
খুলনু

ঘরে বরে কীভারব 
করোনাভাইোে (COVID-19) এে 
জন্য একটি পলিমারেজ চেইন 
লেঅ্যাকশন (PCR) পেীক্া কেরবন

বাল়িরে PCR পেীক্াে জন্য েহজ পাঠ

আপনন পরীক্ষাটি শুরু করষার আগে 
আপনষাগক এই সমস্ত ননগ দ্ে নিকষা পড়গে হগে
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এই েহজ পাঠ্য লনর দ্ে লশকাটি শুধমুাত্র PCR পেীক্াে জন্য
- আপনষাগক এই পরীক্ষাটি পষাঠষাগে হগে।

েলূেপত্র

আপনষার কগরষানষাভষাইরষাস (COVID-19) এর জন্য পরীক্ষা করষা ককন প্রগ�ষাজন 3

আপনষার পরীক্ষার নকটটি ননেন্ধন করগে হগে নকনষা েষা যষাচষাই করুন 4

আপনষার পরীক্ষার নকট নকভষাগে ননেন্ধন করগেন 5

নকভষাগে একটি অগ্ষানিকষার কপষাস্টেক্স খুগঁজ পষাগেন েষা একটি কুনর�ষার েকু 

করগেন 8

পরীক্ষাটি সম্পগকদে  10

আপনষার পরীক্ষার নকগট কী আগে 11

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুে হন 13

নকভষাগে আপনষার টননসল কসষা�ষাে করগে হগে 15

নকভষাগে আপনষার নষাক কসষা�ষাে করগে হগে 17

আপনষাগক এরপগর কী করগে হগে 19

কীভষাগে আপনষার পরীক্ষার নকট প্যষাক করগেন 20

আপনন যখন আপনষার ফলষাফল পষাগেন 22

COVID-19 সম্পগকদে  ককষাথষা� সষাহষায্য ও পরষামিদে পষাগেন 24
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COVID-19 এমন একটি করষাে যষা 
সষারষা নেগবে েনড়গ� পগড়গে।

নকেু কলষাক COVID-19 এ আক্ষান্ত 
হগল খুে অসুস্থ কেষাি করগে পষাগরন। 
অন্য কলষাগকরষা এগকেষাগরই অসুস্থ  
কেষাি নষা করগে পষাগরন।

আমরষা চষাই আপনন একটি পরীক্ষা 
করষান কষারণ আপনষার COVID-19 
থষাকগেও পষাগর। পরীক্ষাটি আমষাগ্র 
জষানষাগে কয আপনষার এটষা আগে  
নক নষা।

আপনাে করোনাভাইোে (COVID-19) 
এে জন্য পেীক্া কো চকন প্রর�াজন
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আপনাে পেীক্াে লকটটি লনবন্ধন 
কেরে হরব লকনা ো যাোই করুন

আমরষা আপনষার পরীক্ষার নকটটি আপনষাগক  
পষাঠষাগনষার আগে ননেন্ধন কগর থষাকগে পষানর।

আপনন যখন আপনষার পরীক্ষার নকট অরদে ষার  
করগেন, েখন আমরষা আপনষাগক একটি ইগমল  
পষাঠষাে যষা আপনষাগক েলগে কয আপনষার নকটটি 
ননেন্ধন করষা হগ�গে নকনষা।

যন্ এটি ননেনন্ধে নষা হগ� থষাগক েগে  
আপনষাগক এটি ননেন্ধন করগে হগে। আমরষা 
আপনষাগক েলে এটি নকভষাগে করগে হগে।

যন্ এটি ইনেমগি্য ননেনন্ধে হগ� থষাগক, 
েষাহগল এটি আসষার সম� েষাইগরর 
প্যষাগকগজ ‘Registered Kit’ (ননেনন্ধে 
নকট) কলখষা একটি নস্টকষার থষাকগে।

আপনষার নকগট এই নস্টকষারগুনলর মগি্য 
ককষানও একটি থষাকগল, আপনষার নকটটি 
ননেন্ধন করষার প্রগ�ষাজন কনই৷
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Tracked 24

