
এই ব্যবহারেে নির দ্েশিা কেবল Orient Gene-এে দ্রুত কোনিড-19 
(অ্যানটিরেি) কেলফ-কেস্ট (GCCOV-502a-H7OGE) এে েি্য।

নেিারব নিরেে বা অি্য কোরিা ব্যনতিে কোনিড-19 পেীক্া েেরবি এবং NHS  
এে োরে পেীক্াে ফলাফল নেরপােদে  েেরবি তা এই নির দ্ে নশোয় ব্যাখ্যা েো হরয়রে।

ওরয়লশ িাষা েহ বিকল্প ভাষার েংস্কেণগুনল এবং নিনডও প্র্শদেিগুনল  
gov.uk/covid19-self-test-help এ উপলব্ধ

আপনার সমস্ত পরীক্ার ফল NHS এর কাছে বরছপার্ট  করুন

পরীক্া শুরু করার আছে সািধাছন এই সম্পূর্ট পবুস্তকাটি পড়ুন।  
এই পরীক্াটি আপবন আছে যা ি্যিহার কছরছেন তার থেছক বভন্ন হছত পাছর।

Orient Gene-এর দ্রুত  
থকাবভড-19 (অ্যাবটিছেন)  
থসলফ-থরছটের েন্য আপনার 
ধাপবভবতিক বনছ ্্ট বিকা
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পরীক্াটি করা সম্বছধে পরামি্ট
আপিারে োহায্য েোে েি্য, পুরো নির দ্ে নশো েরুে েনেরয় আরে ্েোনে পোমশদে, উপর্শ ও 
েতেকীেেণ বক্স। এেব নির দ্েশিা যত্ন েহোরে ধারপ ধারপ অিেুেণ েেরল, নিিদে েরযাগ্য 
ফলাফল পাওয়াে েম্াবিা অরিে কবনশ থােরব।

সাধারর বনছ ্্ট িনা ও সতককীকরর
• যন্ কোয়ানবংরয়ে েময় আপিাে িাে ন্রয় েতিপাত হয়, অিুগ্রহ েরে কোয়ানবং বন্ধ 

েরুি। কোয়াবটি পেীক্া েো যারব িা।
• পণ্যটি প্রােৃনতে োবাে ল্যারেক্স ন্রয় ততনে েো হয়নি, তরব অনতিম ব্যবহােোেীরে 

কযিারব েেবোহ েো হয় তারত পণ্যটিে মরধ্য প্রােৃনতে োবাে ল্যারেক্স-এে উপনথিনত 
বা যৎোমাি্য পনেমাণ থাোে েম্াবিা েম্পূণদে বা্ ক্ওয়া যায় িা।

• কেস্ট নেে বাচ্ার্ে িাগারলে বাইরে োখরবি।
• এক্সট্্যােশি টিউব কহাল্াে োো নেরেে েবগুরলা অংশ এেবাে ব্যবহারেে েি্য। 

এক্সট্্যােশি টিউব কহাল্াে োো নেরেে কোরিা অংশ, কযমি কোয়্যাব বা এক্সট্্যােশি 
টিউব পুিোয় ি্যিহার করছিন না।

• নবনিন্ন নেরেে বাক্স কথরে অংশগুনল থমিাছিন না। শুধুমাত্র এই নেরেে মরধ্য ক্ওয়া 
নেরেে অংশগুনলই ব্যবহাে েেরবি।

• কেস্ট ে্যারেেটি যন্ ঘরোয়া পনেষ্াে েোে পরণ্যে (নবরশষত নলিচ) েংস্পরশদে এরে থারে, 
তাহরল কেটি ি্যিহার করছিন না, কযরহতু এে ফরল িুল ফলাফল পাওয়া কযরত পারে।

• পেীক্াটি েোেনে েপূযদোরলারে কথরে েম্া্ি েেরবি না, কেি িা এে ফরল িুল ফলাফল 
পাওয়া কযরত পারে।

• এেব নেে কেবল মািরুষে ব্যবহারেে েি্য ততনে।
• এক্সট্্যােশি টিউব কহাল্ােটি বানতল েেরবি না, এটি েমস্ত পেীক্াে েি্য পুিোয় 

ব্যবহাে েো হয়।

থকাবভড-19 আছে এমন মানষুছ্র প্ায় 3 েছনর 
মছধ্য 1 েন োছন না থয তাছ্র এরা আছে।
নিরে নিরে নিয়নমত পেীক্া েরে আমো িাইোে নবস্তারেে গনত মন্থে েেরত পানে 
এবং আমার্ে পনেবাে ও েমারেে েবরচরয় ঝঁুনেপপূণদে মািষুর্ে েুেনক্ত োখরত 
েহায়তা েেরত পানে।

আপনার ধাপবভবতিক বনছ ্্ট বিকা 
নির দ্েশাবলী িারলািারব পেুি এবং ধাপগুরলা েঠিে ক্রমািেুারে অিেুেণ 
েরুি। প্রনতটি পেীক্া প্রস্তুত েেরত প্রায় 15 নমনিে েময় লাগরব এবং 
আরো 15 নমনিে পরে ফলাফল প্রস্তুত হরয় যারব। 

