
নিজে নিজে COVID-19 
পরীক্ষা করষার ধষাপনিনতিক 
গষাইড

পরীক্ষা শুরু করষার আজগ পজুরষা গষাইডটি যত্নসহকষাজর পড়ুি।

কীভাবে নিবের ো অি্য ককাবিা ে্যনতির কবরািাভাইরাস (COVID-19) পরীক্া করবেি এেং 
NHS-কক পরীক্ার ফলাফল নরবপার্ট  করবেি তা এই গাইবে ে্যাখ্যা করা হবেবে।

আবরা সহােতা পাওো যাবে এই ওবেেসাইবর: www.gov.uk/covid19-self-test-help 
কীভাবে কী করবত হবে কসসে নভনেও ও নভন্ন নভন্ন ভাষাে নিব ্্টশিাও এখাবি পাওো যাবে।



এই পরীক্ষা নিষজে

কজরষািষািষাইরষাজস (COVID-19) আক্ষান্ত অজিক মষািজুষর মদৃ ুউপসগ্গ থষাজক, 
িষা এমিনক এজকিষাজরই ককষাজিষা উপসগ্গ িষাও থষাকজে পষাজর, েিওু েষারষা 
িষাইরষাসটি ছড়ষাজে পষাজরি।নিজে নিজে নিেনমে পরীক্ষা কজর আমরষা 
িষাইরষাস নিস্ষাজরর গনে কমষাজে পষানর এিং আমষাজদর পনরিষার ও সমষাজের 
সিজেজে িষােকু মষািষুজদর সরুনক্ে রষাখজে সহষােেষা করজে পষানর।

নেপার্ট বেন্ট অে কহলথ অ্যান্ড কসাশ্যাল ককোবরর (DHSC) COVID-19 কসলফ-করস্ট (করনপে 
অ্যানন্টবেি করস্ট) হবলা সংক্রেণসাধ্য কবরািাভাইরাস (COVID-19) যাচাই করার েি্য একটি 
কসাোে পরীক্া। 

আপিষার কে ঘি ঘি পরীক্ষা করষা উনেৎ েষা নিি্গ র করজি আপিষার অিস্ষা ও 
িে্গ মষাি েষােীে িষা স্ষািীে নিজদ্গ শিষার উপর।
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কজরষািষািষাইরষাস (COVID-19) নিজদ্গ শিষা ও সহষােেষা
আপিার কবরািাভাইরাস (COVID-19) উপসগ্ট থাকবল ো আপনি কবরািাভাইরাস 
(COVID-19) আক্রান্ত হবল অিগু্রহ কবর অিলাইবি NHS নিব ্্টশিা ক্খুি: 
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

যন্ আপিার কবরািাভাইরাবসর (COVID-19) উপসগ্ট থাবক এেং অেস্ার অেিনত ঘবর, 
ো আপনি 7 ন্ি পবরও ভাল িা হি, তাহবল NHS 111 অিলাইি কবরািাভাইরাস পনরবষো 
www.111.nhs.uk ে্যেহার করুি। আপিার ইন্টারবির অ্যাবসেস িা NHS 111 িম্ববর 
কফাি করুি। ককাবিা নচনকৎসাগত েরুনর অেস্ার কক্বরে 999 িম্ববর োোল করুি।

আপনি উনবিগ্ন হজে, সষাহষায্য নিজে কদনর করজিি িষা। আপিষার সহেষাে  
িুনধি-নিজিেিষার উপর িরসষা রষাখুি।

এই পরীক্ষা যষাজদর েি্য উপজযষাগী েষা নিজে কদওেষা হজেষা:

যষারষা 18+ িছর িেসী: নিবে পরীক্া কবর নরবপার্ট  করুি, প্রবোেবি 
অবি্যর সহােতা নিি। 

12-17 িছর িেসী নকজশষার-
নকজশষারী: 

নিবে পরীক্া করুি এেং প্রাপ্তেেস্ক ে্যনতির 
তত্তােধাবি নরবপার্ট  করুি। প্রবোেি অিযুােী 
প্রাপ্তেেস্ক ে্যনতিটি পরীক্াটি করবত পাবরি।

12 িছজরর কম িেসী নশশুরষা: 12 েেবরর কে েেসী নশশুব্র ককাবিা প্রাপ্তেেস্কবক 
ন্বে পরীক্া করাবিা উনচত। আপনি যনদ একটি 
নশশুজক পরীক্ষা করষার েি্য আত্মনিশ্ষাসী অিিুি 
িষা কজরি, েষাহজে এই পরীক্ষাটি করজিি িষা। 
নশশুটি যন্ ককাবিা ে্যথা অিভুে কবর, তাহবল 
পরীক্াটি অে্যাহত রাখবেি িা।