আপনাে পেীক্াে লকট লকভারব 
লনবন্ধন কেরবন

আপনষার পরীক্ষার নকটটি ননেন্ধন না করষা 
হগল, আপনন পরীক্ষাটি করষার ঠিক আগে 
আপনষাগক এটি ননেন্ধন করগে হগে।

অনলষাইগন ননেন্ধন করগে, 
www.gov.uk/register-home-test
এ যষান আপনন অনলষাইগন ননেন্ধন  
করগে নষা পষারগল 119 এ কল করুন  
এেং আমরষা আপনষার জন্য এটি করে।

আপনাে প্রর�াজন হরব:
1.  আপনষার অরদে ষার আইনর - আমরষা 

আপনষাগক কয ইগমইলটি পষাঠিগ�নেলষাম 
েষাগে আপনন এটি খুগঁজ কপগে পষাগরন।

2.  র�্যষাল কমইল (Royal Mail) েষারগকষাগরর 
ননগচ থষাকষা নম্বরটি - এটি নপ্রগপইর 
নরটষানদে কলগেগল আগে।

3.  পরীক্ষার নকগটর েষারগকষাগরর ননগচ 
থষাকষা নম্বরটি - এটি ননগ দ্েি পুনস্তকষাটির 
সষামগনর পষােষা� এেং প্ষানস্টগকর টিউে, 
স্বচ্ছ ে্যষাে এেং নরটষানদে েগক্সও রগ�গে।

https://test-for-coronavirus.service.gov.uk/register-home-test
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30
লমলনট

আপনন ননগজই পরীক্ষাটি করগে পষাগরন, 
অথেষা আপনন কষাউগক সষাহষায্য করগে 
েলগে পষাগরন।

পরীক্ষাটি করগে প্রষা� 30 লমলনট 
সম� লষাগে।

পরীক্ষার আগে 30 লমলনরটে জন্য  
নকেু খষাগেন নষা েষা পষান করগেন নষা।

আপনষার পরীক্ষাটি করষা কিষ হগল, আপনষাগক এটি 
আমষাগ্র কষাগে কফরে পষাঠষাগে হগে।
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পেীক্া কোন,  

পেীক্া চেেে  

পাঠান

PRIORITY
POSTBOX

SATURDAY 
& SUNDAY

PRIORITY POSTBOX

আপনন এটি একটি অগ্ালধকাে 
চপাস্টবরসে (priority postbox) কপষাস্ট 
করগে পষাগরন েষা অন্য কষাউগক আপনষার 
জন্য এটি কপষাস্ট করগে েলগে পষাগরন।

যন্ এটি আপনষার পগক্ কঠিন হ� েগে 
আপনন আপনষার েষানড় কথগক এটি সংগ্হ 
করষার জন্য একটি কুনর�ষাগরর ে্যেস্থষা 
করগে পষাগরন।

আপনন কযন্ন পরীক্ষাটি করগেন কসই 
একই ল্রন আপনষাগক এটি কফরে  
ন্গে হগে।
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এেষাড়ষাও আপনন েষাগ্র কফষান করগে 
পষাগরন 0345 266 8038 
কসষাম কথগক শুক্েষার, সকষাল 8 টষা কথগক 
সন্ধ্যষা 6 টষা পযদেন্ত।

এই কগলর জন্য আপনষাগক অথদে প্র্ষান 
করগে হগে পষাগর। আপনন GOV.UK 
ওগ�েসষাইগট কজগন ননগে পষাগরন কে  
খরচ হগে: www.gov.uk/call-charges

আপনষার কপষাস্টগকষার সহ আপনষার সম্পপূণদে 
ঠিকষানষাটি জষানষা প্রগ�ষাজন। এটষা কী েষা 
যন্ আপনন নষা জষাগনন, েষাহগল কষাউগক 
আপনষার জন্য এটি নলখগে েলনু।

আপনন Royal Mail ওগ�েসষাইগট আপনষার 
ননকটেম অগ্ষানিকষার কপষাস্টেক্স এেং সেদেগিষ 
কপষানস্টং-এর সম� খুগঁজ কপগে পষাগরন: 
www.royalmail.com/services-near-you