এই পবুস্তকার বিষয়িস্তু

 বিভাে বিছরানাম পষৃ্া

1 আপিাে পেীক্া েোে োয়গাটি প্রস্তুত েরুি   6

 আপিাে কেস্ট নেরেে নেনিেপত্র যাচাই েরুি   7

2  আপিাে পেীক্াে কেে আপ েরুি   8

3  আপিাে কোয়াব িমিুা নিি    10

 অি্য োরো পেীক্া েো   11

4  কোয়্যাব িমিুা প্রনক্রয়া েরুি    12

5  আপিাে ফলাফল পেুি   14

6  আপিাে ফলাফল নেরপােদে  েরুি   15

7  আপিাে পেীক্ায় প্রাপ্ত ফলাফরলে মারি েী   16

8  পেীক্াে পােফেরমন্স    17

9  আপিাে কেস্ট নেে নিোপর্ কফরল ন্ি  17

 আপিাে পেীক্াে ফলাফল নলরখ োখুি   18

আপনাছক যা করছত হছি

• কেস্ট নেেটি স্ািানবে ঘরেে তাপমাত্রায় বা এেটি শীতল শুেরিা োয়গায়  
(2°C কথরে 30°C) েংেক্ণ োখুি।

• েোেনে কোর্ োখরবি িা এবং নরিোরে েংেক্ণ েেরবি িা। 

• নেেটি স্ািানবে তাপমাত্রায় (15°C কথরে 30°C) ব্যবহাে েো উনচত। নেেটি যন্ 
এেটি োয়গায় েংেক্ণ েো হয় যা 15°C এে েম, তাহরল এটি ব্যবহাে েোে 
আরগ 30 নমনিরেে েি্য স্ািানবে ঘরেে তাপমাত্রায় কেরখ ন্ি।

পরামি্ট

15 
বমবনর 
প্স্তুবত



যন্ আপিাে বা আপিাে নশশু/নশশুর্ে েরোিািাইোে (কোনিড-19) এে উপেগদে থারে 
বা েরোিািাইোে (কোনিড-19) হরয় থারে, তাহরল অিগু্রহ েরে অিলাইরি NHS এে 
নির দ্ে নশো ক্খুি: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

যন্ আপিাে বা আপিাে নশশু/নশশুর্ে েরোিািাইোরেে (কোনিড-19) উপেগদে থারে 
এবং অবথিাে অবিনত ঘরে, বা আপনি/আপিাে নশশু/নশশো 7 ন্ি পরেও িারলা িা 
হি, তাহরল NHS 111 অিলাইি পনেরষবা: 111.nhs.uk এ যাি। আপিাে যন্ 
ইটিােরিে অ্যারক্সে িা থারে, তাহরল NHS 111 িম্বরে েল েরুি। কোরিা নচনেৎোগত 
েরুনে অবথিাে কক্রত্র 999 িম্বরে ডায়াল েরুি।

আপবন উববিগ্ন হছল, সাহায্য বনছত থ্বর করছিন না। আপনার সহোত িুবধি-বিছিচনার 
উপর ভরসা রাখুন।

পরামি্ট
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আপনার থকন বনছে পরীক্া করা উবচত
এই দ্রুত কোনিড-19 (অ্যানটিরেি) স্য়ং-পেীক্াে নেেটি হল িারেে েি্য এেটি কোয়্যাব পেীক্া 
যারত পেীক্া েো যায় কয আপনি েংক্রামে নেিা। কয েমস্ত মািুরষে উপেগদে আরে এবং যার্ে 
কোরিা উপেগদে কিই, এটি কেই উিয় প্রোরেে মািরুষে েি্য। তরব, আপিাে েি্য কোি ধেরিে 
পেীক্া েঠিে তা যাচাই েোে েি্য আপিাে োতীয় নির দ্েশিাগুনল অিেুেণ েো উনচত। 

আপনার থকাবভড-19 পরীক্ার ফল পবেটিভ হছল আপনার যা করা উবচত:
• কোগটিে নবস্তােরে েীনমত েেরত োহায্য েোে েি্য, আপিারে এবং আপিাে পনেবােরে 

বতদে মাি েেোনে নির দ্ে নশো কমরি চলরত হরব: nhs.uk/conditions/coronavirus-
covid-19/self-isolation-and-treatment/ 

• আপনি যার্ে নিেে েংস্পরশদে নেরলি এবং কয েেল োয়গায় আপনি গত 48 ঘণ্ায় কগরেি 
আপিাে উপেগদে শুরু হওয়াে আরগ, অথবা যন্ কোি উপেগদে উপনথিত িা থারে তাহরল কযন্ি 
আপনি এেটি পনেটিি পেীক্াে ফল কপরয়রেি, তার্ে েম্রেদে  োিাি েম্াব্য কোনিড-19 
েংক্রমরণে পেীক্া েোে েি্য। েব েময় থিািীয় এবং োতীয় নির দ্ে নশো কমরি চলিু।

আপনার থকাবভড-19 পরীক্ায় থনছেটিভ ফল পাওয়া থেছল
এো েম্ব কয পেীক্া েোরিাে েময় আপনি েংক্রামে নেরলি িা। নেন্তু, এেটি কিরগটিি 
ফলাফল কোরিা নিশ্চয়তা ক্য় িা কয আপিাে েরোিািাইোে কিই। আপিাে উনচত েেোনে 
নির দ্ে নশো অিেুেণ েো অব্যাহত োখা উনচত।

এই পরীক্া বিষছয়

এই পরীক্াটি কাছ্র েন্য উপযকু্ত

আছরা সহায়তা থকাোয় পাওয়া যাছি
নিরে নিরে পেীক্াে আরো তথ্য পাওয়া যারব এখারি: gov.uk/covid19-self-test-help

কত ঘন ঘন পরীক্া করছত হয়
আপিাে েত ঘি ঘি পেীক্া েো উনচত তা আপিাে পনেনথিনত এবং বতদে মাি োতীয় 
বা থিািীয় নির দ্ে নশো অিযুায়ী নিন্ন হরত পারে।

