
পরীক্ষাটি শুরু করষার আগে এই পুগরষা নিগ দ্েনিকষা যত্নসহকষাগর পড়ুি। এই পরীক্ষাটি 
আপনি আগে যযগুনি ব্যবহষার কগরগেি তষার যেগক আিষা্ষা হগত পষাগর।

আপিষার ধষাগপ ধষাগপ নিগ দ্েনিকষা 
ACON Flowflex™ SARS-CoV-2 
অ্যষানটিগেি দ্রুত পরীক্ষা  
(স্বয়ং-পরীক্ষা) এর েি্য

ABC12345678

এই ব্যবহারেে নির দ্েশাবলী শুধুমাত্র ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 অ্যানটিরেি দ্রুত পেীক্া 
(স্বয়ং-পেীক্া), প্াডাক্ট প�াড: L031-118Y5 এে সারে সম্পন�দেত।

এই নির দ্ে নশ�াটি ব্যাখ্যা �রে পে প�ানিড-19 এে েি্য নিরের� বা অি্য প�ারিা ব্যক্তির� 
�ীিারব পেীক্া �েরত হয় এবং ফলাফল NHS এে �ারে নেরপািদে �েরত হয়।

নব�ল্প িাষাে সংস্কেণ ও নিনডওে মাধ্যরম ্্শ দেিী gov.uk/covid19-self-test-help এ 
পাওয়া োরব।

আপিষার সমস্ত পরীক্ষার ফি NHS এর কষাগে নরগপষািদে করুি

http://gov.uk/covid19-self-test-help
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ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

আপিষাগক যষা করগত হগব

আপনার ধাপভিভতিক ভনর দ্ে ভিকা
ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 অ্যানটিরেি দ্রুত পেীক্া (স্বয়ং-পেীক্া) হল প�ানিড-19 
সিাতি�েরণে েি্য এ�টি দ্রুত পেীক্া, পেখারি ব্যবহাে�ােীো নিরেে িা� পের� পসায়্যাব  
িমুিা পিি।

এটি নিরে পেীক্াে েি্য এবং শুধুমাত্র শেীরেে বাইরে �ৃক্ত্রম পনেরবরশ (ইি নির্া) পোগনিণ দেরয় 
ব্যবহারেে েি্য।

পণ্যটি ্া�ৃনত� োবাে ল্যারিক্স ন্রয় ততনে �ো হয়নি, তরব অনতিম ব্যবহাে�ােীর� পেিারব 
সেবোহ �ো হয় তারত পণ্যটিে মরধ্য ্া�ৃনত� োবাে ল্যারিক্স-এে উপনথিনত বা েৎসামাি্য পনেমাণ 
ো�াে সম্াবিা সম্পপূণ দে বা্ প্ওয়া োয় িা।

পরীক্ষাটি সম্ষা্ি করষার আগে অিুগ্রহ কগর নিগ দ্েিষাবিী সযরনে পড়ুি।
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আপিাে পেীক্াে োয়গাটি ্স্তুত �রুি এবং আপিাে ন�রিে ক্েনিসপত্র োচাই �রুি পষৃ্া 7

আপিাে পেীক্া ্স্তুত �রুি পষৃ্া 9

আপিাে পসায়্যাব িমুিা নিি  পষৃ্া 11

অি্য �ারো পেীক্া �ো  পষৃ্া 12

পসায়্যাব িমুিা ্ক্রিয়া �রুি  পষৃ্া 13

আপিাে ফলাফল পড়ুি  পষৃ্া 15

আপিাে ফলাফল নেরপািদে �রুি  পষৃ্া 16

আপিাে পেীক্ায় ্াপ্ত ফলাফরলে মারি �ী পষৃ্া 17

আপিাে পেীক্াে ন�ি নিোপর্ পফরল ন্ি  পষৃ্া 18

যকষানিড-19 আক্ষান্ত যিষাগকগ্র প্রনত 3 েগি 1 েি 
েষাগি িষা যয তষারষা আক্ষান্ত হগয়গে।
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ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

আপিষাগক যষা করগত হগব

পরীক্ষাটি করষা সম্বগধে পরষামি দে

সষাবধষািতষা

• পেীক্াটিে 30 নমনিি আরগ বা পেীক্া চলা�ালীি খারবি িা, পাি বা পিপ �েরবি িা। 
• প�ািও অংশ ক্নতগ্রস্ত হরল পেীক্াটি ব্যবহাে �েরবি িা।
• সমস্ত ব্যবহৃত পেীক্াে উপা্াি ঘরোয়া আবেদেিায় নিোপর্ বানতল �েরত হরব।
• ব্যবহারেে আরগ ও পরে িালিারব হাত ধুরয় নিি। 
• পে িমুিাগুনলে মরধ্য েতি আরে পসগুনল ব্যবহাে �ো এড়াি।
• োর্ে হাত ও ্ৃটটিে সমস্যা আরে তার্ে পসায়্যাব পিওয়া ও পেীক্াে ্ক্রিয়াে পক্রত্র সহায়তা 