কীিষাজি নশশুজদর পরীক্ষা করজে হে কসই নিষজে 
পরষামজশ্গর েি্য অিগু্রহ কজর 11 পষৃ্ষা কদখুি।
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সষানি্গক নিজদ্গ শিষা ও হুঁনশেষানর

প্রবত্যক ে্যনতির েি্য পৃথক করস্ট নকর ে্যেহার করুি। করস্ট নকবরর প্রনতটি আইবরে 
ককেল একোরই ে্যেহার করা যাবে। আইবরেগুবলা পুিরাে ে্যেহার করবেি িা। 
আপিাবক প্রবত্যক ে্যনতির ফলাফল নরবপার্ট  করবত হবে।

আপিার হাত ো ্নৃটির সেস্যা থাকবল, কসাোে কিওো ও পরীক্া করার েি্য আপিাবক 
কাবরার সাহায্য নিবত হবত পাবর।

আপিার যন্ িাক কেধঁাবিা থাবক, তাহবল অি্য িাসারন্ধ্র কথবক কসাোে নিি। যন্ উভে 
পাবশ কেধঁাবিা থাবক, তাহবল কসাোে কিওোর আবগ এক পাশ কথবক কেধঁাবিা খুলিু।

আপিার যন্ গত 24 ঘণ্ার নভতবর এক িাক কথবক রতি পবে থাবক, তাহবল অি্য 
িাসারন্ধ্র কথবক কসাোে নিি অথো 24 ঘণ্া অবপক্া করুি।

পরীক্াটি িটি হবে যাওোর ঝঁুনক কোবিার েি্য পরীক্া করার আবগ কেপবক্ 
30 নেনিবরর েি্য নকেু খাবেি িা ো পাি করবেি িা।

এসে নকর ককেল োিবুষর ে্যেহাবরর েি্য ততনর।

এসি নিজদ্গ শষািেী সেক্গ েষার সষাজথ অিসুরণ করজে আপনি নিি্গ রজযষাগ্য 
ফেষাফে পষাওেষার নিষেটি নিনচিে করজিি।

ককষাজিষা কষারজণ আপনি গেষার কসষােষাি নিজে িষা পষারজে, কযমি আপিষার 
ককষাজিষা ট্্যষানকওজ্ষানম থষাকজে, উিে িষাজক কসষােষাি করুি।
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আপিষাজক যষা করজে হজি

নিব ্্টশােলী পো ও সঠিক ক্রবে ধাপগুবলা অিসুরণ করা খুেই গুরুত্বপূণ্ট। প্রনেটি 
পরীক্ষা প্রস্তুে করজে প্রষাে 24 নমনিট সমে েষাগজি এিং আজরষা 30 নমনিট 
পজর ফেষাফে প্রস্তুে হজে যষাজি।

আপিার পরীক্া করার োেগা প্রস্তুত করুি আর আপিার করস্ট 
নকবরর নেনিসপরে যাচাই করুি

পৃষ্া 6

পরীক্ার েি্য কসর আপ করুি পৃষ্া 8

আপিার কসাোে িেিুা নিি পৃষ্া 10

কসাোে িেিুা প্রনক্রোোত করুি পৃষ্া 12

আপিার ফলাফল পেুি পৃষ্া 14

আপিার ফলাফল নরবপার্ট  করুি পৃষ্া 15

করস্ট নকর নিরাপব্ নিষ্াশি করুি পৃষ্া 17

কট্ নকটটি ঘজরর েষাপমষাত্ষাে অথিষা একটি শীেে শুকিষা স্ষাজি (2° কসেনসেষাস 
কথজক 30° কসেনসেষাস) মেদু করুি। সরষাসনর সযূ্গষাজেষাজক রষাখজিি িষা এিং নরিে 
িষা নরিেষাজর রষাখজিি িষা।

নকরটি ঘবরর তাপোরোে (15° কসলনসোস কথবক 30° কসলনসোস) ে্যেহার করা উনচত। 
নকরটি যন্ একটি শীতল োেগাে (15° কসলনসোবসর কে) সংরক্ণ করা হবে থাবক, তাহবল 
এটি ে্যেহার করার আবগ 30 নেনিবরর েি্য এটিবক স্াভানেক ঘবরর তাপোরোে করবখ ন্ি।

কট্ নকট নশশুজদর িষাগষাজের িষাইজর রষাখুি।
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1. আপিষার পরীক্ষার েষােগষাটি প্রস্তুে করুি এিং 
আপিষার পরীক্ষার নকজটর নেনিসপত্ যষােষাই করুি

পরীক্ষাটি িষ্ট হজে যষাওেষার ঝুুঁ নক কমষাজিষার েি্য পরীক্ষাটি করষার আজগ 
কমপজক্ 30 নমনিজটর েি্য নকছু খষাজিি িষা িষা পষাি করজিি িষা।