• ্নৃটিশনতি ব্যাহত মািষুো তাও আমার্ে কেস্ট নেেগুনল ব্যবহাে েেরত পােরবি,  
নেন্তু তার্ে হয়ত েহায়তাে প্ররয়ােি হরব। 

• এই পেীক্াটি তার্ে েি্য উপরযাগী িয় যার্ে িাে ন্রয় েতি পোে প্রবণতা আরে, 
অথবা যার্ে গত 6 মারেে মরধ্য মখু বা মাথায় আঘারতে অরত্াপচাে হরয়রে।

18+ িের িয়সী 
প্াপ্তিয়স্ক
নিরে পেীক্া েরে  
নেরপােদে  েরুি, প্ররয়ােরি 
অরি্যে েহায়তা নিি।

12-17 িের িয়সী 
বকছিার-বকছিারী
প্রাপ্তবয়রস্কে তত্তাবধারি 
নিরে পেীক্া ও নেরপােদে  
েরুি। প্ররয়ােি হরল 
প্রাপ্তবয়স্ক পেীক্াটি  
েেরত পারেি।

12 িেছরর কম  
িয়সী বিশু
12 বেরেে েম বয়েী নশশুর্ে 
কোরিা প্রাপ্তবয়স্করে ন্রয় পেীক্া 
েোরিা উনচত। আপনি যন্ 
এেটি নশশুরে পেীক্া েোে 
েি্য আত্মনবশ্ােী অিিুব িা 
েরেি, তাহরল এই পেীক্াটি 
েেরবি িা। নশশুটি যন্ কোরিা 
ব্যথা অিিুব েরে, তাহরল 
পেীক্াটি অব্যাহত োখরবি িা।



থকাছনা বকেু ক্বতগ্রস্ত, ভাঙা িা অনপুবথিত োকছল কী করছত হছি
আপনি যন্ লক্্য েরেি কয কোরিা নেেু ক্নতগ্রস্ত, িাঙা বা অিপুনথিত আরে,  
তাহরল অিগু্রহ েরে পেীক্াে নেেটি ব্যবহাে েেরবি িা। আপনি গ্রাহে কযাগারযাগ 
কের্রে কফাি েরে ফীডব্যাে ন্রত পারেি। লাইিগুনল প্রনতন্ি েোল 7ো কথরে োত 
11ো পযদেতি কখালা থারে।

কফাি েরুি: 119 িম্বরে (কমাবাইল এবং ল্যান্ডলাইি কথরে নবিামপূল্য উপলব্ধ)।  
আমো 200টি িাষায় োোও নরিটিশ োইি ল্যাঙ্রুয়রে েহায়তা প্র্াি েনে।

আপনি যন্ কোরিা নডিাইরেে দ্াো ক্নতগ্রস্ত হি, কেই কক্রত্র এো নেরপােদে  েেরল 
অি্যর্ে োহায্য হরত পারে, অিগু্রহ েরে এখারি যাি: coronavirus-yellowcard.
mhra.gov.uk

পরামি্ট 

1. আপনার পরীক্া করার োয়োটি 
প্স্তুত করুন

76 আপনার সমস্ত পরীক্ার ফল NHS এর কাছে ররছপার্ট  করুন আপনার সমস্ত পরীক্ার ফল NHS এর কাছে ররছপার্ট  করুন
এই পুস্তিকাটি ককবল Orient Gene দ্রুত ককাস্িড-19 (অ্াস্টিজেন) কেলফ-কেস্ট: GCCOV-502a-H7OGE এর কথা বজল এই পুস্তিকাটি ককবল Orient Gene দ্রুত ককাস্িড-19 (অ্াস্টিজেন) কেলফ-কেস্ট: GCCOV-502a-H7OGE এর কথা বজল

আপনার বকছরর বেবনসপত্র 
যাচাই করুন

 1 যত্ন েহোরে এই নির দ্ে নশো পেুি।  
আরো োহায্য লাগরল কোয়্যাব পেীক্াে 
নিনডওটি অিলাইরি ক্খরত পারেি: 
gov.uk/guidance/covid-19-self-test-
help

পেীক্া েোে ঠিে আরগ, পেীক্াে নেেটি 
োখাে েি্য এেটি েমতল পৃষ্ঠতলরে পনেষ্াে 
েরুি ও শুনেরয় নিি। পেীক্াটি ্পূনষত হরয় 
যাওয়া এোরত এো েেরত হয়।

20 কেেন্ড ধরে িারলািারব আপিাে হাত  
ধুরয় নিি োবাি এবং উষ্ণ েল অথবা  
হ্যান্ড ে্যানিোইোে ব্যবহাে েরে। 
আপনি যন্ এেেরিে কবনশ ব্যনতিে পেীক্া 
েরেি অথবা এেটি বানতল হওয়া পেীক্া 
আবাে েরেি, তাহরল প্রনতটি পেীক্াে মারঝ 
পৃষ্ঠতলটি পনেষ্াে েরুি এবং আবাে 
আপিাে হাত ধুরয় নিি। পেীক্াটি ্পূনষত  
হরয় যাওয়া এোরত এো েেরত হয়।

2 

3 

4 আপিাে পেীক্াে বরক্স যা যা থাো উনচত:আপনার প্ছয়ােন হছি: 

• এেটি োইমাে, কযমি হাতঘনে বা ক্য়ালঘনে
• টিেু্য
• আয়িা
• োেরফে নলিিাে
• হ্যান্ড ে্যানিোইোে বা োবাি ও গেম পানিে প্রাপ্যতা

িেল ে্যাপ (x7)বাফাে েহ এক্সট্্যােশি 
টিউব (x7)