্রয়ােি হরত পারে।
• পেীক্াে ন�িটি বাচ্া এবং পশুর্ে িাগারলে বাইরে োখুি।

সংরক্ণ ও িষাড়ষাচষাড়ষা

• পেীক্াে ন�িটি 2 - 30 °C এে মধ্যবততী তাপমাত্রায় সংেক্ণ �ো উনচত। নহমানয়ত �েরবি িা। 
• সীল �ো পাউরচে ওপরে মুনরিত পময়া্ অনতরিরমে তানেরখে পরে পেীক্াটি ব্যবহাে �েরবি িা।
• 15 - 30 °C তাপমাত্রাে সীমাে মরধ্য পেীক্াটি সম্পা্ি �ো উনচত।
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ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

এই পরীক্ষা নবষগয়

আপিষার যকি নিগে পরীক্ষা করষা উনচত?
এই যকষানিড-19 স্বয়ং-পরীক্ষার নকিটি হি িষাগকর েি্য একটি যসষায়্যষাব পরীক্ষা যষাগত 
পরীক্ষা করষা যষায় যয আপনি সংক্ষামক নকিষা। যয সমস্ত মষািুগষর উপসে দে আগে এবং 
যষাগ্র যকষাগিষা উপসে দে যিই, এটি যসই উিয় প্রকষাগরর মষািুগষর েি্য। তগব, আপিষার 
েি্য যকষাি ধরগির পরীক্ষা সটিক তষা যষাচষাই করষার েি্য আপিষার েষাতীয় নিগ দ্েিিষাগুনি 
অিুসরণ করষা উনচত। 

আপিষার যকষানিড-19 পরীক্ষার ফি পজেটিি হগি আপিষার যষা  
করষা উনচত:

•  পোগটিে নবস্তাের� সীনমত �েরত সাহাে্য �োে েি্য, আপিার� এবং আপিাে পনেবাের� 
সে�ানে নির দ্েশিা অিুোয়ী নিরের� আলা্া ো�রত হরব:

 nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

• আপনি োর্ে নি�ি সংস্পরশ দে নেরলি এবং পে স�ল োয়গায় আপনি গত 48 ঘণ্ায় পগরেি 
আপিাে উপসগ দে শুরু হওয়াে আরগ, অেবা েন্ প�াি উপসগ দে উপনথিত িা োর� তাহরল পেন্ি 
আপনি এ�টি ইনতবাচ� পেীক্াে ফল পপরয়রেি, তার্ে সম্পর�দে োিাি সম্াব্য প�ানিড-19 
সংরিমরণে পেীক্া �োে েি্য। সব সময় থিািীয় এবং োতীয় নির দ্ে নশ�া পমরি চলুি।

আপিষার যকষানিড-19 পরীক্ষায় যিগেটিি ফি পষাওয়ষা যেগি

এমি সম্াবিা আরে পে পেীক্া �োে সময় আপনি হয়ত সংরিাম� নেরলি িা। তরব পেীক্াে 
পিরগটিি ফলাফল প�ারিা নিশ্চয়তা প্য় িা পে আপিাে �রোিািাইোস িাই।

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
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ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

এই পরীক্ষা নবষগয়

পরষামি দে

উনবিগ্ন হগি, সষাহষায্য নিগত য্নর করগবি িষা। আপিষার সহেষাত বুজধি-নবগবচিষার 
উপর িরসষা রষাখুি।

আপিাে েন্ প�ানিড-19-এে উপসগ দে োর� অেবা আপনি প�ানিড-19 এ সংরিানমত হরয় 
োর�ি, তাহরল অিুগ্রহ �রে NHS-এে নির দ্েশিা অিুসেণ �রুি: 
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19

েন্ আপিাে প�ানিড-19 এে উপসগ দে োর� এবং আপিাে অবথিাে অবিনত হয় অেবা 
আপনি সাত ন্ি পরেও িাল িা হি, তাহরল NHS 111 অিলাইি �রোিািাইোস পনেরষবা 
111.nhs.uk ব্যবহাে �রুি। 

আপিাে েন্ ইটিােরিি অ্যারক্সস িা োর�, তাহরল NHS 111 িম্বরে �ল �রুি। 

নচন�ৎসাগত েরুনে অবথিায় 999 ডায়াল �রুি। 

নশশুর্ে প�ানিড-19-এে উপসগ দে সম্বরধে আরো পোমশ দে পপরত পারেি এখারি:  
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
http://111.nhs.uk
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/
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ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

এই পরীক্ষা কষাগ্র েি্য উপগযষােী?