আপিষার প্রজেষােি হজি: একটি হষােঘনড় (কদেষাে ঘনড় িে), টিস্ুয, একটি 
আেিষা এিং হ্যষান্ড স্যষানিটষাইেষার িষা সষািষাি ও গরম পষানি।

যত্নসহকষাজর এই নিজদ্গ নশকষা পড়ুি।

কীভাবে পরীক্া করবত হে তা আপনি এই নভনেওবত 
ক্খবত পাবরি:
www.gov.uk/covid19-self-test-help

পরীক্ষা শুরু করষার ঠিক আজগ একটি সমেে েষােগষা 
খষানে কজর, পনরষ্ষার-পনরচ্ছন্ন কজর শুনকজে কফেুি।

সষািষাি ও গরম পষানি িষা হ্যষান্ড স্যষানিটষাইেষার 
ি্যিহষার কজর, আপিষার হষাে 20 কসজকন্ড ধজর 
িষাজেষািষাজি ধজুে নিি। করস্ট নকরটি যাবত ্নূষত িা হে 
কসেি্য এরা করবেি। এোর আপিার হাত শুনকবে নিি।

একানধক পরীক্া করবল, প্রনতটি পরীক্ার োবঝ সেতল 
োেগা পনরষ্ার কবর আোর আপিার হাত ধুবে কিবেি।
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কট্ নকজটর নেনিসপত্ যষােষাই করুি। নিনচিে হজে 
নিি কয ককষাজিষা নকছু ক্নেগ্রস্ িষা িষাঙ্ষা িে।

প্যষাজকজট নসে 
করষা কট্ ন্রিপ

নসে করষা 
কমষাড়জকর 
নিেজর কসষােষাি

এক্সট্্যষাকশি 
িষাফষার স্যষাজশ

এক্সট্্যষাকশি 
িে

এক্সট্্যষাকশি িে 
কহষাল্ষার (োবসের 
সাবথ সংযুতি)

আিে্গ িষা 
রষাখষার 
প্ষান্ক ি্যষাগ

কট্ ন্রিজপর নসে করষা প্যষাজকজে খুুঁে থষাকজে েষা ি্যিহষার করজিি ি।

ককষাজিষা নকছুজে খুুঁে আজছ, িষাঙ্ষা িষা হষানরজে কগজছ? আপনি নকবরর ককাবিা নকেুবত
খুতঁ, ভাঙ্া, হারাবিা ক্খবল ো ে্যেহার করা কঠিি েবি হবল, কসটি ি্যিহষার করজিি 
িষা। এই নেষবে েতােত ন্বত চাইবল অিগু্রহ কবর গ্রাহক কযাগাবযাগ ককব্রে কল করুি। 
লাইি প্রনতন্ি সকাল 7রা কথবক রাত 11রা পয্টন্ত কখালা থাবক।
• ইংল্যান্ড, ওবেলস, ি ্্ট াি্ট আোরল্যান্ড: 119 (কোোইল ও ল্যান্ডলাইি কথবক নেিােলূ্য 
কল করা যাে) 

• স্করল্যান্ড: 0300 303 2713 (আপিার কিরওোবক্ট র সাধারণ হাবর চাে্ট  ন্বত হবে)
এই নকর ে্যেহার করার ফবল আপিার ক্নত হবল ো ককাবিা প্রনতনক্রো হবে থাকবল, 
কবরািাভাইরাস ইবেবলা কাে্ট  নরবপাটি্ট ং সাইবর তা নরবপার্ট  করুি: https://
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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2. পরীক্ষা করষার েি্য কসট আপ করুি

নসে করষা প্যষাজকনেং কথজক কট্ ন্রিপটি কির করুি 
এিং এটিজক পনরষ্ষার করষা সমেে েষােগষার উপর 
রষাখুি। কখষােষার পর 30 নমনিজটর মজধ্য পরীক্ষাটি 
শুরু করুি।

নিেজরর কডনসক্যষান্ট িষা শুকজিষাকরণ ি্যষাগ ও প্যষাজকনেং আপিষার িষাসষার 
আিে্গ িষাে নিরষাপজদ কফজে নদি।

স্যষাজশটি সষািধষাজি কমষােড় নদজে িষা কিজে খুেুি। এরা 
আপিার েখু কথবক ্বূর করবখ খুলিু এেং সােধাি থাকুি 
কযি ককাবিা তরল উপবচ িা পবে।

এক্সট্্যষাকশি িেটি খুেুি এিং আেজেষািষাজি েষাপ 
নদজে িষাফষার স্যষাজশ কথজক সমস্ েরে িজের মজধ্য 
ঢষােুি। স্যষাজশটিজক িজের সজঙ্ স্পশ্গ করষাজিষা এড়ষাি।