লকভারব একটি অগ্ালধকাে চপাস্টবসে খঁুরজ 
পারবন বা একটি কুলে�াে বকু কেরবন

https://www.royalmail.com/services-near-you#/
https://www.gov.uk/call-charges
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আপনন যন্ একটি অগ্ালধকাে চপাস্টবরসে 
কযগে নষা পষাগরন, েষাহগল আমরষা আপনষার 
েষানড় কথগক পরীক্ষার নকটটি ননগ� আসষার 
জন্য একজন কুনর�ষারগক পষাঠষাগে পষানর।

এটি এই কষারগণ হগে পষাগর:
• এটষা কহঁগট যষাও�ষার পগক্ অগনক ্পূগর
•  আপনন অসুস্থ কেষাি করগেন এেং 

েষানড়গে থষাকষা প্রগ�ষাজন
•  আপনষাগক ননগজগক আড়ষাল করগে েষা 

নেনচ্ছন্ন করগে েলষা হগ�গে, েষাই  
আপনন েষানড় কেগড় কেগরষাগে পষাগরন নষা

আপনষার একটি কুনর�ষার প্রগ�ষাজন হগল 
আমষাগ্র 119 এ কল করুন। আপনন 
পরীক্ষাটি করষার আগের ন্ন আপনষাগক 
আমষাগ্র কল করগে হগে।

আপনন কযন্ন পরীক্ষাটি করগেন কসন্ন েকাি 8টা 
চেরক লবরকি 4টাে মগি্য আপনষার পরীক্ষা সংগ্হ  
করষা হগে।
 
আমরষা আপনষাগক সঠিক সম� ন্গে পষানর নষা।  
আপনষাগক েকাি 8টাে আরে পেীক্া চশষ কেরে হরব।



10

1

COVID-19 
Home test instructions

PCR Test Kit Guide

TC2295 SEPT 21

Name:Test kit barcode:

This is a swab test to check if you have coronavirus (COVID-19) now.  
Take this test as soon as possible. Return the test on the same day you take it. 
Keep this booklet as a record of your test.

• Read these instructions carefully before you start.

• Wash your hands for 20 seconds before you handle the test kit.

• Your details have been linked to this test kit.  It should not be taken by 
anyone else.

• This booklet is available online and in other formats including  
Easy read at www.gov.uk/dhsc/pcr-test-at-home.

Before you start

Avoid eating or drinking for at least 30 minutes before 
doing the test to reduce the risk of spoiling the test.

30 
mins

পরীক্ষাটি দ্রুে হ� এেং ে্যথষা লষােগে 
নষা। আপনষাগক আপনষার টননসল ও  
নষাক কসষা�ষাে করগে হগে। 

েষারপর আপনন একটি কেষাট টিউগের 
মগি্য কসষা�ষােটি রষাখগেন এেং  
আমষাগ্র কষাগে কফরে পষাঠষাগেন।

নকভষাগে একটি কসষা�ষাে পরীক্ষা 
করগে হ� েষার একটি নভনরও 
আপনন এখষাগন ক্খগে পষাগরন:   
www.gov.uk/pcr-home-test

পেীক্াটি েম্পরকদে

https://www.gov.uk/government/publications/testing-for-coronavirus-at-home
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আপনাে পেীক্াে লকরট কী আরে

আপনষার পরীক্ষা করষার জন্য আপনষার কয নজননসগুনল 
প্রগ�ষাজন কসগুনল একটি ে্যষাগে থষাকগে। এগক পরীক্ষার 
নকট েলষা হ�।

আপনন শুরু করষার আগে, আপনষাগক যষা করগে হগে:
1. একটি কটনেগলর মে একটি সমেল পৃষ্ঠ খুজঁগে হগে
2. এটি পনরষ্ষার করগে হগে, এেং েষারপর পনরষ্ষার  
 কগর শুনকগ� ননগে হগে
3. আপনষার পরীক্ষার নকট কথগক সমস্ত নজননস  
 এটিগে রষাখুন

