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ক োভিড-১৯-এর (COVID-19-এর) জন্য পরীক্ষো  রো – 
পভরবোরদের জন্য তথ্য   
 দরোন্োিোইরোস (COVID-19) সদেত ভন্িঃশ্বোস প্রশ্বোস সংভিষ্ট ভবভিন্ন িোইরোদসর জন্য কন্দজোফ্যোভরভিয়োল 
এযোস ভপদরট (NPA) পরীক্ষো ও কসোয়োদবর পরীক্ষো বযবহোর  রো কেদত পোদর। পরীক্ষো  রোর সেয়, গলোর কপছদন্র ভে  
কথ্দ  শ্লেষ্মার নমনুা সংগ্রহ  রো হয়, এবং তোরপদর, কসটো আেোদের গদবষণোগোদর পরীক্ষো  দর কেখো কেদত পোদর, 
েোদত শন্োক্ত  রো েোয় কে ক োন্ ভবদশষ িোইরোস এই ইন দফ্ক শন্টো ঘটোদে। শ্লেট অর্মন্ড স্ট্রীট হোসপোতোদলর 
(GOSH-এর) এই তদথ্যর  োগজভটদত বুভিদয় বলো হদয়দছ কে  খন্ এই পরীক্ষোগুভল বযবহোর  রো হদব এবং আপভন্ 
বো আপন্োর বোচ্চোর েখন্ এটো  রো হদব তখন্ আপন্োরো ভ  আশো  রদত পোদরন্।   

ভন্িঃশ্বোস প্রশ্বোস সংভিষ্ট অসখু ক োন্ িোইরোদসর  োরদণ হদত 
পোদর। এই িোইরোস হদে একটা জীবাণু কেটো  োভশ বো 
হোাঁভির েোধ্যদে তরল পেোদথ্ের সূক্ষ্ম  ণো ভহসোদব হাওয়ায় 
ছভিদয় পদি এবং কবশ তোিোতোভি েোভটদত বো অন্য 
জজজনষের বজহর্ভ াষে পদি। এদত, ন্ো  ভেদয় জল পিো, 
গলোয় বযথ্ো এবং ভশিঃশ্বোস প্রশ্বোদস শব্দ হওয়োর েত লক্ষণ 
ঘটোদত পোদর। এই লক্ষণগুভল ক োন  িোইরোস ঘটোদে তো 
শন্োক্ত  রোর সবদিদয় িোল উপোয় হল কিষ্মোর ন্েনু্ো 
পরীক্ষো  দর কেখো।  কিষ্মো হদে কে আস্তরণটো ন্োদ র 
কিতদর থ্োদ  এবং ধ্লূো ও তোর সোদথ্ জীবোণগুুভলর েত 
ভজভন্ষদ  আটজকষয় শ্লেয়।  

 োদের পরীক্ষো  দর কেখো হদে? 
এই েহূুদতে , এই ভবশ্ব কজোিো  দরোন্োিোইরোস েহোেোরীর 
সেদয়, শ্লেট অর্মন্ড স্ট্রীট হোসপোতোদল, আেরো সিরোিদরর 
তুলন্োয় আরও কবশী সংখয  কন্দজোফ্যোভরভিয়োল 
এযোস ভপদরট পরীক্ষো ও কসোয়োদবর পরীক্ষো করজি।  
বর্ভমাষন, শ্লেট অর্মন্ড স্ট্রীট হোসপোতোদল এ  রোত অথ্বো 
আরও কবশীভেন্ থ্ো োর জন্য েোরো িভতে  হদব অথ্বো েোরো 
ক োন্ প্রভিয়োর েধ্য ভেদয় েোদে, কেেন্ কে প্রভিয়োয় 
এযোন্োদেভশয়ো বযবহোর  রো হদব, কসই সব ভশশু ও অল্পবয়সী 
কছদলদেদয়দের পরীক্ষো  দর কেখো হদে, তো তোদের 
 দরোন্োিোইরোদসর ক োন্ লক্ষণ কেখো েো  বো ন্োই েো । 
তোদের বোবো/েো অথ্বো ক য়োরোর, েোরো তোদের সোদথ্ 

আসদবন্ তোদেরও হয়ত পরীক্ষো  রোর ের োর হদব। কেসব 
বোবো/েো অথবা ক য়োরোদরর ক োন্ লক্ষণ কেখো েোদে, 
তোদের কগ্রট অর েন্ড স্ট্রীট হোসপোতোদল আসো উভিত ন্য়।   