এসেট্্যাকশি োফার স্যাবশটি কয প্্যানস্টক আেে্ট িার ে্যাগ 
ক্ওো হবেবে তাবত রাখুি।

েরেটি উপজে পড়ষা এড়ষাজে, পণূ্গ িেটি 
এক্সট্্যষাকশি টিউি কহষাল্ষাজর রষাখুি (যষা িষাজক্সর 
নিেজর সংযকু্ত আজছ)।

িলটি রাখার েি্য আপনি একটি কোর কাপও ে্যেহার 
করবত পাবরি। 
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একটি টিস্ুযজে আেজেষািষাজি আপিষার িষাক ঝষাড়ুি 
এিং টিস্ুযটি একটি িন্ধ আিে্গ িষাপষাজত্ কফজে নদি।  
আপনি ককষাজিষা নশশুর পরীক্ষা করজে েষাজক িষাক 
ঝষাড়জে সষাহষায্য করুি। আপনি যাবত োেনত কলেষ্া 
কথবক নিষৃ্নত কপবত পাবরি কসই েি্য এরা করবত হে।

সষািষাি ও গরম পষানি (িষা হ্যষান্ড স্যষানিটষাইেষার) 
ি্যিহষার কজর, 20 কসজকন্ড ধজর আপিষার হষাে 
িষােিষাজি ধজুে নিি।

আপনি যন্ অি্য ককাবিা ে্যনতির উপবর এই পরীক্াটি 
কবরি, তাহবল আপিাব্র উভেবকই আোরও আপিাব্র 
হাত ধুবত ো েীোণেুতুি করবত হবে।

আপিষার সষামজি নসে করষা কমষাড়জক কসষােষািটি খুুঁজে 
নিি। কসাোেটির িরে, কাপবের েগাটি সিাতি করুি।

িরে েগা

হাতল

আপনি যখি এটষা ি্যিহষার করজে প্রস্তুে থষাকজিি, 
শুধ ুেখিই কসষােষাি প্যষাজকনেংটি খুেুি, এিং 
আেজেষািষাজি কসষােষািটি কির করুি। আপনি গলা ও 
িাক উভবের েি্যই এটি ে্যেহার করবেি।

আপিষার হষাে নদজে কখজিষা িরম, কষাপজড়র ডগষাটি ধরজিি িষা।
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3. আপিষার কসষােষাি িমিুষা নিি

নেি, দষাুঁে, গষাে, মষানড়, িষা অি্য ককষাজিষা পষৃ্েেজক কসষােষাজির কষাপজড়র 
ডগষা নদজে স্পশ্গ করজিি িষা। এটি অি্য ককষাজিষা নকছুজক স্পশ্গ করজে, এটষা 
আপিষার িমিুষাজক িষ্ট কজর নদজে পষাজর।

আপিষার হষাে নদজে কখজিষা কষাপজড়র ন্রিপটি স্পশ্গ করজিি িষা।

িেিুা কিওোর সেবে ্ে আরবক কযবত পাবর ও হালকা অস্নতি হবত পাবর, নকন্তু 
এবত ে্যথা লাগার কথা িে।

যনদ 12 িছজরর কম িেজসর ককষাজিষা নশশুর পরীক্ষা কজরি, অথিষা 
সহষােেষা প্রজেষােি হে এমি ককষাজিষা ি্যনক্তর পরীক্ষা কজরি, েষাহজে 
11 পষােষাে কদওেষা ধষাপগুনে অিসুরণ করুি

আপিষার আেুজের মষাজঝ কসষােষািটি ধজর, আপিষার 
মখু েওড়ষা কজর খুেুি এিং কসষােষাজির কষাপজড়র 
ডগষাটি উিে টিনসজের উপজর ঘষিু (অথিষা এগুজেষা 
কযখষাজি থষাকষা উনেে নছে)। প্রজে্যক পষাজশ 4 িষার 
দঢ়ৃিষাজি স্পশ্গ কজর এটষা করুি (আপিাবক এরা করবত 
সাহায্য করার েি্য একটি রচ্ট  ো আেিা ে্যেহার করুি)। 
সােধাবি কসাোেটি আপিার গলার নপেি কথবক কের 
করুি।

একই কসাোে আলবতাভাবে 1টি িাসারবন্ধ্র ক�াকাি যতক্ণ 
িা আপনি সাোি্য প্রনতবরাধ অিভুে কবরি (আপিার 
িাবকর নভতবর প্রাে 2.5 কসনে)।

িষাজকর নিেজর দঢ়়ৃিষাজি কসষােষািটি কঘষারষাি, 10 িষার 
পজুরষাপনুর কঘষারষাজে হজি।

এটষা অস্বনস্কর অিিুি হজে পষাজর। আপনি যনদ 
কেষারষাজেষা প্রনেজরষাধ িষা ি্যথষা অিিুি কজরি েষাহজে 
কসষােষািটি এর কেজে কিনশ গিীজর কঢষাকষাজিি িষা।
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ককষাজিষা নশশুর পরীক্ষা করষা