যন্ নকেু ননগখষাঁজ থষাগক েষা সঠিক মগন নষা হ�,  
েষাহগল আমষাগ্র 119 এ কল করুন এেং আমরষা 
আপনষাগক একটি নেুন পরীক্ষা পষাঠষাে। আপনন নেুন 
পরীক্ষার নকট পষাও�ষার পগর পরীক্ষাটি করুন।



আপনাে পেীক্াে লকরট 6টি লজলনে োকা উলেে।
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ো

পত্
া ল

েি

1

2

3

4

5

6

একটি প্যষাগকগট একটি কসষা�ষাে।   
একটি কসষা�ষাে হল একটি কষাঠি 
যষার এক প্রষাগন্ত নরম েুগলষার 
একটি রেষা থষাগক।

একটি প্ষানস্টগকর টিউে যষার 
নভেগর অল্প পনরমষাগণ েরল থষাগক।

একটি কেষাট স্বচ্ছ ে্যষাে।

নরম উপষা্ষান ন্গ� তেনর 
একটি সষা্ষা প্যষার।

আপনষার পরীক্ষাটি আমষাগ্র 
কষাগে কফরে পষাঠষাগনষার জন্য 
একটি েষাক্স।

েষাগক্সর ওপগর লষােষাগনষার জন্য 
একটি ননরষাপত্ষা সীল। আপনন 
েষাক্সটি কপষাস্ট করষার জন্য প্রস্তুে 
হগল ককেল েখনই নসলটি লষােষান।
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20 
চেরকন্ড

একটি টিসু্য ন্গ� আপনষার নষাক ঝষাড়ুন। 
টিসু্যটি একটি নেগন কফগল ন্ন।

20 কসগকগডের জন্য সষােষান ও পষানন  
েষা স্যষাননটষাইজষার ন্গ� আপনষার  
হষাে িুগ� ননন।

প্ষানস্টগকর টিউে কথগক নেনপটি কপনঁচগ� 
খুলনু এেং কটনেগলর উপর রষাখুন।

নননচিে করুন কয আপনন টিউেটি 
কসষাজষাভষাগে করগখগেন; এটি যষাগে পগড় 
নষা যষা� েষা নননচিে করগে আপনন 
এটিগক একটি মে েষা গ্ষাগস ্ষাঁড়  
কনরগ� রষাখগে পষাগরন।

পেীক্াে জন্য প্রস্তুে হন
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খুলনু

নস্টগকর প্রষাগন্ত থষাকষা কসষা�ষাে  
প্যষাগকটটি খুলনু এেং সষােিষাগন 
কসষা�ষােটি কের করুন।

নননচিে করুন কয আপনন  
কষাঠিটির প্রষাগন্ত এটিগক িগরগেন।

কসষা�ষাগের রেষাগক অন্য নকেু  
স্পিদে করগে ক্গেন নষা,  
নষাহগল এটি আপনষার ফলষাফল  
নষ্ট কগর ন্গে পষাগর।
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একটি আ�নষা� ক্খুন, আপনষার মখু 
খুলনু এেং আপনষার টননসল খুজঁনু।

আপনষার টননসল হল আপনষার েলষার 
নপেগনর ্ইু পষাগির নরম অংি। 

নকেু মষানষু এটিগক কেি কঠিন েগল 
মগন কগরন। আপনন কষাউগক সষাহষায্য 
করগে েলগে পষাগরন।

আপনষার যন্ টননসল নষা থষাগক,  
েষাহগল কসগুনল আগে কযখষাগন নেল 
কসখষাগন আপনষাগক কসষা�ষাে করগে হগে।

লকভারব আপনাে টনলেি চো�াব 
কেরে হরব
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4 x 4 x

এটি নকেুটষা অদু্ে মগন হগে পষাগর  
েগে এগে ে্যথষা লষােগে নষা।

আপনন যন্ আপনাে টনলেি  
চো�াব কেরে না পারেন েষাহগল 
আপনন এর পনরেগেদে  উভ� নষাগকর  
নেদ্র কসষা�ষাে করগে পষাগরন।