প্রষাপ্তবয়স্ক, যষাগ্র 18 
বেগরর যবনি বয়স

নিরে পেীক্া �রে  
নেরপািদে �রুি, ্রয়ােরি 
অরি্যে সহায়তা নিি।

নকগিষার-নকগিষারী, 
যষাগ্র বয়স 12-17 বের

নিরে পেীক্া �রুি  
এবং ্াপ্তবয়স্ক ব্যক্তিে 
তত্তাবধারি নেরপািদে �রুি। 
্রয়ােি অিুোয়ী 
্াপ্তবয়স্ক ব্যক্তিটি 
পেীক্াটি �েরত পারেি।

নিশু, যষাগ্র বয়স 12

এ�েি ্াপ্তবয়স্ক ব্যক্তিে 
দ্াো পেীক্াটি �ো 
উনচত। প�ারিা নশশুে 
পেীক্া �োে ব্যাপারে 
আপনি আত্মনবশ্াস পবাধ 
িা �েরল এই পেীক্াটি 
�েরবি িা।

কত ঘি ঘি পরীক্ষা করগত হয়
আপিাে �ত ঘি ঘি পেীক্া �ো উনচত তা আপিাে পনেনথিনত এবং বতদেমাি োতীয় বা থিািীয় 
নির দ্ে নশ�া অিুোয়ী নিন্ন হরত পারে।

আগরষা সহষায়তষা যকষােষায় পষাওয়ষা যষাগব
নিরে নিরে পেীক্াে আরো তে্য পাওয়া োরব এখারি: gov.uk/covid19-self-test-help

এই ব্যবহারেে নির দ্েশাবলী শুধুমাত্র ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 অ্যানটিরেি দ্রুত পেীক্া 
(স্বয়ং-পেীক্া), প্াডাক্ট প�াড: L031-118Y5 এে ্নত উরলেখ �রে।

http://gov.uk/covid19-self-test-help
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ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

1. আপিষার পরীক্ষা করষার েষায়েষাটি 
প্রস্তুত করুি

টিপ

পেীক্াটিে 30 নমনিি আরগ বা পেীক্া 
চলা�ালীি খারবি িা, পাি বা পিপ 
�েরবি িা।

পরষামি দে

আপিাে পেীক্াে সমরয় এ�টি 
িাইমাে (হাতঘনড় বা প্য়ালঘনড়) 
্রয়ােি হরব।

 1  েত্নসহ�ারে এই নির দ্ে নশ�া পড়ুি।  
আরো সাহাে্য লাগরল পসায়্যাব পেীক্াে 
নিনডওটি অিলাইরি প্খরত পারেি: 
gov.uk/covid19-self-test-help

2 পেীক্া শুরু �োে টি� আরগ এ�টি  
সমতল োয়গা খানল �রে, পনেষ্াে-পনেচ্ছন্ন 
�রে শুন�রয় পফলুি।

3 আপিাে হাত ধুরয় নিি বা স্যানিিাইে �রুি। 
নিক্শ্চত হরয় নিি পে পেীক্াটি শুরু �োে 
আরগ হাত শু�রিা আরে।

আপনি েন্ এ�েরিে পবনশ ব্যক্তিে পেীক্া 
�োি অেবা এ�টি বানতল হওয়া পেীক্া 
আবাে �োি, তাহরল ্নতটি পেীক্াে  
মারে আপিাে হাত ধুরয় নিি।

http://gov.uk/covid19-self-test-help
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আপিষার নকগির জেনিসপত্র 
যষাচষাই করুি

4  আপিাে পেীক্াে বরক্স ো ো ো�া উনচত:

এ���াকশন বাফার �টউব

ABC12345678

এক্স্্যা�শি বাফাে টিউব পহাল্াে

সীল �ো প্যার� পিস্ট �্যারসি

সীল �ো প্যার� এক্স্্যা�শি বাফাে টিউব বেদে্য োখাে ব্যাগ ব্যবহারেে পরে পফরল 
ন্রত হয় এমি পসায়্যাব

যকষাগিষা নকেু ক্নতগ্রস্ত, িষাঙষা বষা অিুপনথিত েষাকগি কী করগত হগব

আপনি েন্ লক্্য �রেি পে ন�রিে প�ারিা ন�েু ক্নতগ্রস্ত, িাঙা, অিুপনথিত আরে বা ব্যবহাে 
�ো �টিি, তাহরল এটি ব্যবহাে �েরবি িা। আপনি গ্রাহ� পোগারোগ প�র্রে পফাি �রে 
ফীডব্যা� ন্রত পারেি। লাইিগুনল ্নতন্ি স�াল 7িা পের� োত 11িা পে দেতি পখালা আরে।