নশশুটিবক করস্ট নকরটি ক্খাি এেং আপনি কী করবত চবলবেি কসই নেষবে তার সবঙ্ কথা েলিু। 
যন্ সম্ভে হে, তাবক কাবরা ককাবল েসাি অথো কাউবক তার হাত ধরবত েলিু।

নশশুটিবক একটি টিসু্যবত তার িাক ঝােবত এেং কাশবত েলিু। টিসু্যটি একটি েন্ধ নেবি কফবল ন্ি। 
আপনি তার রিনসল কথবক (অথো যন্ রিনসল ো্ ক্ওো হবে থাবক, কসই কক্বরে তা কযখাবি থাকা 
উনচত নেল কসখাি কথবক) কসাোে কিওোর সেবে নশশুটিবক যথাসম্ভে চওোভাবে তার েখু খুলবত েলিু 
এেং কস যতক্ণ পাবর ততক্ণ পয্টন্ত 'আহহ' েলবত েলিু (এরা তার রিনসল ক্খাবক সহে কবর ক্বে)। 

আপিষার হষাজে কসষােষািটি ধরুি, নশশুটিজক েষার মখু 
েওড়ষা কজর খুেজে িেিু এিং মষাথষা নপছজির নদজক 
কহেষাজে িেিু। কসষােষাজির কষাপজড়র ডগষাটি উিে 
টিনসজের ওপজর (অথিষা এগুজেষা কযখষাজি থষাকষা উনেে) 
আেজেষািষাজি ঘষিু। প্রবত্যক পাবশ 4 োর ্ঢ়ৃভাবে স্পশ্ট 
কবর এরা করুি। সােধাবি কসাোেটি কের করুি।

কসই একই কসাোবের কাপবের েগা আলবতা কবর 
তার 1 টি িাসারবন্ধ্র ক�াকাি, যতক্ণ িা আপনি নকেুরা 
প্রনতবরাধ অিভুে কবরি। 
কসষােষািটি িষাসষারজ্রের নিেজর েষারপষাজশ দঢ়ৃিষাজি 
কঘষারষাি, 10 িষার সম্ণূ্গ কগষােষাকষাজর কঘষারষাি এিং 
ধীজর ধীজর এটষা কির করুি। 

আপনি যনদ টিনসে কসষােষাি িষা কজর থষাজকি, েষাহজে 
উিে িষাসষারজ্রে কসষােষাি করুি, এিং প্রনে িষাসষারজ্রে 
10 িষার সম্ণূ্গ কগষােষাকষাজর কঘষারষাি।

COVID-19-এ আক্রান্ত নশশুব্র সম্ববন্ধ আবরা পরােশ্ট কপবত পাবরি এখাবি: 
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
coronavirus-in-children/

12 িছজরর কম িেসী নশশুজদর ককষাজিষা প্রষাপ্তিেস্কজক নদজে পরীক্ষা 
করষাজিষা উনেে। ককাবিা নশশুবক কীভাবে প্রস্তুত করবত ও পরীক্া করবত 
হে কসই নেষবে নিবচর নিব ্্টশিােলী অিসুরণ করুি। আপনি www.gov.
uk/covid19-self-test-help এ একটি প্র্শ্টিী নভনেও ক্খবত পাবরি।
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4. কসষােষাজির িমিুষা প্রনক্েষােষাে করুি

এসেট্্যাকশি িলটি ওঠাি এেং কসাোবের কাপবের েগাটি 
এসেট্্যাকশি িবলর েবধ্য ক�াকাি যাবত এরা তরবলর েবধ্য 
থাবক।

ডগষাটিজক িে প্রজেষাগ কজর এক্সট্্যষাকশি িজের প্রষাজন্তর 
গষাজে কেজপ ধরুি, একই সষাজথ এটিজক 15 কসজকজন্ডর 
েি্য এক্সট্্যষাকশি িজের েষারপষাজশ কঘষারষাি। আপিষার 
িমিুষাটি যষাজে েরজের মজধ্য স্ষািষান্তনরে করষা যষাে কসই 
েি্য এটষা করজে হে।

15
কসজকন্ড

আপনি কসষােষািটিজক কির কজর কিওেষার সমজে, 
এক্সট্্যষাকশি িেটিজক এর গষাজে নেমজট ধরুি। 
নিনচিে করুি কয আপনি কসষােষাজির িরম ডগষাটি 
কথজক সমস্ েরে সনরজেজছি।

