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স�োয়োবের নমুনো ননন
ধাপে ধাপে নিপ দ্ে নিকা

গুরুত্বপূর্ণ: স�োয়োবের মোধ্যবম নমনুো �ংগ্রহ করো অস্বস্তিকর লোগবে 
পোবর। সেেবর প্রবেশ করোবে েোধো মবন হবল েো ে্যথো অনুেে হবল 
স�োয়োেটি আর সেশী সেেবর প্রবেশ করোবনোর সেষ্ো করবেন নো।

স�োয়োবের নমনুোবে যস্ি রক্ত েো েস্মর স্েহ্ন সিখো যোয় েোহবল 
অনুগ্রহ কবর স�টি একজন কমমীর নজবর আনুন।

গুরুত্বপূর্ণ: স�োয়োেটির নরম প্রোন্ত স্িবয় আপনোর স্জহ্ো, িা োে, গোল, 
মোস্ি, েো অন্য সকোবনো স্োন স্পশ্ণ করবেন নো।

এ�ে স্োবনর সকোনটিবে স�োয়োেটি স্পশ্ণ করোবল স�টি অকোয্ণকর হবয় 
যোবে এেং স�বষেবরে আপনোবক নেুন আবরকটি স�োয়োে স্নবে হবে। 
এমনটি হবল �হোয়েোর জন্য একজন কমমীবক স্জজ্ো�ো করুন।

গুরুত্বপূর্ণ: নমনুোটি �ংগ্রবহর পর স�োয়োেটির মোথো উপবরর স্িবক 
সরবখ স�টি হোে স্িবয় ধবর রোখুন, এটি সকোথোও রোখবেন নো এেং 
একজন সেস্্টং অ্যোস্�্ট্যোন্টবক জোনোন।

সকোন স্কছুর �োবথ স�োয়োেটি সযন স্পশ্ণ নো কবর স�টি সখয়োল 
রোখবেন।

আপনোর মবুখর আেররী পবর সেলুন।

�োহোবয্যর িরকোর?
এই টেস্ট নকেটির ব্াোপর আেিার টকাপিা প্রশ্ন বা সমস্া 
থাকপে, অিুগ্রহ কপর একজি কমমীপক জািাি।

আেিার মপুের আবরণী সনরপে টেেিু।
আপনোর মবুখর স্েেবর সিখনু এেং 
আপনোর গলোর অে্যন্তবর অেস্স্ে 
েনস্�লগুবলো খুাবজ সের করুন।
েুঁপজ টেপে সাহাপ্্র জি্ আেনি 
একটি আেিা ব্বহার করপে োপরি।
ট্োপি আেিার েিনসে অবনথিে বা 
ট্োপি টসগুপো থাকার কথা (্ন্ 
টসগুপো সনরপে টেো হে), টসাোব 
ব্বহার কপর টসোি টথপক আেনি 
িমিুা সংগ্রহ করপবি।

্ইু আঙ্েু ন্পে টসাোবটি টেপে ধপর 
ভাপোভাপব আেিার মুে েুেুি এবং 
টসাোপবর িরম প্রান্তটি ্টুি েিনসপের 
উের (বা ট্োপি টসগুপো থাকার 
কথা) ঘষপে থাকুি। েিনসপের সাপথ 
স�োয়োেটি েোবলোেোবে লোস্গবয় উেয় 
পোবশ্্ণ 4 েোর ঘষনু (এজি্ আেিার 
সাহাপ্্র জি্ একটি আেিা ব্বহার 
করুি)।

আেিার গো টথপক সেকদে োর সাপথ 
টসাোপবর কাঠিটি টবর করুি।

এই একই টসাোব ্েক্ষণ িা ে্দেন্ত 
আেনি নকছুো বাধা অিুভব িা কপরি 
আেিার িাপকর মপধ্ আেপো কপর 
ঢুকাি (আেিার িাপকর উের বরাবর 
প্রাে 2.5টসনটি নমোর বা 1 ইনচি ে্দেন্ত)

নোবকর সেেবর েোবলোেোবে স�োয়োেটি 
ঘরুোন, পুবরো 10 েোর সঘোরোবেন এবং 
এর ের আপতে আপতে টসটি টবর করুি।
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এর পর আপনোর কররীয় কী স� ে্যোপোবর 
একজন কমমীর স্নবি্ণ শনো সমবন েলুন।

আপনোর নমনুোটি জমো সিওয়োর পর হ্যোন্ড 
�্যোস্নেোইজোর ে্যেহোর করুন।

একটি টি�্ুয সপপোবরর উপর 
আবতি কবর আপনোর নোক সেবি 
পস্রষ্োর কবর স্নন

ব্বহৃে টিসু্টি বজদে্ রাোর জি্ 
প্র্ত্ত নবপিষ োপরে টেপে ন্ি।

এটি এজি্ করা হে ্াপে কপর 
আেনি আেিার িাপকর অনেনরক্ত 
নমউকাস টেপে ন্পে োপরি।

আপনোর হোে পস্রষ্োবরর জন্য 
হ্যোন্ড �্যোস্নেোইজোর ে্যেহোর 
করুন।

হাে এজি্ েনরষ্ার করপবি ্াপে 
কপর আেনি টেস্ট নকেটি ্নূষে িা 
কপরি।

প্যোবকজটি খুলুন এেং আবতি 
কবর স�োয়োেটি সের করুন।

এই একই টসাোব েিনসে ও িাক 
উভপের জি্ই ব্বহার করা হপব।

আেিার সামপি একটি নসে করা 
একটি ে্াপক টসাোবটি আপছ নকিা 
টসটি ট্পে নিি।

িরম, ে্ানরিপকর তেনর টসাোপবর 
প্রান্তটি নেননিে করুি।

িরম প্রান্ত

িাড়াোড়া