েীল েো কমােরে 
নিবকীেেৃত কোয়্যাব (x7) 

নেল েো পাউরচ কেস্ট 
ে্যারেে (x7) নেপ-লে ব্যাগ (x7) 

বেদে ্য প্ারথদেে ব্যাগ নহরেরব ব্যবহাে েরুি

এক্সট্্যােশি টিউব কহাল্াে  
(x1 পুিবদে্যবহােরযাগ্য)  
(বানতল েেরবি িা)

20
থসছকন্ড



98 আপনার সমস্ত পরীক্ার ফল NHS এর কাছে ররছপার্ট  করুন আপনার সমস্ত পরীক্ার ফল NHS এর কাছে ররছপার্ট  করুন
এই পুস্তিকাটি ককবল Orient Gene দ্রুত ককাস্িড-19 (অ্াস্টিজেন) কেলফ-কেস্ট: GCCOV-502a-H7OGE এর কথা বজল এই পুস্তিকাটি ককবল Orient Gene দ্রুত ককাস্িড-19 (অ্াস্টিজেন) কেলফ-কেস্ট: GCCOV-502a-H7OGE এর কথা বজল

2. পরীক্া করার েন্য থসর আপ করুন

এক্সট্্যােশি টিউরবে নেল নফল্মটি োমরে 
কখালাে কচটিা েেরবি িা। এক্সট্্যােশি 
বাফারেে েরঙ্ আপিাে ত্বরেে েংস্পশদে 
এনেরয় চলিু।

সতককীকরর

20
থসছকন্ড

কোয়্যারবে হ্যারন্ডল

কোয়্যাব এে ডগা6 

9 

5 
8 

নেল েো কমােরে কস্টোইল কোয়্যাবটি 
খুেঁিু। কোয়্যারবে িেম, োপরেে  
ডগাটি েিাতি েরুি।

নাক ঝাড়ার পছর সািান ও পানি বা হ্যান্ড 
ে্যানিোইোে ব্যবহাে েরে 20 কেরেরন্ডে 
েি্য আপিাে হাত ভাছলাভাছি ধুছয় বনন। 
পেীক্াটি ্পূনষত হরয় যাওয়া এোরত এো 
েেরত হয়। আপনি কোরিা নশশু/নিিদে েশীল 
ব্যনতিরে তার্ে িাে ঝােরত েহায়তা  
েেরল উিয়রেই 20 কেরেরন্ডে েি্য  
হাত ভাছলাভাছি ধুছয় বনছত হছি অথবা  
হ্যান্ড ে্যানিোইোে ব্যবহাে েেরত হরব।

টিউবটিরে আপিাে মখু কথরে ্পূরে কেরখ, 
আলরতািারব এক্সট্্যােশি টিউরবে নেল 
নফল্মটিে কমােে খুলিু যারত কোরিা তেল 
চলরে পো এোরিা যায়।

7 আলছতাভাছি এেটি টিেু্যে মছধ্য আপনার 
নাক ঝাড়ুন এবং এটিরে আপিাে োধােণ 
আবেদে িায় কফরল ন্ি। অনতনেতি কলেষ্াে 
কথরে কেহাই কপরত এো েেরত হয়।
আপনি কোরিা নশশু/নিিদে েশীল ব্যনতিরে 
পেীক্া েেরল তার্েরে প্ররয়ােি অিেুারে 
িাে ঝােরত োহায্য েরুি।

কয এক্সট্্যােশি টিউরবে মরধ্য বাফােটি 
আরে কেটিরে এক্সট্্যােশি টিউব 
কহাল্ারেে মরধ্য োখুি। 

সতককীকরর

কোয়্যারবে োপরেে ডগাটি েখিই 
আপিাে হাত ন্রয় স্পশদে েেরবি িা 
বা কোরিা পৃষ্ঠতরল স্পশদে েেরবি িা।

10 কোয়্যারবে প্যারেেটি নেঁরে কফলিু এবং 
আলরতা েরে কোয়্যাবটি বাে েরে নিি।

এক্সট্্যােশি বাফারে নপ্রোরিদে টিি আরে 
যা নেেু মািরুষে মরধ্য অ্যালানেদে -ঘটিত  
প্রনতনক্রয়া েৃনটি েেরত পারে। যন্ 
দ্রবণটি ত্বে বা কচারখে েংস্পরশদে আরে, 
তাহরল প্রচুে পানি ন্রয় ধুরয় নিি। 
ত্বরে জ্ালা হরল নচনেৎেরেে শেণাপন্ন 
কহাি।

সতককীকরর



যব্ 12 িেছরর কম িয়ছসর থকাছনা বিশুর পরীক্া কছরন, অেিা সহায়তা প্ছয়ােন হয় এমন 
থকাছনা ি্যবক্তর পরীক্া কছরন, তাহছল 11 পষৃ্ায় থ্ওয়া ধাপগুছলা অনসুরর করুন।

x 5

x 5

বনছেছক পরীক্া করা

10 

11 ববিতীয় নাসারন্ধ্র
এেই কোয়্যাব ব্যবহাে েরুি, কোয়্যারবে োপরেে 
ডগাটি অপে িাোের্রেে োমাি্য নিতরে প্ররবশ 
েোি (আিমুানিে 2.5 কেনম), েুনিনশ্চত েরুি  
কয কোয়্যারবে োপরেে ডগাটি নদ্তীয় িাোের্রেে 
2.5 কেনম নিতরে আরে। 