এটো হদে জোতীয় ভন্দেেশ অন্েুোয়ী – এই ভন্দেেদশর েভে 
ক োন্ পভরবতেন্ হয়, তোহদল আেরো এই তথ্য সোম্প্রভত  
 রব।   

এই পরীক্ষোয় ভ   রো হদব? 
এ জন্ ডোক্তোর বো ন্োসে এই কিষ্মোর ন্েনু্ো সংগ্রহ  রদব। 
তোদের গ্লোিস, এ টো এপ্রন্, এ টো  েোস্ক এবং এ টো 
িোইজর পরো থ্ো দব – এগুভল হদে স লদ  ভন্রোপে 
রোখোর জন্য। ে’ুভট উপোদয় আেরো কিষ্মোর এ টো ন্েনু্ো 
সংগ্রহ  ভর।   

কন্দজোফ্যোভরভিয়োল এযোস ভপদরট পরীক্ষো 

এ টো চুষে শ্লনওয়ার েদের সোদথ্ লোগোদন্ো এ টো  যোভথ্টোর 
(এ টো সরু, প্ল্যোভিদ র ন্ল) বযবহোর  দর এ জন্ 
ডোক্তোর বো ন্োসে কিষ্মোর ন্েনু্ো সংগ্রহ  রদব। এটো কিষ্মোর 
ন্েনু্ো িুদষ ভন্দয় তো এ টো ন্েনু্োর পোদে রোখদব।  

প্রথ্দে, তোরো এই চুষে শ্লনওয়ার যষে এ টো ন্তুন্  
 যোভথ্টোর লোগোদব এবং কসভটংগুভল পরীক্ষো  দর কেখদব। 
এই  যোভথ্টোদরর এ টো ডগো এ টো ন্েনু্োর পোদের েদধ্য 
সীল  রো থ্ো দব। অন্য এ টো  যোভথ্টোর এই ন্েনু্োর 
পোদের ঢোক ন্োর কথ্দ  কবভরদয় আসদব। এর েোদন্ হদে কে 

এই তদথ্যর  োগজভট গত ১০ই জনু্ 
২০২০ তোভরদখ স োল ৯টোর সেয় 

সোম্প্রভত    রো হদয়দছ  
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এই কিষ্মোর ভছদটদফ্োাঁটো ক োথ্োও ন্ো পিদত ভেদয়, ভন্রোপদে 
এই কিষ্মো সংগ্রহ  রো েোদব।  

এই ডোক্তোর বো ন্োসে খুব সেদে ন্োদ র এ টো ফু্দটোর েদধ্য 
ঢুভ দয় কসটো ন্োদ র েধ্য ভেদয় কপছন্ ভেদ  গলোর ওপদরর 
অংদশ ভন্দয় েোদব – গলোর এই অংশটোদ  কন্দজোফ্যোভরন্ক্স 
বলো হয়। এই কিোষোর েে কিষ্মোর এ টো ন্েনু্ো এই ন্েনু্োর 
পোদে িুদষ কন্দব – আেোদের গদবষণোগোদরর খুব কবশী 
পভরেোণ ের োর হয় ন্ো। এই ডোক্তোর বো ন্োসে আদস্ত আদস্ত 
ন্োদ র েধ্য ভেদয়  যোভথ্টোররো কটদন্ কবর  দর কন্দব এবং 
এই পরীক্ষোটো সম্পূণে হদয় েোদব। 

এটো কজদন্ রোখো িোল কে করোগীদের কন্দজোফ্যোভরভিয়োল 
এযোস ভপদরট পরীক্ষো  রদত িোওয়ো হয়, এবং এটোই হদে 
এ েোে পরীক্ষো কেটো েইু বছদরর  ে বয়সীদের জন্য 
উপেকু্ত।  

কসোয়োদবর (Swab-এর) পরীক্ষো  

বোবো, েো ও ক য়োরোরদের কসোয়োদবর পরীক্ষো  রদত িোওয়ো 
হদব। করোগীদেরও কসোয়োদবর পরীক্ষো  রো েোদব, েভে তোদের 
বয়স েইু বছদরর কবশী হয় এবং তোরো েভে কসটো কবশী পছন্দ 
 দর।  

ে’ুভট কসোয়োব বযবহোর  দর এই ডোক্তোর বো ন্োসে কিষ্মোর 
ন্েনু্ো সংগ্রহ  রদব। এই কসোয়োবগুভল হদে লম্বো  টন্ 
বোড দসর েত।   

