
পরীক্ষা শুরুর করার আগে, দযা কগর
১টি স াযাব স্টিক, ১টি স্টবকারক
(স্টরএগেন্ট) টিউব এবং ১টি
কার্তু ে সবর করুন। স্টবকারক
(স্টরএগেন্ট) টিউগবর
কযাপটি আলো করুন
এবং কার্তু েটি এটির
পযাগকে সেগক সবর করুন।

নিজে স োযোব সেস্ট করোর েিয গোইড
স্টনগে স াযাব সেি করগবন না যস্টদ:

স োযোব সেস্ট পদ্ধনি
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ের্ ২৪ ঘন্টোয
আপনার নাক সেগক
রক্ত পগে োগক

ের্ ৪  প্তোজে
আপনার নাগকর সকান
অগরাপচার ( ােুাস্টর)
হগয োগক

ের্ ৮  প্তোজে
আপনার মতগে
সকানও আঘার্
সলগে োগক

নাগকর স্টিগের স্টির্গর স াযাব স্টিক
স াকান (~ ২.৫ স স্টম)।
স াযাব স্টিকটি ৫
বার ঘতরান এবং
এবং ঘতরাগনার
পর আরও ৫
স গকগের েনয সরগে স্টদন
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1 পরীক্ষা শুরু করার
আগে দযা কগর
আপনার হার্
পস্টরষ্কার কগর
স্টনন।

পযাগকে সেগক
স াযাব স্টিক
সবর করুন।

একই স াযাব স্টিক নাগকর
অনয স্টিগে  ত স্টকগয পদ্ধস্টর্টি
পতনরায করুন।

স্টবকারক (স্টরএগেন্ট) টিউগব
স াযাব স্টিকটি স াকান।
স াযাব
স্টিকটি ১৫
স গকগের েনয
উপগর এবং
নীগচ করুন।

স াযাব  ংগ্রহ করার
 ময স্টবকারক
(স্টরএগেন্ট) টিউবটি
চাপতন।

স্টবকারক (স্টরএগেন্ট)টিউগবর
কযাপটি িাগলািাগব বন্ধ
করুন।আপস্টন একটি
"স্টিক" শব্দ
শুনগর্ পারগবন।
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সেি কার্তু গের
নমতনায ৩ স াোঁো
রােতন।

১৫ মিমিটসেি কার্তু গে  লা ল সচক করার
আগে ১৫ স্টমস্টনগের েনয অগপক্ষা
করুন। দযা কগর এই  মগয কার্তু েটি
একটি  মর্ল পৃগের উপর রােতন।

১২-সেি কার্তু গে  লা ল
পেতন।আপনি যনি "C" এবং "T" 
উভয অবস্থোজিই একটি লোইি
সিখজি পোি িজব এটি
পরীক্ষোর ফলোফল পনেটিভ
েজযজে িোর ইনিি সিয।
আরও মূলযোযি এবং
নিনিিকরণমূলক পরীক্ষোর
েিয িযো কজর ডোক্তোজরর
 োেোযয নিি।

পনেটিভ সিজগটিভ অকোযযকর

আপনি যনি একটি লোইি সকবল "C" 
অবস্থোজি সিখজি পোি, র্াহগল এটি
একটি সনগেটিি  লা গলর ইস্টির্
সদয।
আপনি যনি সকবল "T" অবস্থোজি একটি
লোইি সিখজি পোি, র্াহগল আপনার
পরীক্ষার  লা ল অকাযুকর হগযগি। দযা
কগর পরীক্ষাটি আবার অনয সেি স্টকগে
করুন।

 মস্ত বযবহৃর্ স াযাব
স্টিক, স্টরএগেন্ট টিউব এবং
সেি কার্তু ে
বাগযাহাোরু্ বযাগে
স লতন।

পরীক্ষার পগর
আপনার হার্
পস্টরষ্কার করুন।
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10আপিার আঙুল মিয়ে

আলয় া কয়র টটউয়ের

পায়ে কয়েকোর চাপ মিি।

এটট দ্রেণটট (সলুেিটট)
মিমি করয় সাহায্য

করয়ে।