আমরষা আপনষাগক পগরর পষােষা�  
েলে এটি কীভষাগে করগে হগে।

কসষা�ষাগের রেষাগক অন্য নকেু স্পিদে 
করগে ক্গেন নষা, নষাহগল এটি আপনষার 
ফলষাফল নষ্ট কগর ন্গে পষাগর।

আপনষার টননসগলর উপর আলগেষা  
কগর কসষা�ষােটি ঘষনু। প্রনেটি টননসল  
4 েষার ঘষুন।
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এখন আপনষার নষাক কথগক একটি নমনুষা 
ননগে একই কসষা�ষাে ে্যেহষার করুন।

যন্ আপনষার নষাগক নেদ্র করষা হগ� 
থষাগক েষা আপনষার নষাক ন্গ� রক্ত 
পগড়, েষাহগল অন্য নষাসষারগ্রে কসষা�ষাে 
করুন।

যন্ উভ� নষাসষারগ্রে নেদ্র করষা হগ� 
থষাগক, েষাহগল আপনষাগক একপষাগির নেদ্র 
কথগক নপ�ষানসদেং খুলগে হগে এেং েষারপগর 
কসই পষাগি কসষা�ষাে করগে হগে।

লকভারব আপনাে নাক চো�াব 
কেরে হরব
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10 x

যখন আপনন অনভুে করগেন কয 
এটি আপনষার নষাগকর নভেগর চষাপ 
ন্গচ্ছ েখন থষামনু।

িীগর িীগর আপনষার নষাগকর নেগদ্র  
10 েষার কসষা�ষােটি কঘষারষান।

আপনন যন্ আপনষার েলষা কসষা�ষাে নষা 
কগর থষাগকন, েষাহগল আপনষাগক আপনষার 
অন্য নষাগকর নেদ্রও কসষা�ষাে করগে হগে।

কসষা�ষােটি আপনষার নষাগকর নভেগর 
ঢুনকগ� আলগেষা কগর উপগরর ন্গক  
চষাপ ন্ন।
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20 
চেরকন্ড

প্ষানস্টগকর টিউগের মগি্য কসষা�ষােটি 
রষাখুন। নরম েুগলষার প্রষান্তটি ননগচ  
থষাকষা েরগল করষােষাগে হগে।

কসষা�ষাগের কষাঠির প্রষান্তটি কভগে ন্ন 
যষাগে এটি েষাঁকষাগনষা েষাড়ষাই টিউগের 
মগি্য িগর যষা�।

টিউগের ঢষাকনষাটি আেষার িক্তভষাগে 
কপনঁচগ� লষােষান এেং এটি সঠিকভষাগে 
লষােষাগনষা হগ�গে নকনষা েষা পরীক্ষা 
করুন।

20 কসগকডে িগর সষােষান ও পষানন ন্গ� 
আপনষার হষাে িুগ� ননন। আপনন এর 
পনরেগেদে  হ্যষাডে স্যষাননটষাইজষার ে্যেহষার 
করগে পষাগরন।

আপনারক এেপরে কী কেরে হরব
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কীভারব আপনাে পেীক্াে লকট প্যাক 
কেরবন

সষা্ষা প্যষার এেং প্ষানস্টগকর  
টিউেটি একসষাগথ স্বচ্ছ ে্যষােটির  
মগি্য রষাখুন। 

ে্যষােটি কথগক আগস্ত আগস্ত কচগপ 
েষােষাস কের কগর ন্ন। 

ে্যষাগের উপগরর ন্রিপটি ওঠষান,  
এটি ভষাঁজ করুন এেং নসল  
করুন।

আপনষার পরীক্ষাটি আমষাগ্র কষাগে 
কফরে পষাঠষাগনষার জন্য েষাক্সটি প্রস্তুে 
করুন। েষাগক্স মনুদ্রে ননগ দ্েিষােলী রগ�গে 
যষা আপনষাগক কী করগে হগে েষা 
জষানষাগে।
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আপনষাগক এখন আপনষার পরীক্ষার নকট 
কপষাস্ট করগে হগে েষা কুনর�ষার এটি 
সংগ্হ করষার জন্য অগপক্ষা করগে হগে।