প্রথ্দে, তোরো প্রথ্ে ন্েনু্োটো সংগ্রহ  রোর জন্য কসোয়োবটো 
আপন্োর ন্োদ র কিতদর ঘষদব। আপন্োর ন্োদ র ওপদরর 
ভেদ র কথ্দ  তোদের ন্েনু্ো সংগ্রহ  রদত হদব,  োদজই এটো 
এ টু অস্বভস্ত র হদত পোদর। তোরপদর, তোরো আপন্োদ  
আপন্োর েখু খুদল রোখদত বলদব, েোদত ভিতীয় ন্েনু্ো 
সংগ্রহ  রোর জন্য আপন্োর গলোর কপছদন্র ভেদ  তোরো 
এ টো ভিতীয় কসোয়োব ঘষদত পোদর -  আেোদের 
গদবষণোগোদরর খুব কবশী পভরেোণ ের োর হয় ন্ো। 

প্রভতভট ন্েনু্ো কন্ওয়োর ভি  পদরই, এই কসোয়োবগুভল এ টো 
জীবোণেুকু্ত পোদে রোখো হদব। েোদত এই এই কিষ্মো েজতু 
রোখো েোয় এবং ক োথ্োও ক োন্ ভছদটদফ্োাঁটো ন্ো কফ্দল কসটো 
ভন্রোপদে েোন্োন্তভরত  রো েোয়। এই পরীক্ষোটো এখন্  
সম্পণূে।  

আেোদের এ জন্ কপোটে োর এই ন্েনু্োর পোে অথ্বো 
কসোয়োদবর পোেটো আেোদের গদবষন্োগোদর ভন্দয় েোদব। 
কসখোদন্ এ জন্ ববজ্ঞোভন্  এটোদ  িোইরোদসর জন্য পরীক্ষো 
 দর কেখদবন্। 

এর ভ  ক োন্ িুাঁভ  আদছ? 
কিষ্মোর ন্েনু্ো সংগ্রহ  রোর সেয় িোইরোদসর  ণো হোওয়োয় 
কিদস কেদত পোদর, কসইজন্য ভন্দজদের সরুভক্ষত রোখোর 
উদেদশয, আেোদের  েেিোরীরো সম্পণূে সরুক্ষো কেওয়োর েত 
ভজভন্ষপে পদর – গ্লোভ স, এপ্রন্, েোস্ক ও িোইজর। ন্েনু্ো 
সংগ্রহ  রোর পদর, ন্েনু্োর পোেটো ‘বন্ধ’  দর কেওয়ো হয়, 
 োদজই িোইরোদসর (েভে কথ্দ  থ্োদ ) কবভরদয় েোওয়োর 
ক োন্ সদুেোগ থ্োদ  ন্ো।    

এ টো কন্দজোফ্যোভরভিয়োল এযোস ভপদরট বো কসোয়োদবর 
পরীক্ষোয় হয়ত সিুসভুি লোগদত পোদর, ভ ন্তু এদত বযথ্ো 
লোগোর সম্ভোবন্ো থ্োদ  ন্ো। এদত আপন্োর হোাঁভি বো  োভশ 
হদত পোদর, ভ ন্তু কসটো েোে  দয়  কসদ ন্ড থ্ো দব।  

ফ্লোফ্ল পোওয়ো 
আেোদের গদবষণোগোদরর ববজ্ঞোভন্ রো, েত তোিোতোভি 
তোরো  রদত পোদর তত তোিোতোভি পরীক্ষো  দর কেখদব কে 
িোইরোস রদয়দছ ভ ন্ো। সোধ্োরণতিঃ এর জন্য ৪৮ ঘন্টো সেয় 
লোদগ।  

যখন র্ারা ফলাফল জানষর্ পারষব, তখন্ কসটো আপন্োর 
সন্তোদন্র স্বোদেযর কর দডে র সোদথ্ তোরো কেোগ  দর কেদব, 
েোদত আপন্োর ডোক্তোর কস ভবষদয় আপন্োর সোদথ্  থ্ো 
বলদত পোদর। আপন্োর সন্তোদন্র এই িোইরোস আদছ ভ ন্ো 
এবং ক োন্ পভর ভল্পত ভিভ ৎসোর জন্য কসটোর েোদন্ ভ  হদত 
পোদর তো তোরো আপন্োদ  জোন্োদব।  