কোয়্যাবটি আপিাে িাোের্রেে নিতরে চারপাছি 
িৃতিাকাছর 5 িার আলরতািারব মেুুি। েুনিনশ্চত 
েরুি কয কোয়্যারবে োপরেে ডগাে েরঙ্ 
িাোের্রেে নিতরেে অংরশে িালিারব স্পশদে হরয়রে।

প্েম নাসারন্ধ্র
কোয়্যারবে োপরেে ডগাটি এেটি িাোের্রেে োমাি্য 
নিতরে প্ররবশ েোি (আিমুানিে 2.5 কেনম), 
েুনিনশ্চত েরুি কয কোয়্যারবে োপরেে ডগাটি 
প্রথম িাোের্রেে 2.5 কেনম নিতরে আরে।

কোয়্যাবটি আপিাে িাোের্রেে নিতরে চারপাছি 
িৃতিাকাছর 5 িার আলরতািারব মেুুি। েুনিনশ্চত 
েরুি কয কোয়্যারবে োপরেে ডগাে েরঙ্ 
িাোের্রেে নিতরেে অংশ িারলািারব স্পশদে েরেরে।

কোরিা বল প্ররয়ারগে প্ররয়ােি িাই এবং িাোের্রেে 
নিতরে অরিে ্পূে পযদেতি চাপ ন্রত হরব িা।

ববিতীয় নাসারন্ধ্র
এেই কোয়্যাব ব্যবহাে েরে, আপনি কয নশশু/
ব্যনতিে পেীক্া েেরেি তাে অপে িাোের্রেে 
োমাি্য নিতরে কোয়্যারবে োপরেে ডগাটি 
প্ররবশ েোি।

কোয়্যাবটি তাে িাোের্রেে নিতরে চারপাছি 
িৃতিাকাছর 5 িার আলরতািারব মেুুি, েুনিনশ্চত 
েরুি কয কোয়্যারবে োপরেে ডগাে েরঙ্ 
নদ্তীয় িাোের্রেে নিতরেে অংশ িারলািারব 
স্পশদে েরেরে।

x 5

x 5

প্েম নাসারন্ধ্র
আপনি কয নশশু/ব্যনতিরে পেীক্া েেরেি তাে 
এেটি িাোের্রেে োমাি্য নিতরে কোয়্যারবে 
োপরেে ডগাটি প্ররবশ েোি। 

কোয়্যাবটি তাে িাোের্রেে নিতরে চারপাছি 
িৃতিাকাছর 5 িার আলরতািারব মেুুি। কোরিা 
বলপ্ররয়ারগে প্ররয়ােি িাই এবং আপিারে 
িাোের্রেে অরিে গিীরে চাপ ন্রত হরব িা, 
েুনিনশ্চত েরুি কয কোয়্যারবে োপরেে ডগাে 
েরঙ্ প্রথম িাোের্রেে নিতরেে অংশ িারলািারব 
স্পশদে েরেরে।

10

11

1110 আপনার সমস্ত পরীক্ার ফল NHS এর কাছে ররছপার্ট  করুন আপনার সমস্ত পরীক্ার ফল NHS এর কাছে ররছপার্ট  করুন
এই পুস্তিকাটি ককবল Orient Gene দ্রুত ককাস্িড-19 (অ্াস্টিজেন) কেলফ-কেস্ট: GCCOV-502a-H7OGE এর কথা বজল এই পুস্তিকাটি ককবল Orient Gene দ্রুত ককাস্িড-19 (অ্াস্টিজেন) কেলফ-কেস্ট: GCCOV-502a-H7OGE এর কথা বজল

3. আপনার থসায়াি নমুনা বনন

কোয়্যাব কিওয়াে আরগ িারে ফুরো েো েমস্ত নেনিে বা অিরুূপ গয়িা খুরল কফলা েুনিনশ্চত েরুি।

অন্য কাছরা পরীক্া করা

12 বেরেে েম বয়েী নশশুর্ে এেেি প্রাপ্তবয়রস্কে পেীক্া েো উনচত। িীরচে নির দ্ে নশো অিেুেণ 
েরুি এেটি নশশু বা কয ব্যনতিে োহারয্যে প্ররয়ােি তারে প্রস্তুত ও পেীক্া নেিারব েেরত হয় 
তাে েি্য। আপনি এেটি নিনডও ক্খরত পারেি: gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

আপনি যন্ কোি নশশুরে পেীক্া েরেি তাহরল তারে পেীক্াে নেেটি ক্খাি এবং আপনি নে 
েেরবি তা নিরয় তার্ে োরথ েথা বলিু। েম্ব হরল নশশুরে োরো কোরল বোি বা োউরে ওে 
হাত ধেরত বলিু। নশশুটিরে বলিু এেটি টিেু্যরত তার্ে িাে ঝােরত। টিেু্যটি এেটি বন্ধ নবরিে 
মরধ্য োখুি।

কোয়্যাব েোে েমরয় আপিাে িাে কথরে েতি পেরল অিুগ্রহ েরে কোয়্যাব েো থামাি। কে কক্রত্র 
কোয়্যাবটি পেীক্া েো যারব িা। েতি পো অব্যাহত থােরল আপিাে ডাতিারেে পোমশদে কিওয়া উনচত।

সতককীকরর
আপনি কয ব্যনতিে কোয়্যাব নিরছেি তাে িাে কথরে েতি কবে হরল অিুগ্রহ েরে কোয়্যাব েো থামাি। 
কে কক্রত্র কোয়্যাবটি পেীক্া েো যারব িা। েতি পো অব্যাহত থােরল তারে ডাতিারেে পোমশদে 
কিওয়াে েুপানেশ েো হরছে।