আপনন এটি রষাকগযষাগে পষাঠষাগল, 
আপনষাগক একটি অগ্ালধকাে  
চপাস্টবসে ে্যেহষার করগে হগে। 

নননচিে করুন কয আপনন কপষাস্ট করষার 
কিষ সমগ�র আগে এটি কপষাস্ট কগরগেন।

েষাক্সটি েন্ধ করুন এেং ননরষাপত্ষা 
নসল ন্গ� এটি েন্ধ করুন।

আপনষার কসষা�ষাে পরীক্ষা সহ স্বচ্ছ 
ে্যষােটি আপনষার েষাগক্সর নভেগর রষাখুন।
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12
আপনষার 2 ন্ন পগর ফলষাফল পষাও�ষা 
উনচে, নকন্তু এটি একটু কেনি সম� 
ননগে পষাগর।

আপলন যখন আপনাে েিােি পারবন

আপনন ননগজর পরীক্ষার ফলষাফল কটক্সট 
ও ইগমইগলর মষাি্যগম পষাগেন।

আপনষার ফলষাফগলর জন্য আপনন 
আমষাগ্র 119 নম্বগর কল করগে 
পষাগরন:
•  যন্ আপনন ইগমইল েষা কমষােষাইল 
কফষান ে্যেহষার নষা কগরন

•  যন্ আপনন 5 ন্ন পগর আপনষার 
ফলষাফল নষা পষান

আপনষার ফলষাফল নষা পষাও�ষা পযদেন্ত 
আপনষাগক অেি্যই েষানড়গে থষাকগে হগে।
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যল্ েিােি চনরেটিভ হ�, 
েষার মষাগন হল আপনষার সম্ভেে 
COVID-19 কনই।

আপনন মষানগুষর সষাগথ ক্খষা করগে  
পষাগরন এেং েষাইগর কযগে পষাগরন।

যল্ েিােি পলজটিভ হ�, 
েষার মষাগন হল আপনষার সম্ভেে 
COVID-19 আগে।

আপনন পরীক্ষাটি করষার পগর যন্ আরও খষারষাপ  
কেষাি কগরন এেং 7 ন্গনর মগি্য ভষাগলষা নষা হন, 
েষাহগল www.111.nhs.uk এ অনলষাইগন NHS 111 এ 
যষান েষা 111 নম্বগর কল করুন।

https://111.nhs.uk/


119

24

আপনষার পরীক্ষার নেষগ� সষাহষায্য ও পরষামগিদের 
জন্য, আপনন সকষাল 7 টষা কথগক রষাে 11 
টষার মগি্য 119 নম্বগর আমষাগ্র কফষান করগে 
পষাগরন।

আপনন যন্ আগের কচগ� খষারষাপ কেষাি কগরন 
েষা 7 ন্ন পগর ভষাল নষা হন, েষা আপনন খুে 
অসুস্থ কেষাি কগরন, েষাহগল কয ককষাগনষা সম� 
NHS 111 এ কযষােষাগযষাে করুন।

কয ককষানও কফষান কথগক সমস্ত কল নেনষামপূগল্য 
করষা যষা�। জরুনর অেস্থষা�, 999  নম্বগর কল 
করুন।

প্রনিনক্ে NHS কটস্ট অ্যষাডে করেস (Test 
and Trace) কমমীগ্র কথগক সষাহষায্য পষাও�ষার 
জন্য আপনন নেনষামপূগল্য Be My Eyes 
অ্যষাপটি ে্যেহষার করগে পষাগরন।

অ্যষাপটি রষাউনগলষার করুন, নেগিষ সষাহষাগয্য 
(Specialized Help) যষান এেং ে্যনক্তেে 
স্বষাস্থ্য (Personal Health) নেভষাগে NHS 
Test and Trace ননেদেষাচন করুন।

COVID-19 সম্পগকদে  আরও েগথ্যর জন্য আমষাগ্র  
ওগ�েসষাইট nhs.uk/coronavirus এ যষান

COVID-19 েম্পরকদে  চকাো� োহায্য ও 
পোমশদে পারবন

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
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