আপভন্ েভে আপন্োর সন্তোদন্র সোদথ্ থ্োদ ন্ এবং এই 
পরীক্ষোয় কেখো েোয় কে আপন্োর এই িোইরোস আদছ, 
তোহদল আপভন্ ক োন্ লক্ষণ প্রেশেন্ ন্ো  রদলও, আেরো 
আপন্োদ  বোভিদত ভফ্দর কেদত বলব এবং ৭ ভেন্ ভন্দজদ  
ভবভেন্ন কষর রাখষর্ বলব। েভে সম্ভব হয়, তোহদল অন্য 
এ জন্ বোবো/ েো অথ্বো ক য়োরোদরর আপন্োর  োছ কথ্দ  
েোভয়ত্ব সভরদয় ভন্দয় আপন্োর বেদল আপন্োর সন্তোদন্র 
সোদথ্ কগ্রট অর েন্ড স্ট্রীট হোসপোতোদল থ্ো ো উভিত।   

আপভন্ অথ্বো আপন্োর সন্তোদন্র েভে ক োভিড-১৯ হদয়দছ 
বদল কেখো েোয়, তোহদল আেরো ভন্ভিত  রব কে আপন্োর 
সন্তোন্ কেন্ তোর প্রদয়োজন্ীয় কসবো ও শুশ্রুষো পোয়। এই 
পরীক্ষো  রোদন্োর বযোপোদর আপন্োর েভে ক োন্ ভিন্তো থ্োদ , 
তোহদল েয়ো  দর ভিভন্ োল টীদের সোদথ্  থ্ো বলদবন্। 

 



 

 
 
Ref: 2020F2322 © GOSH NHS Foundation Trust, May 2020  Page 3 of 6 

আরও তথ্য ও সহোয়তো  
এই পরীক্ষোর সম্বদন্ধ এবং অথ্বো আপন্োর ও আপন্োর সন্তোদন্র জন্য এই পরীক্ষোর ফ্লোফ্দলর েোদন্ ভ  হদব কস ভবষদয় আপন্োর 
েভে ক োন্ প্রশ্ন থ্োদ , তোহদল আপন্োর ডোক্তোর বো ন্োদসের সোদথ্  থ্ো বলদবন্।   
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 দরোন্োিোইরোদসর জন্য এ টো কন্দজোফ্যোভরভিয়োল এযোস ভপদরট (NPA) পরীক্ষো  রো 

 

আপন্োর েভে হোসপোতোদল রোভেবোস  রোর ের োর হয়, তোহদল আপন্োর ভ ছু পরীক্ষো 
 রো হদব। 

 

আেোদের পরীক্ষো  দর কেখদত হদব কে আপন্োর  দরোন্োিোইরোস ন্োদের ন্তুন্ 
অসখুটো হদয়দছ ভ ন্ো। েোরোই রোভেবোস  রদব, তোদের স লদ ই এই পরীক্ষো  রো 
হদব।  

 

এই পরীক্ষো  রোর জন্য, স লদ  ভন্রোপে রোখোর উদেদশয, ডোক্তোর ও ন্োসে 
অভতভরক্ত ভজভন্ষপে পরদব।  

 

তোদের হোত ভন্রোপে রোখোর জন্য তোরো গ্লোভ স (েস্তোন্ো) পরদব। 

 

তোদের জোেো োপি ভন্রোপে রোখোর জন্য তোরো প্ল্যোভিদ র এপ্রন্ পরদব। 

 

তোদের েখু কঢদ  রোখোর জন্য তোরো এ টো েোস্ক এবং এ টো িোইজর পরদব।  

 

এই পরীক্ষোভটদ  কন্দজোফ্যোভরভিয়োল এযোস ভপদরট অথ্বো এন ভপএ (NPA) বলো হয়। 
এদত আপন্োর ন্োদ র কিতর কথ্দ  অল্প এ টু কিষ্মো কন্ওয়ো হয়।  

 

কিষো হদে কসই িট িদট ভজভন্ষটো, েো হোাঁভি কেওয়োর সেয় আপন্োর ন্োদ র কিতর 
কথ্দ  কবভরদয় আদস।  

 

ডোক্তোর বো ন্োসে আপন্োর ন্োদ র ফু্দটোয় এ টো কছোট ন্ল ঢুভ দয় কেদব। এদত হয়ত 
অস্বভস্ত কবোধ্ হদত পোদর অথ্বো এর জন্য হয়ত আপন্োর হোাঁভি আসদত পোদর।  

 

