্রতিস্থাপশ্বনর জনয অঙ্গ নযািসঙ্গি, অনব্েমযমূল্ি, ব্াতিযিভাশ্বব্ সমথঘনশ্বযািয এব্িং স্বচ্ছ তনিম অনুসাশ্বর, শ্রদ্শ ব্া তব্িারব্যব্স্থার 

মশ্বধয  ব্রাে তদ্শ্বি িশ্বব্। এই তক্রিািমঘ তিতনিাল্ মানদ্ণ্ড এব্িং বনতিি তনিম দ্বারা পতরিাতল্ি িওিা উতিি। 

 

৯)  অঙ্গ পািার, অঙ্গ  অপসারন উেশ্বশয ব্যতি পািার, প্রতিস্থাপন পযঘটন প্রতিশ্বরাধ িরশ্বি স্বাস্থয শ্রপশাদ্ার এব্িং স্বাস্থয প্রতিষ্ঠান 

গুতল্র সিািিা িরা উতিি । 

 

১০)  সরিার এব্িং স্বাস্থয শ্রপশাদ্াশ্বরর এমন শ্রিৌশল্ ব্াস্তব্ািন িরা উতিি যাশ্বি িাশ্বদ্র শ্রদ্শ্বশর অতধব্াসীরা অঙ্গ প্রতিস্থাপন পযঘটশ্বন 

তব্রি িন।  

 

১১)  প্রতিটি শ্রদ্শ্বশর অঙ্গ দ্ান এব্িং প্রতিস্থাপন স্বিিংসমূ্পর্ঘিা অজঘ শ্বনর  প্রশ্বিষ্টা িরা উতিি। 
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