সতককীকরর

সতককীকরর



4. থসায়্যাি নমুনা প্বরিয়া করুন

আপনি কেস্ট ে্যারেেটি অবশ্যই এেটি সমতল োয়োয় রাখছিন। 
পেীক্া েোে েমরয় কেস্ট ে্যারেেটি েোরবি িা। ধীরে ধীরে 
িমিুাে োরথ কফাঁো কযাগ েরুি। কবনশ িনতদে  েেরবি িা।

পরামি্ট

নেল েো পাউরচে বাইরে 30 নমনিরেে কবনশ েমরয়ে েি্য োখা নেল 
এমি কোরিা কেস্ট ে্যারেে বানতল েো উনচত। অি্যতিেীণ কডনেে্যাটি 
ব্যাগ এবং পাউচটি প্্যানস্টরেে বেদে ্য কফলাে ব্যাগ/নেপ-লে ব্যারগে 
মরধ্য নিোপর্ কফরল ন্ি।

সতককীকরর

এেে নেপ-কলাে ব্যাগগুনল বেদে ্য প্ারথদেে 
ব্যাগ নহরেরব ব্যবহাে েো কযরত পারে।

পরামি্ট
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কোয়্যারবে োপরেে ডগাটি এক্সট্্যােশি 
টিউরবে তেরলে মরধ্য োখুি। 

ডগাটি এক্সট্্যােশি িরলে গারয় কোে ন্রয় 
কচরপ ধরুি, এবং এেই োরথ কমপছক্ 6 িার  
এটিরে টিউরবে মরধ্য চােপারশ কঘাোি।

12 

এক্সট্্যােশি টিউবটিরে আলছতাভাছি চাপুি যারত কেস্ট 
ে্যারেরেে ে্যাম্ল ওরয়রলে (S দ্াো নচননিত) ওপরে 4 
থফাঁরা তেল পরে।

কোয়্যাবটিরে এক্সট্্যােশি টিউরব কেরখ ন্ি, 
এেো রাইমার থসর করুন এবং 1 বমবনছরর 
েি্য কেরখ ন্ি। 

েীল েো পাউরচে ওপরে কময়া্ অবতরিছমর তাবরখ (EXP) 
যাচাই করুন। নেল েো পাউচ কথরে কেস্ট ে্যারেেটি বাে 
েরে পনেষ্াে েো েমতল পৃষ্ঠতরলে উপে োখুি।

প্্যানস্টে নেপ-লে ব্যারগে মরধ্য কোয়্যাবটি 
োখুি।

রাইমার থসর করুন।
ফলাফল পড়ার েন্য 15 বমবনর অছপক্া করুন।

13 

16 

14 

15

18

19

কোয়্যাবটিরে এক্সট্্যােশি টিউব কথরে কবে 
েরে নিি।

িেল ে্যাপটি এক্সট্্যােশি টিউরব আঁর কছর থচছপ ন্ি 
যারত নলে হওয়া এোরিা যায়।

এক্সট্্যাকিন টিউিটিছক পনুরায় এক্সট্্যাকিন টিউি 
থহাল্াছরর মছধ্য রাখুন।

17 

15 
বমবনর 



িাবতল হওয়া ফলাফল
েরট্াল লাইি (C) ক্খা ন্রত ব্যথদে।

থনছেটিভ ফলাফল
এেটি েনঙি লাইি েরট্াল লাইি অঞ্চরল 
(C) ক্খা যায়। কেস্ট লাইি অঞ্চরল (T) 
কোরিা লাইি ক্খা যায় িা।

আপনি যন্ পেীক্ায় পনেটিি ফল লাি েরেি 
তাহরল আপিাে নিরেরে নবনছেন্ন োখা উনচত এবং 
আপিাে পনেবারেে উনচত নিরেরে নবনছেন্ন োখা 
েম্রেদে  েেোনে নির দ্ে নশো কমরি চলা:  
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/

গুরুত্বপপূর্ট

পবেটিভ ফলাফল
্টুি লাইি ক্খা যায়। এেটি েনঙি লাইি েরট্াল 
লাইি অঞ্চরল (C) থাো উনচত এবং অি্য এেটি েঙীি 
লাইি কেস্ট লাইি অঞ্চরল (T) থাো উনচত।
C-এে পারশ এেটি আে T-এে পারশ এেটি, কমাে ্ইুটি 
কেখা, এমি নে আবো হরলও ক্খায় কয পেীক্াে 
ফলাফল পনেটিি এরেরে। আইনড িম্বে

QR কোড

5. আপনার ফলাফল পড়ুন 6. আপনার ফলাফল বরছপার্ট  করুন

গুরুত্বপপূর্ট
আপনার পবেটিভ, থনছেটিভ ও িাবতল হওয়া 
ফলফল NHS এর কাছে বরছপার্ট  করছত হছি।

20 নমনিরেে কবনশ পেীক্া চলরত ক্রবি িা,  
তাহরল ফলাফল বেবা্ হরয় যারব।

20
নমনিে 
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েেল পেীক্াে ফলাফল কেেডদে  েো হরল তা 
তবজ্ানিের্েরে িতুি িাইোরেে প্রা্িুদে াব ধেরত এবং 
েীিারব ব্যবথিা নিরত হরব কেই পোমশদে ন্রত োহায্য েরে। 
কলােেি যন্ কেবল পনেটিি ফলাফল নেরপােদে  েরে, 
তাহরল েংক্রমরণে মাত্রা প্রেৃত অবথিাে কচরয় কবনশ ক্খায়। 

তাই আপিাে পেীক্াে ফলাফল কিরগটিি বা বানতল 
হরলও, নিনশ্চত েেরবি কযি NHS এে তথ্য নিিুদে ল থারে। 