পফাি �রুি: 119 িম্বরে (পমাবাইল ও ল্যান্ডলাইি পের� নবিামপূল্য)।  
আমো 200 টি িাষায় োড়াও নরিটিশ সাইি ল্যাঙু্রয়রে সহায়তা ্্াি �নে। 

আপনি েন্ প�ারিা নডিাইরসে দ্াো ক্নতগ্রস্ত হি, পসই পক্রত্র এিা নেরপািদে �েরল অি্যর্ে 
সাহাে্য হরত পারে, অিুগ্রহ �রে এখারি োি: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

পরষামি দে

http://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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2. পরীক্ষা করষার েি্য যসি আপ 
করুি

30 
িমিনট

123456789

5 নসল �ো ব্যাগ পের� পিস্ট �্যারসিটি বাে �রে 
পনেষ্াে সমতল পষৃ্তরলে উপে োখুি। 

সতককীকরণ

পখালাে পরে 30 নমনিরিে মরধ্য পেীক্া 
শুরু �রুি।

য� িনন

6 এক্স্্যা�শি বাফাে টিউবটি আপিাে মুখ 
পের� সনেরয় োখুি, সাবধারি টিউরবে উপে 
নসল �োে নফল্মটি োনড়রয় নিি প�াি তেল 
োরত িা পরে তা নিক্শ্চত �েরত।

সতককীকরণ

েন্ এক্স্্যা�শি বাফাে টিউরবে তেলটি 
ত্ব� বা পচারখ ্রবশ �রে, তাহরল 
অনবলরম্ব ধুরয় পফলুি এবং ্রয়ােি  
হরল নচন�ৎসাগত সাহাে্য নিি।

7 বাফাে চলর� পড়া এড়ারিাে েি্য, 
এক্স্্যা�শি বাফাে টিউবটির� টিউব 
পহাল্ারেে মরধ্য প�া�াি।
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8 নসল �ো পমাড়র� পসায়াবটি খুঁরে নিি এবং 
িেম, �াপরড়ে ডগাটি সিাতি �রুি।

সতককীকরণ

পসায়্যারবে িেম, �াপরড়ে ডগাটি স্পশ দে 
�েরবি িা।

য� িনন

9   আপনি েখি এিা ব্যবহাে �েরত ্স্তুত 
ো�রবি, শুধু তখিই পসায়াব প্যার�ক্েং 
এে পমাড়� খুলুি। আলরতািারব পসায়াবটি 
পবে �রুি এবং �াপরড়ে ডগাটি স্পশ দে  
�ো এনড়রয় চলুি।
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3. আপিষার যসষায়্যষাগবর িমিুষা নিি

সতককীকরণ

ACON Flowflex™ SARS-CoV-2 অ্যানটিরেি দ্রুত পেীক্া (স্বয়ং-পেীক্া) শুধুমাত্র িার�ে িমুিা 
ব্যবহাে �রেই সম্পা্ি �ো উনচত। আপিাে িা� পের� েতি পড়রল িাসােন্ধ্র পের� পসায়্যাব 
পিরবি িা।

12-17 বেে বয়রসে ন�রশােবয়স্কো ্াপ্তবয়স্ক ব্যক্তিে তত্তাবধারি নিরে পেীক্া �েরত পারে। 
্রয়ােি অিুোয়ী ্াপ্তবয়স্ক ব্যক্তিটি পেীক্াটি �েরত পারেি।

েন্ 12 বেরেে �ম বয়রসে প�ারিা নশশুে, অেবা সহায়তা ্রয়ােি হয় এমি প�ারিা ব্যক্তিে 
পেীক্া �রেি, তাহরল 12 পাতায় প্ওয়া ধাপগুনল অিুসেণ �রুি।

10 পসায়্যারবে পুরো �াপরড়ে ডগাটি এ�টি  
িাসােরন্ধ্র ্রবশ �োি। আলরতািারব বতৃ্া�ারে 
ঘুনেরয়, পসায়্যাবটির� িাসােরন্ধ্রে ্াতি পের�  
2.5 পসনমে �ম ্পূেরত্ব পিলুি।  
এিা অস্বক্স্ত�ে অিুিব হরত পারে। আপনি েন্ 
পোোরলা ্নতরোধ বা ব্যো অিুিব �রেি তাহরল 
পসায়াবটি এে পচরয় পবনশ গিীরে প�া�ারবি িা।

x 5

11 পসায়্যাবটির� িাসােরন্ধ্রে নিতরেে অংরশ ঘরষ 
5 বাে পঘাোি।

x 5

12 পসায়্যাবটি পবে �রুি এবং পসই এ�ই 
পসায়্যাবটি অি্য িাসােরন্ধ্রে নিতরে প�া�াি। 
ধাপ 10 ও ধাপ 11 এে পুনরাবতৃ্তি �রুি।
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অি্য কষাগরষা পরীক্ষা করষা