েবে্ট ্যর েি্য কয প্্যানস্টক ে্যাগ ক্ওো হবেবে তাবত 
কসাোেটি রাখুি।

এক্সট্্যষাকশি িজের ঢষাকিষাটি আুঁট কজর কেজে নদি 
যষাজে নেক িষা কজর।

এক্সট্্যষাকশি িেটিজক আেজেষািষাজি েষাপিু যষাজে 
কট্ ন্রিজপর কস্পনসজমি ওজেজের (S) ওপজর 2 কফষাুঁটষা
েরে ঢষােষা যষাে। নিনচিত করুি কয আপনি তরল 
�ালবেি, হাওোর েু্ েু্  িে।

এসেট্্যাকশি িলটিবক কসাোবের সাবথ প্ানস্টবকর 
আেে্ট িার ে্যাবগ রাখুি। 

কস্পনসবেি 
ওবেল (S)

কফষাুঁটষা
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আপনি অিশ্যই কট্ ন্রিপটি সমেে েষােগষাে 
রষাখজিি। পরীক্ষা করষার সমজে ন্রিপটি সরষাজিি িষা।

সমে কদখুি এিং আপিষার কষাজছ টষাইমষার থষাকজে 
কসটি কসট করুি। আপিষার ফেষাফে পড়ষার আজগ 
30 নমনিট অজপক্ষা করুি।

আপিষার ফেষাফে পড়ষার আজগ নিকষাজশর েি্য পজুরষা 
30 নমনিট অজপক্ষা করষা খুি েরুনর। 

20 নেনিবরর পবর কয ককাবিা সেবে পবেটিভ ফলাফল ক্খা 
ন্বত পাবর, তথানপ আপিাবক অেশ্যই পুবরা 30 নেনির 
অবপক্া করবত হবে ককাবিা কিবগটিভ ফলাফল িনথভুতি 
করার েি্য, কারণ করস্ট লাইি (T) ক্খা ন্বত এবতা সেে 
নিবত পাবর।

পবরর পৃষ্াে ক্খুি কীভাবে আপিার ফলাফল পেবত এেং 
নরবপার্ট  করবত হে।
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5. আপিষার ফেষাফে পড়ুি
প্রষাে 4 নমনিট পজর আপনি কজট্ষাে েষাইিটি (C) দশৃ্যমষাি হওেষা শুরু হজে 
কদখজিি। আপিষার ফেষাফে প্রস্তুে হওেষার আজগ আপিষাজক অিশ্যই 30 
নমনিট অজপক্ষা করজে হজি। 

30 নমনিজটর কিনশ পরীক্ষা েেজে কদজিি িষা, েষাহজে ফেষাফে িরিষাদ 
হজে যষাজি।

কিজগটিি ফেষাফে

C-এর পাবশ একটি করখা োবি পরীক্ার ফলাফল কিবগটিভ 
এবসবে।

কবট্াল (C)

করস্ট (T)

পজেটিি ফেষাফে

আেো আেো হবলও, C-এর পাবশ একটি এেং T-এর পাবশ 
আবরকটি, কোর ্ইুটি করখার োবি পরীক্ার ফলাফল পবেটিভ 
এবসবে। আপিাবক অেশ্যই এই পরীক্ার ফলাফল NHS-এর 
কাবে নরবপার্ট  করবত হবে, এরা কীভাবে করবত হবে কসই নেষবে 
নিব ্্টশিার েি্য অিগু্রহ কবর পষৃ্ষা 15 ক্খুি।

আপিষার পরীক্ষার ফেষাফে পজেটিি হজে, আপনি ও আপিষার কগষাটষা
পনরিষারজক অিশ্যই সরকষানর নিজদ্গ শিষা অিযুষােী স্ব-নিনচ্ছন্ন থষাকজে হজি।

িষানেে িষা িরিষাদ হওেষা ফেষাফে

T-এর পাবশ ককাবিা করখা িা থাকবল ো একটি করখা থাকবল 
তার োবি পরীক্াটি োনতল ো েরো্ হবেবে।

আপিষাজক কয নিজদ্গ শিষা অিসুরণ করজে হজি েষা কপজে, আপিষার ফেষাফে 
নরজপষাট্গ  করুি (পষৃ্ষা 15 কদখুি)।
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6. আপিষার ফেষাফে নরজপষাট্গ  করুি

আপিষাজক অিশ্যই আপিষার ফেষাফে NHS-এর কষাজছ নরজপষাট্গ  করজে 
হজি। 

আপিার ফলাফল নরবপার্ট  করুি যাবত NHS ভাইরাবসর নেতিার ত্ারনক, যুতিরাে্যে্যাপী 
সোেগুবলাবক সহােতা, ও ভাইরাস কোকানেলা করবত পাবর আর েীেি োঁচাবত পাবর। এোো 
আপনি ফলাফবলর নেষবে এেং আপিাবক যা করবত হবে কসই নেষবে আবরা োিবত পাবরি। 