আপিাে ফলাফল নেরপােদে  েোে েি্য আপিাে QR কোড 
বা কেোে নিরচে আইনড িম্বেটি প্ররয়ােি।

অনলাইছন বরছপার্ট  করুন (দ্রুততম)
যন্ আপনি ইংল্যান্ড, ওরয়লে বা উত্তে আয়ােল্যারন্ড 
বেবাে েরেি, তাহরল ক্খুি: 
gov.uk/report-covid19-result

আপনি যন্ স্কেল্যারন্ড বেবাে েরেি, তাহরল ক্খুি:
covidtest.scot

অেিা থফাছনর মাধ্যছম োনান
119 িম্বরে কফাি েরুি

লাইিগুনল প্রনতন্ি েোল 7ো কথরে োত 11ো পযদেতি 
কখালা থারে, (কমাবাইল এবং ল্যান্ডলাইি কথরে নবিামপূল্য 
উপলব্ধ)



থনছেটিভ ফলাফল
আপনি যন্ এেটি কিরগটিি ফলাফল পাি, তাহরল এই েম্াবিা আরে কয পেীক্াটি  
কয েমরয় েো হরয়নেল তখি আপনি েংক্রামে নেরলি িা। তরব পেীক্াে এেটি 
কিরগটিি ফলাফল নিশ্চয়তা ক্য় িা কয আপিাে কোনিড-19 কিই। 

আপিাে পেীক্াে ফল কিরগটিি হরল, আপিারে োতীয় ও থিািীয় নিয়মাবলী ও 
নির দ্েশিা অিেুেণ েো চানলরয় কযরত হরব, যাে মরধ্য অতিিুদে তি হরলা নিয়নমত হাত 
কধায়া, োমানেে ্পূেত্ব বোয় োখা এবং কযখারি প্ররয়ােি কেখারি মখু ঢাোে  
আবেণ পো।

আপিাে যন্ উপেগদে ক্খা ক্য় তাহরল আপিাে নিরেরে নবনছেন্ন োখা উনচত এবং 
বতদে মাি েুপানেশেৃত পেীক্া েোি এখারি: gov.uk/get-coronavirus-test বা 119 
িম্বরে গ্রাহে কযাগারযাগ কের্রে কফাি েরে। লাইিগুনল প্রনতন্ি েোল 7ো কথরে  
োত 11ো পযদেতি কখালা থারে। আপিাে এবং আপিাে পনেবারেে োতীয় নির দ্ে নশো 
অিেুেণ েো উনচত।
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7. আপনার ফলাফছলর মাছন কী

িাবতল হওয়া ফলাফল
যন্ আপনি এেটি অোযদেেে ফলাফল পাি, তাে অথদে এই কয পেীক্াটি েোে েময় 
আপিাে িাইোে নেল নেিা তা বলা েম্ব িয়। আপিাে েরোিািাইোে আরে নেিা 
তা পেীক্া েোে েি্য, যত তাোতানে েম্ব আরেেটি পেীক্া েোি। প্রথম পেীক্া 
কথরে নেেু পুিোয় ব্যবহাে েেরবি িা, এবং ধাপ 1 কথরে পেীক্াে প্রনক্রয়া শুরু 
েরুি।

পরীক্ার পারফরছমন্স
যন্ োরো উচ্মাত্রাে েরোিািাইোে (কোনিড-19) থারে তাহরল পেীক্ায় তাে 
পনেটিি ফলাফল আোে েম্াবিা কবনশ। 
এে মারি হরলা, কয েেল মািষু বতদে মারি আক্রাতি এবং যার্ে অনবলরম্ব নিরেরে 
আলা্া েো প্ররয়ােি, তার্েরে এটি খুব েম্বত েিাতি েেরব।

থরটে বকর বনরাপছ্ বনষ্ািন করুন
আপিাে পেীক্াটি েম্পূণদে হওয়াে পে, ব্যবহৃত পেীক্াে নেরেে েমস্ত উপা্াি প্র্ত্ত 
আবেদে িাে ব্যারগ োখুি প্ানস্টে টিউব কহাল্াে বার্, এবং এো আপিাে বাোে 
োধােণ আবেদে িাে মরধ্য োখুি।

কফরল ক্ওয়াে পরে আপিাে হাত িারলািারব ধুরয় নিি।

পবেটিভ ফলাফল
যন্ আপনি এেটি পনেটিি ফলাফল পাি, েম্বত আপনি বতদে মারি কোনিড-19 আক্রাতি 
এবং অি্যর্ে েংক্রনমত েোে ঝঁুনে আরে। আপিাে নিরেরে নবনছেন্ন েো উনচত। 
আপনি যখি আপিাে ফলাফল োিারবি আপিারে পেবতকী প্রক্পগুনল েম্রেদে   
আেও তথ্য প্র্াি েো হরব।

আপিাে এবং আপিাে োরথ বেবাে েরেি এমি োরো উনচত বতদে মাি  
োতীয় এবং থিািীয় নির দ্ে নশো কমরি চলা। এটি এখারি পাওয়া যারব: 
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/

সতককীকরর

যব্ সমস্যাটি বিরােমান োছক
যন্ েমে্যাটি নবোেমাি থারে, তাহরল পেীক্াে নেেগুরলা ব্যবহাে েো অনবলরম্ব বন্ধ 
েরুি। যন্ আরেেটি পেীক্াে েেঞ্াম িা থারে, তাহরল নিন্ন ধেরিে পেীক্া েোরত 
পারেি NHS কোনিড-19 অ্যারপে মাধ্যরম অথবা gov.uk/get-coronavirus-test এ নগরয়, 
বা 119 িম্বরে গ্রাহে কযাগারযাগ কের্রে কফাি েরে। লাইিগুনল প্রনতন্ি েোল 7ো 
কথরে োত 11ো পযদেতি কখালা থারে।