পরষামি দে

12 বেরেে �ম বয়সী নশশুর্ে প�ারিা ্াপ্তবয়স্কর� ন্রয় পেীক্া �োরিা উনচত। 
আপনি েন্ এ�টি নশশুর� পেীক্া �োে েি্য আত্মনবশ্াসী অিুিব িা �রেি,  
তাহরল এই পেীক্াটি �েরবি িা।

13 পসায়ারবে �াপরড়ে ডগাটি তাে প�ারিা এ�টি 
িাসােরন্ধ্রে নিতরে আলরতা �রে প�া�াি 
েতক্ণ িা আপনি সামাি্য বাধা অিুিব �রেি।

x 5

14 পসায়্যাবটির� িাসােরন্ধ্রে নিতরেে অংরশ 
ঘরষ 5 বাে পঘাোি।

x 5

15 পসায়্যাবটি পবে �রুি এবং পসই এ�ই 
পসায়্যাবটি অি্য িাসােরন্ধ্রে নিতরে প�া�াি। 
ধাপ 13 ও ধাপ 14 এে পুনরাবতৃ্তি �রুি।



13আপনার সমস্ত পরীক্ার ফল NHS এর কাছে ররছপার্ট করুন

ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

অি্য কষাগরষা পরীক্ষা করষা 8. যসষায়্যষাগবর িমুিষা প্রজক্য়ষােষাত 
করুি

পসো �াে দেসম্পা্রিে েি্য, আপিাে 
িাসােরন্ধ্রে পসায়্যাব পিওয়াে পরে 
েত তাড়াতানড় সম্ব িার�ে 
পসায়্যাবটি পেীক্া �রুি।

টিপ সতককীকরণ

েন্ এক্স্্যা�শি বাফাে টিউরবে তেলটি 
ত্ব� বা পচারখ ্রবশ �রে, তাহরল  
অনবলরম্ব ধুরয় পফলুি এবং ্রয়ােি  
হরল নচন�ৎসাগত সাহাে্য নিি।

30 
েসেক�

16 এক্স্্যা�শি বাফাে টিউবটি ওিাি এবং 
পসায়ারবে �াপরড়ে ডগাটি টিউরবে মরধ্য 
প�া�াি োরত এিা তেরলে মরধ্য োর�। 
ডগাটি এক্স্্যা�শি বাফাে টিউরবে গারয়  
পোরে পচরপ ধরে, 30 পসর�ন্ড ধরে টিউরবে 
মরধ্য চােপারশ পঘাোি।

x 5 17 টিউরবে গারয় চাপ ন্রয় পসায়্যাবটির� 
িাসােরন্ধ্রে 5 বাে পঘাোি। এরত আপিাে  
িমুিা তেরলে মরধ্য থিািাতিনেত হরয় োয়।

18 আপনি পসায়াবটির� পবে �রে পিওয়াে সমরয়, 
এক্স্্যা�শি বাফাে টিউবটির� এে গারয় 
নচমরি ধরুি। নিক্শ্চত �রুি পে আপনি 
পসায়ারবে িেম ডগাটি পের� সমস্ত তেল  
পবে �রেরেি। বরেদে্যে েি্য পে ব্যাগ  
প্ওয়া হরয়রে তারত পসায়্যাবটি োখুি।
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19 ড্রপারেে ডগাটি এক্স্্যা�শি বাফাে টিউরবে 
সারে মেবুতিারব সংেুতি �রুি। ঘুনেরয় বা 
টিউরবে তলাটি িানড়রয় িালিারব পমশাি।

A
B

C
12345678

20 সুনিক্শ্চত �রুি পে পেীক্াে ন�িটি এ�টি 
পনেষ্াে ও সমতল পষৃ্তরলে ওপরে আরে। 
পেীক্া �োে সমরয় �্যারসিটি িাড়ারবি িা।

x 4

21 এক্স্্যা�শি বাফাে টিউবটির� আলরতািারব 
চাপুি োরত পিস্ট �্যারসরিে পস্পনসরমি ওরয়ল  
(S দ্াো নচননিত) এে নিতরে 4 পফািঁা তেল পরড়।
নিক্শ্চত হরয় নিি পে আপনি তেরলে পফািঁা 
পফলরেি, হাওয়াে বু্ব্ু্ িয়।  
এক্স্্যা�শি বাফাে টিউবটির� বেদে্য ব্যারগ  
পেরখ ন্ি।