আপিষার ফেষাফে নরজপষাট্গ  করষার েি্য আপিষার 
েষাগজি কট্ ন্রিজপর QR ককষাড িষা কসটষার 
নিজের ID িম্বর।

QR ককাে

অিেইজি নরজপষাট্গ  করুি (দ্রুততে)

ক্খুি: www.gov.uk/report-covid19-result

অথো কটনেজফষাজি েষািষাি

লাইি প্রনতন্ি সকাল 7রা কথবক রাত 11রা পয্টন্ত কখালা 
থাবক।

ইংল্যান্ড, ওবেলস ও উত্তর আোরল্যান্ড: 119  
(কোোইল ও ল্যান্ডলাইি কথবক নেিােলূ্য কল করা যাে)

স্করল্যান্ড: 0300 303 2713 
(আপিার কিরওোবক্ট র সাধারণ হাবর চাে্ট  ন্বত হবে)
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আপিষার পরীক্ষাে প্রষাপ্ত ফেষাফজের মষাজি কী

পজেটিি ফেষাফে

আপনি যন্ একটি পজেটিি ফেষাফে পাি, তার োবি হবলা আপনি েত্ট োবি কবরািাভাইরাবস 
আক্রান্ত এেং অি্যব্রবক সংক্রানেত করার ঝঁুনক আবে। আপনি যখি আপিার ফলাফল নরবপার্ট  
কবরি, তখি আপিাবক কয পরেততী ধাপগুবলা নিবত হবে কসই নেষবে আবরা তথ্য প্র্াি করা হবে।

অিগু্রহ কবর লক্্য করুি কয আপনি কয করসের কেবসেটি পাবেি তাবত আপিার ফলাফলবক একটি 
LFD (ল্যারারাল ক্া নেভাইস) ফলাফল নহবসবে সিাতি করা হবে।

আপিষাজক, আপিষার সজঙ্ িসিষাসকষারী কয ককষাজিষা ি্যনক্ত, এিং আপিষার 
সহষােেষাকষারী মষািষুজদর িে্গ মষাি েষােীে ও স্ষািীে নিজদ্গ শিষা অিযুষােী 
অিশ্যই নিজেজক আেষাদষা করজে হজি, যষা www.nhs.uk/conditions/
coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/ এ পষাওেষা যষাে

কিজগটিি ফেষাফে

আপনি যন্ একটি কিজগটিি ফেষাফে পাি, তাহবল এই সম্ভােিা আবে কয পরীক্াটি কয সেবে 
করা হবেনেল তখি আপনি আক্রান্ত নেবলি িা। তবে পরীক্ার একটি কিবগটিভ ফলাফল নিচিেতা 
ক্ে িা কয আপিার কবরািাভাইরাস কিই।

আপিার পরীক্ার ফল কিবগটিভ হবল, আপিাবক অিশ্যই োতীে ও স্ািীে নিেোেলী ও নিব ্্টশিা 
অিসুরণ করা চানলবে কযবত হবে, যার েবধ্য অন্তভু্ট তি হবলা নিেনেত হাত কধাো, সাোনেক ্রূত্ব 
েোে রাখা এেং কযখাবি প্রবোেি কসখাবি েখু �াকার আেরণ পরা।

আপিার যন্ উচ্চ তাপোরোর উপসগ্ট, িতুি, অনেরাে কানশ ক্খা ক্ে অথো আপিার স্া্ ো 
গবন্ধর অিভূুনত হানরবে যাে ো তার পনরেত্ট ি হে, তাহবল আপিাবক ও আপিার পনরোরবক 
অেশ্যই নিবেবক আলা্া করবত হবে এেং  www.gov.uk/get-coronavirus-test এ অথো 
গ্রাহক কযাগাবযাগ ককব্রে কফাি কবর আবরকটি পরীক্া নিবত হবে। লাইি প্রনতন্ি সকাল 7রা কথবক 
রাত 11রা পয্টন্ত কখালা।

• ইংল্যান্ড, ওবেলস, উত্তর আোরল্যান্ড: 119 (কোোইল ও ল্যান্ডলাইি কথবক নেিােলূ্য 
কল করা যাে) 

• স্করল্যান্ড: 0300 303 2713 (আপিার কিরওোবক্ট র সাধারণ হাবর চাে্ট  ন্বত হবে)
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িষানেে িষা িরিষাদ হওেষা ফেষাফে

আপনি যন্ একটি িষানেে িষা িরিষাদ হওেষা ফেষাফে পাি, তার োবি হবলা পরীক্াটি 
সঠিকভাবে পনরচালিা করা হেনি। আপিাবক আবরকোর পরীক্া করবত হবে। একটি িতুি 
পরীক্ার নকর ে্যেহার করুি, নকন্তু প্রথে নকরটি কথবক ককাবিা নকেু পুিরাে ে্যেহার করবেি িা।