তোরো এই কছোট ন্লটো এ টো িুদষ কন্ওয়োর কেভশদন্র সোদথ্ লোভগদয় কেদব। এদত হয়ত 
কবশ শব্দ হদত পোদর। এটো এ টো পোদের েদধ্য এটো ভ ছুটো কিষ্মো িুদষ ভন্দয় রোখদব।    
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এই ডোক্তোর বো ন্োসে আপন্োর ন্োদ র কিতর কথ্দ  এই কছোট ন্লটো বোর  দর কন্দব। 

 

পরীক্ষো  দর কেখোর জন্য তোরো কসই পোদের কিষ্মোটো গদবষণোগোদর পোভিদয় কেদব।   

 

আপভন্ েভে ভিভন্তত থ্োদ ন্ অথ্বো এই পরীক্ষোর ভবষদয়  োরুর সোদথ্  থ্ো বলদত 
িোন্, তোহদল আপন্োর েো, বোবো অথ্বো ক য়োরোদরর সোদথ্  থ্ো বলদত পোদরন্। 
তোছোিোও, আপন্োর ডোক্তোর বো ন্োসে আপন্োদ  সোহোেয  রদত পোরদব।  

 

কতোেোর েভে ক োন্ প্রশ্ন থ্োদ , তোহদল েয়ো  দর আেোদের ভজজ্ঞোসো  র।  

 

 দরোন্োিোইরোদসর জন্য এ টো কসোয়োব (swab) পরীক্ষো  রো  

 

আপন্োর েভে হোসপোতোদল রোভেবোস  রোর ের োর হয়, তোহদল আপন্োর ভ ছু পরীক্ষো 
 রো হদব। 

 

আেোদের পরীক্ষো  দর কেখদত হদব কে আপন্োর  দরোন্োিোইরোস ন্োদের ন্তুন্ 
অসখুটো হদয়দছ ভ ন্ো। েোরোই রোভেবোস  রদব, তোদের স লদ ই এই পরীক্ষো  রো 
হদব।  

 

এই পরীক্ষো  রোর জন্য, স লদ  ভন্রোপে রোখোর উদেদশয, ডোক্তোর ও ন্োসে 
অভতভরক্ত ভজভন্ষপে পরদব।  

 

তোদের হোত ভন্রোপে রোখোর জন্য তোরো গ্লোভ স (েস্তোন্ো) পরদব। 

 

তোদের জোেো োপি ভন্রোপে রোখোর জন্য তোরো প্ল্যোভিদ র এপ্রন্ পরদব। 

 

তোদের েখু কঢদ  রোখোর জন্য তোরো এ টো েোস্ক এবং এ টো িোইজর পরদব।  
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এ টো কসোয়োব হদে এ টো  টন্ বোদডর েত। আেোদের ২ভট কসোয়োব কন্ওয়োর ের োর 
হদব।   

 

আপন্োর ন্োদ র েদধ্য আেরো এ টো  টন্ বোড ভেদয় সিুসভুি কেব এবং কসটোদ  
 দয়  কসদ দন্ডর জন্য এ  জোয়গোয় ধ্দর রোখব। এটো হয়ত এ টু অদু্ভর্ লােষর্ 
পাষর।    

 

আর একটা কটন বাড জেষয় আপন্োর গলোর কিতদরর কপছন্ ভেদ  সুিসভুি কেব। 
সোহোেয  রোর জন্য আপন্োর েখু বি  দর খদুল রোখদত হদব।   

 

এই কসোয়োবগুভল হয়ত এ টু অস্বভস্ত র লোগদত পোদর এবং এর জন্য আপন্োর হোাঁভি 
আসদত বো  োভশ হদত পোদর।  

 

ভন্রোপে রোখোর জন্য, এই ডোক্তোর বো ন্োসে কসই  টন্ বোড গুভল এ টো পোদে করদখ 
কেদব।  

 

পরীক্ষো  দর কেখোর জন্য তোরো এই কসোয়োবগুভল গদবষণোগোদর পোভিদয় কেদব। এই 
পরীক্ষোর ফ্ল ভফ্দর আসদত  দয় ভেন্ সেয় লোগদত পোদর।  

 

আপভন্ েভে ভিভন্তত থ্োশ্লকন অথ্বো এই পরীক্ষোর ভবষদয়  োরুর সোদথ্  থ্ো বলদত িোন্, 
তোহদল আপন্োর সন্তোদন্র ডোক্তোর বো ন্োদসের সোদথ্ আপভন্  থ্ো বলদত পোরদবন্।  

 

আপন্োর েভে ক োন্ প্রশ্ন থ্োদ , তোহদল েয়ো  দর আেোদের ভজজ্ঞোসো  রদবন্।  

 