 

ABC12345678

15-30
িমিনট

22 সময় প্খুি এবং িাইমাে পসি �রুি। আপিাে 
ফলাফল পড়াে আরগ 15 নমনিি অরপক্া �রুি।
িাইমােটি েখি 15-30 নমনিরি পপৌঁোরব, তখি 
ফলাফল পড়ুি। 30 নমনিরিে পরে পড়রবি িা।
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5. আপিষার ফিষাফি পড়ুি

গুরুত্বপূণ দে

আপিাে ফলাফল পড়াে েি্য 15 নমনিি অরপক্া �রুি। 
30 নমনিগির পগর ফলাফল পড়রবি িা।

পজেটিি ফিষাফি
্ুটি লাইি প্খা োয়। এ�টি েটঙি লাইি �রট্াল লাইি 
অঞ্চরল (C) ো�া উনচত এবং অি্য এ�টি েঙীি লাইি 
পিস্ট লাইি অঞ্চরল (T) ো�া উনচত C-এে পারশ এ�টি 
আে T-এে পারশ এ�টি, পমাি ্ুইটি পেখা, এমিন� আবো 
হরলও প্খায় পে পেীক্াে ফলাফল পক্েটিি এরসরে।

গুরুত্বপূণ দে

আপনি েন্ পেীক্ায় ইনতবাচ� ফল লাি �রেি তাহরল আপিাে নিরের� নবক্চ্ছন্ন োখা উনচত 
এবং আপিাে পনেবারেে উনচত নিরের� নবক্চ্ছন্ন োখা সম্পর�দে সে�ানে নির দ্ে নশ�া পমরি চলা: 
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

যিগেটিি ফিষাফি
এ�টি েটঙি লাইি �রট্াল লাইি  
অঞ্চরল (C) প্খা োয়। পিস্ট লাইি  
অঞ্চরল (T) প�ারিা লাইি প্খা োয় িা।

বষানতি হওয়ষা ফিষাফি
�রট্াল লাইি (C) প্খা োয় িা।

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
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6. আপিষার ফিষাফি নরগপষািদে করুি

আপিষার পজেটিি, যিগেটিি বষা বষানতি হওয়ষা ফিগুনি 
আপিষাগক NHS এর কষাগে নরগপষািদে করগত হগব। 

ABC12345678

QR েকাড

আইিড ন�র

স�ল পেীক্াে ফলাফল পে�ডদে �ো হরল তা 
তবজ্ানি�র্ের� িতুি িাইোরসে ্া্ুিদোব ধেরত এবং 
�ীিারব ব্যবথিা নিরত হরব পসই পোমশ দে ন্রত সাহাে্য 
�রে। পলা�েি েন্ প�বল পক্েটিি ফলাফল নেরপািদে 
�রে, তাহরল সংরিমরণে মাত্রা ্�ৃত অবথিাে পচরয় 
পবনশ প্খায়।

তাই আপিাে পেীক্াে ফলাফল পিরগটিি বা বানতল 
হরলও, নিক্শ্চত �েরবি পেি NHS এে তে্য নিিুদেল োর�।

আপিাে ফলাফল নেরপািদে �োে েি্য আপিাে QR 
প�াড বা পসিাে নিরচে আইনড িম্বেটি ্রয়ােি।

অিিষাইগি নরগপষািদে করুি (দ্রুততম) 

েন্ আপনি ইংল্যান্ড, ওরয়লস বা উত্ে আয়ােল্যারন্ড 
বসবাস �রেি, তাহরল প্খুি: 
www.gov.uk/report-covid19-result 

আপনি েন্ স্কিল্যারন্ড বসবাস �রেি, তাহরল প্খুি: 
www.covidtest.scot 

অেবষা যিনিগফষাগি নরগপষািদে করুি

119 িম্বরে পফাি �রুি

লাইিগুনল ্নতন্ি স�াল 7িা পের� োত 11িা পে দেতি 
পখালা োর�, (পমাবাইল এবং ল্যান্ডলাইি পের� নবিামপূল্য)

http://www.gov.uk/report-covid19-result
http://www.covidtest.scot


17আপনার সমস্ত পরীক্ার ফল NHS এর কাছে ররছপার্ট করুন

ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

7. আপিষার পরীক্ষায় প্রষাপ্ত 
ফিষাফগির মষাগি কী

ফিষাফি নরগপষািদে করষার পগরই আপিষার পরীক্ষাটি 
সম্ূণ দে হগব।

পজেটিি ফিষাফি
েন্ আপনি এ�টি পক্েটিি ফলাফল পাি, সম্বত আপনি বতদেমারি প�ানিড-19 আরিাতি 
এবং অি্যর্ে সংরিনমত �োে েঁুন� আরে। আপিাে নিরের� নবক্চ্ছন্ন �ো উনচত। আপনি 
েখি আপিাে ফলাফল োিারবি আপিার� পেবততী প্রক্পগুনল সম্পর�দে আেও তে্য 
্্াি �ো হরব।