আপিার যন্ আবরকটি পরীক্া করার উপাে িা থাবক, তাহবল আপনি NHS COVID-19 
অ্যাবপর োধ্যবে অথো www.gov.uk/get-coronavirus-test এ নগবে, ো গ্রাহক 
কযাগাবযাগ ককব্রে কফাি কবর একটি নভন্ন ধরবির পরীক্া করাবত পাবরি। লাইি প্রনতন্ি 
সকাল 7রা কথবক রাত 11রা পয্টন্ত কখালা।
• ইংল্যান্ড, ওবেলস, উত্তর আোরল্যান্ড: 119 (কোোইল ও ল্যান্ডলাইি কথবক নেিােলূ্য 
কল করা যাে) 

• স্করল্যান্ড: 0300 303 2713 (আপিার কিরওোবক্ট র সাধারণ হাবর চাে্ট  ন্বত হবে)

পরীক্ষার পষারফরজমন্স

যনদ কষাজরষা উচ্চমষাত্ষার (COVID-19) থষাজক েষাহজে পরীক্ষাে েষার 
পজেটিি ফেষাফে আসষার সম্ষািিষা কিনশ। 

এর োবি হবলা, কয সকল োিষু েত্ট োবি আক্রান্ত এেং যাব্র অনেলবম্ব নিবেবক আলা্া করা 
প্রবোেি, তাব্রবক এটি খুে সম্ভেত সিাতি করবে।

7. কট্ নকট নিরষাপজদ নিষ্ষাশি করুি

আপিার পরীক্াটি একোর সমূ্ণ্ট হওোর পবর, ি্যিহৃে পরীক্ষার নকজটর 
সমস্ উপষাদষাি প্রদতি আিে্গ িষার ি্যষাজগ রষাখুি। আপিার োসার সাধারণ 
আেে্ট িাে রাখুি।
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আপিষার পরীক্ষার ফেষাফে নেজখ রষাখুি

এটষা আপিষার নিজের করকজড্গ র েি্য। আপিষাজক আপিষার ফেষাফে অিশ্যই 
NHS-এর কষাজছ নরজপষাট্গ  করজে হজি (েজথ্যর েি্য পষৃ্ষা 15 কদখুি)।

কক পরীক্া কবরবেি তানরখ সেে পরীক্ার ফলাফল
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আপিষার নকজট নিম্ননেনখে উপকরণ রজেজছ
আইজটম 3-প্যষাক 7-প্যষাক

ে্যেহাবরর নিব ্্টশােলী (এই িনথ)

এসেট্্যাকশি িল কহাল্ার

নসল করা প্যাবকনেংবে করস্ট ন্রিপ

এসেট্্যাকশি োফার স্যাবশ

এসেট্্যাকশি িল

নসল করা কোেবকর নভতবর কসাোে

আেে্ট িার ে্যাগ
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NHS করস্ট অ্যান্ড কট্স কে্টসূনচর আওতাে DHSC োতিোেবির অংশ নহবসবেই শুধু এই নেভাইস সরেরাবহর 
অিেুনত আবে।

প্রস্তুেকষারক: Department of Health and Social Care, 39 Victoria Street, Westminster, London, 
SW1 0EU। 

নডএইেএসনস এর সষাজথ েুনক্তর আওেষাে Xiamen Biotime Biotechnology Co Ltd, 2F/3F/4F,  
No. 188, Pingcheng South Road, Haicang Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, 361026, 
P. R. China কেৃ্গ ক উৎপষানদে।

সংজকেনেজনের নিঘ্গণ্ট

2 – 30°কসলনসোস 
তাপোরোে সংরক্ণ 
করুি2° কসলনসোস

30°কসলনসোস

ইথাইনলি অসোইে 
ন্বে স্যানিরাইে 
করা হবেবে

প্রস্তুতকারক প্যাবকবে খুতঁ 
থাকবল পণ্যটি 
ে্যেহার করবেি িা

লর িম্বর কেোব্াত্তীবণ্টর 
তানরখ

ইি নভবট্া 
োোগিনস্টক 
কেনেবকল নেভাইস

করাব্ রাখবেি িা ততনর করার তানরখ পুিরাে ে্যেহার 
করবেি িা

সােধাি, অিগু্রহ 
কবর নিব ্্টশিা 
ক্খুি

শুকবিা রাখুি ে্যেহাবরর েি্য 
নিব ্্টশিা ক্খুি

এই িনথর সকল তথ্য ও েনে 2021 সাবলর 15 োিেুানর কোতাবেক সঠিক।
সংস্করণ 1.3.1

Manufacturer

TEMPERATURE SterilisedUsing  Manufacturer Do      
Batch USE InVitro   
keep   date  DO  ⚠
keep consult   