আপবন আপনার ফলাফল বরছপার্ট  করার পছরই 
আপনার পরীক্াটি সম্পূর্ট হছি

9

8

এেে নেপ-কলাে ব্যাগগুনল বেদে ্য প্ারথদেে ব্যাগ নহরেরব ব্যবহাে েো কযরত পারে।

পরামি্ট

এই পুস্তিকাটি ককবল Orient Gene দ্রুত ককাস্িড-19 (অ্াস্টিজেন) কেলফ-কেস্ট: GCCOV-502a-H7OGE এর কথা বজল এই পুস্তিকাটি ককবল Orient Gene দ্রুত ককাস্িড-19 (অ্াস্টিজেন) কেলফ-কেস্ট: GCCOV-502a-H7OGE এর কথা বজল

http://gov.uk/get-coronavirus-test
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/
http://gov.uk/get-coronavirus-test
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আপনার পরীক্ার ফলাফল বলছখ রাখুন আপনার বকছর বনম্নবলবখত উপকরর রছয়ছে

আইছরম 7-প্যাক

ব্যবহারেে নির দ্েশাবলী (এই িনথ) 1

নেল েো কমােরে কস্টোইল কোয়্যাব  7

েীল েো পাউরচ কেস্ট ে্যারেে 7

বাফাে েহ এক্সট্্যােশি টিউব 7

িেল ে্যাপ  7

নেপ-লে ব্যাগ 7

এক্সট্্যােশি টিউব কহাল্াে 1

QC োটিদে নফরেে 1

 x

This is for your own records. You should still report your 
result to the NHS (see page 15 for information).
Visit: gov.uk/report-covid19-result If you live in 
Scotland visit: covidtest.scot

এই পুস্তিকাটি ককবল Orient Gene দ্রুত ককাস্িড-19 (অ্াস্টিজেন) কেলফ-কেস্ট: GCCOV-502a-H7OGE এর কথা বজল এই পুস্তিকাটি ককবল Orient Gene দ্রুত ককাস্িড-19 (অ্াস্টিজেন) কেলফ-কেস্ট: GCCOV-502a-H7OGE এর কথা বজল

কেস্ট নেরেে QR কোড / 
আইনড িম্বে

কে পেীক্া েরেরেি তানেখ েময় পেীক্াে 
ফলাফল

এো আপিাে নিরেে কেেরডদে ে েি্য। আপিারে এেপরেও আপিাে ফলাফল NHS-এে োরে 
নেরপােদে  েেরত হরব (তরথ্যে েি্য পৃষ্ঠা 15 ক্খুি)। 

ক্খুি: gov.uk/report-covid19-result 

যন্ স্কেল্যারন্ড বেবাে েরেি, তাহরল ক্খুি: covidtest.scot 
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শুধুমাত্র NHS কেস্ট অ্যান্ড কট্ে েমদেেপূনচে আওতায় স্াথি্য এবং োমানেে 
পনেরষবা নবিাগ (DHSC) কমাতারয়ি বাস্তবায়রিে অংশ নহরেরবই এই 
নডিাইে েেবোরহে অিমুনত আরে।

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd 
ঠিোিা: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street,
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (গণপ্রোতন্তী চীি)
কেনল: +86-572-5226111 ফ্যাক্স: +86-572-5226222
ওরয়বোইে: www.orientgene.com
quality@orientgene.com

SENSUS GROUP LTD
ঠিোিা: The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, Spellbrook,  
Herts, CM23 4BD United Kingdom (ইউিাইরেড নেংডম)

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
ঠিোিা: Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (োমদোনি)

ি্যিহৃত প্তীক

েংেক্ণ েরুি 
2 – 30°C 
তাপমাত্রায়

ইথাইনলি অক্সাইড 
ন্রয় ে্যানিোইে 
েো হরয়রে

প্রস্তুতোেে
প্যারেরে খুতঁ 
থােরল পণ্যটি 
ব্যবহাে েেরবি িা

েংস্কেণ B22088-03 োযদেেে হওয়াে তানেখ 2021/10/04

GCCOV-502a-H7OGE

কোয়্যারবে তথ্য:
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
ঠিোিা: Touqiao Town, Guangling DISTRICT,
Yangzhou, Jiangsu 225109 China (গণপ্রোতন্তী চীি)

Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (োমদোনি) 
ইরমল: info@llins-service.com

0123

ে্যাোলগ িম্বেল্যারেক্স মতুিযুতিোরে্যে েি্য 
্ানয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যনতি

পুিোয় কস্টনেলাইে 
েেরবি িা

ইউরোপীয় অিরুমান্ত 
প্রনতনিনধ

Manufacturer

Manufacturer 0197

Do      ManufacturerSterilisedUsing  

শুেরিা োখুি
ব্যবহারেে েি্য 
নির দ্েশিা ক্খুি

প্যারেে ইউনিেগুনলে 
েংখ্যা (7)consult   keep 

কো্ কথরে  
্পূরে োখুি ততনে েোে তানেখ

পুিোয় ব্যবহাে 
েেরবি িা

োবধাি, অিগু্রহ 
েরে নির দ্েশিা ক্খুিDO  date  keep   

লে িম্বে কময়ার্াত্তীরণদেে তানেখ
ইি নিরট্া ডায়াগিনস্টে 
কমনডরেল নডিাইেInVitro   USE Batch 

2°C

30°CTEMPERATURE 
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