সতককীকরণ

আপনি এবং আপিাে সারে বসবাস�ােী পে �ারো বতদেমাি োতীয় এবং থিািীয়  
নির দ্ে নশ�া অিুসেণ �ো উনচত। এটি এখারি পাওয়া োরব: nhs.uk/conditions/
coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

যিগেটিি ফিষাফি
আপনি েন্ পিরগটিি ফলাফল পাি, তাহরল এমি সম্াবিা আরে পে পেীক্াটি পে সমরয় 
�ো হরয়নেল তখি আপনি সংরিাম� নেরলি িা। তরব পেীক্াে এ�টি পিরগটিি ফলাফল 
নিশ্চয়তা প্য় িা পে আপিাে প�ানিড-19 িাই।

আপিাে পেীক্াে ফল পিরগটিি হরল, আপিার� োতীয় ও থিািীয় নিয়মাবলী ও নির দ্েশিা 
অিুসেণ �ো চানলরয় পেরত হরব, োে মরধ্য অতিিুদেতি হরলা নিয়নমত হাত পধায়া, সামাক্ে� 
্পূেত্ব বোয় োখা এবং পেখারি ্রয়ােি পসখারি মুখ �া�াে আবেণ পো।

েন্ আপিাে উপসগ দে প্খা প্য় তাহরল আপিার� নিরের� নবক্চ্ছন্ন োখা উনচত এবং 
বতদেমাি সুপানেশ�ৃত পেীক্াটি �োরিা উনচত এখারি: gov.uk/get-coronavirus-test বা 
119 িম্বরে গ্রাহ� পোগারোগ প�র্রে পফাি �রে। লাইিগুনল ্নতন্ি স�াল 7িা পের� োত 
11িা পে দেতি পখালা োর�। আপিাে এবং আপিাে পনেবারেে োতীয় নির দ্ে নশ�া অিুসেণ 
�ো উনচত।

http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
http://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
http://gov.uk/get-coronavirus-test


18 আপনার সমস্ত পরীক্ার ফল NHS এর কাছে ররছপার্ট করুন

ACON FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing), L031-118Y5

বষানতি হওয়ষা ফিষাফি
আপনি েন্ এ�টি বানতল হওয়া ফলাফল পাি, তাে মারি হরলা পেীক্াটি সটি�িারব 
পনেচালিা �ো হয়নি। হয়ত েরেটি আয়তরিে িমুিা নেল িা অেবা আপনি হয়ত 
সটি�িারব পেীক্াটি সম্পপূণ দে �রেি নি। 

আপিার� প্যা�টি পের� আরে�টি ল্যািাোল প্া পেীক্া ব্যবহাে �েরত হরব। ্েম 
ন�িটি পের� প�ারিা ন�েু পুিোয় ব্যবহাে �েরবি িা এবং ধাপ 1 পের� পেীক্া পদ্ধনতটি 
শুরু �রুি।

যন্ সমস্যষাটি নবরষােমষাি েষাগক

েন্ সমস্যাটি অব্যাহত োর�, তাহরল পেীক্াে ন�িগুনল ব্যবহাে �ো অনবলরম্ব বধে �রুি। 
আপিাে �ারে েন্ আরে�টি পেীক্া উপলব্ধ িা োর�, তাহরল আপনি NHS প�ানিড-19 
অ্যারপে মাধ্যরম অেবা gov.uk/get-coronavirus-test এ নগরয়, বা 119 িম্বরে গ্রাহ� 
পোগারোগ প�র্রে পফাি �রে এ�টি নিন্ন ধেরিে পেীক্া �োরত পারেি। লাইিগুনল 
্নতন্ি স�াল 7িা পের� োত 11িা পে দেতি পখালা োর�।

8. যিস্ট নকি নিরষাপগ্ নিষ্ষািি করুি
আপিাে পেীক্াটি এ�বাে সম্পপূণ দে হওয়াে পরে, ব্যবহৃত পেীক্াে ন�রিে সমস্ত উপা্াি 
্্ত্ আবেদেিাে ব্যারগ োখুি এবং এিা আপিাে বাসাে সাধােণ আবেদেিায় োখুি।  
পফরল প্ওয়াে পরে আপিাে হাত িালিারব ধুরয় নিি।

http://gov.uk/get-coronavirus-test
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আপিষার পরীক্ষার ফিষাফি নিগখ 
রষাখুি

এিা আপিাে নিরেে পে�রডদেে েি্য। আপিার� এেপরেও আপিাে ফলাফল NHS-এে �ারে 
নেরপািদে �েরত হরব (তরে্যে েি্য পষৃ্া 16 প্খুি)।
েন্ আপনি ইংল্যান্ড, ওরয়লস বা উত্ে আয়ােল্যারন্ড বসবাস �রেি, তাহরল প্খুি: 
www.gov.uk/report-covid19-result 

আপনি েন্ স্কিল্যারন্ড বসবাস �রেি, তাহরল প্খুি: www.covidtest.scot 

যক পরীক্ষা কগরগেি তষানরখ সময় পরীক্ষার ফিষাফি

আপিষার নকগি নিম্ননিনখত 
সষামগ্রীগুনি আগে

আইগিম

পরীক্ষার ক্ষাসেট

এক্সট্্ষাকশন বষাফষার টটউব

ব্বহষাসরর পসর ফফসে দিসে হয় এমন ফেষায়্ষাব

আবর্জনষার ব্ষাগ

এক্সট্্ষাকশন বষাফষার টটউব ফহষাল্ষার

ব্যবহারেে নির দ্েশাবলী (এই িনে)

7-প্যষাক

7

7

7

7

1

1

http://www.gov.uk/report-covid19-result
http://www.covidtest.scot
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শুধুমাত্র NHS পিস্ট অ্যান্ড প্স �ম দেসপূনচে আওতায় স্বাথি্য এবং সামাক্ে� পনেরষবা নবিাগ (DHSC) 
পমাতারয়ি বাস্তবায়রিে অংশ নহরসরবই এই নডিাইস সেবোরহে অিুমনত আরে।

FlowflexTM SARS-CoV-2 অ্যষানটিগেি  
দ্রুত পরীক্ষা (স্বয়ং-পরীক্ষা)

ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No.210 Zhenzhong Road, West Lake
District, Hangzhou, P.R. China (গণপ্ররষােন্তী চীন), 310030

ওরয়বসাইি: www.aconbio.com
ইরমল: COVID19selftest@aconlab.com.cn

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster, Germany (োম দোনি)

ব্যবহষাগরর পগর যফগি ন্গত হয়  
এমি যসষায়্যষাব

Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd.
Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou
225109, Jiangsu, P.R. China (গণপ্ররষােন্তী চীন)

Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124
Heidelberg, Germany (রষাম ্জষাদন)

অেবষা

Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.
16-B4, #1 North Qingyang Road, Tianning District,
Changzhou, 213017 Jiangsu P.R. China (গণপ্ররষােন্তী চীন)

Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr.1, 47877, Willich,  
Germany (রষাম ্জষাদন)

নিম দোতা <n> টি পেীক্াে েি্য  
েরেটি আরে 

তাপমাত্রাে সীমা

ইি নির্া পোগনিণ দোয়� 
নচন�ৎসা সেঞ্াম

পে তানেরখে মরধ্য  
ব্যবহাে �েরত হরব

পুিোয় ব্যবহাে �েরবি িা

ব্যবহারেে নির দ্েশাবলী 
প্খুি ব্যাচ প�াড ক্ষাটষােগ নম্বর

ইউরোনপয়াি �নমউনিটিরত 
অিুরমান্ত ্নতনিনধ ততনে �োে তানেখ শুকসনষা রষাখুন

প্যার�রে খুঁত ো�রল পণ্যটি 
ব্যবহাে �েরবি িা

পুিোয় নিবতীে�ৃত  
�েরবি িা

ফরষাি ফেসক িসূর রষাখুন

ইোইনলি অক্সাইড ন্রয়  
স্যানিিাইে �ো হরয়রে

পুিব দে্যবহােরোগ্য েেককীকরণ, অনুগ্রহ কসর 
দনসি্জশ ফিখুন

েংস্করণ 1151355105 কষার ্জকর হওয়ষার েষাদরখ 2021-10-08 
এই ব্বহষাসরর দনসি্জশষাবেী ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. এর েষাসে েম্পদক্জে 
FlowflexTM SARS-CoV-2 অ্ষাদটিসরন দ্রুে পরীক্ষা (স্বয়ং-পরীক্ষা), ফপ্রষাডষাক্ট ফকষাড: L031-118Y5

আপিষার সমস্ত পরীক্ষার ফি NHS এর কষাগে নরগপষািদে করুি
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