
�া�� অিধদ�র ও  ��াক এর উেদ�ােগ নমনুা সং�েহর জন� সুর�া বথু  

সাধারণ িজ�াসা ও উ�র 

২৯ �শ জনু, ২০২০ তািরেখ �তরী: এখােন �দ� তথ� �য �কােনা সময়, পিরি�িত অনযুায়ী পিরবত� ন ও পিরমাজ� ন করা 
হেত পাের।  

��: বথু�েলা �কাথায় অবি�ত? 

উ�র:  �া�� অিধদ�র ও ��ােকর ওেয়বসাইট এবং সামািজক মাধ�েম বথু�েলার অব�ান জানােনা আেছ। িলংক: 
https://www.brac.net/covid19/#download 

��: বেুথর অ�াপেয়�েম� করার িনয়ম কী? 

উ�র:  অনলাইেন �টে�র জন� অ�াপেয়�েম� �নওয়া হে� (অ�াপেয়�েম� করার ওেয়বসাইেটর িলংক: 
https://coronatest.brac.net/ �কািভড-১৯ এর উপসগ� আেছ এমন ব�ি�রা বেুথ িগেয় নমনুা �ট� করােত পারেবন। 

��: বেুথর সে� �যাগােযাগ  করার িনয়ম কী? 

এই বথু�েলার �কােনা িনজ� �টিলেফান ন�র �নই। িক� বথু সং�া� �কােনা �� থাকেল আপিন ৩৩৩ বা ১৬২৬৩ 
ন�ের �ফান করেত পােরন। কল �স�ােরর �িতিনিধরা, যারা একই সে� �টিলেফােন �া��-িবষয়ক পরামশ� িদে�ন, 
আপনার বথু সং�া� �যেকােনা িজ�াসার জবাব �দেবন।  

��: �য �কউ িক এই �ট� করােত পারেব? 

উ�র:  িযিন �ট� করােত চাে�ন তােক যিদ �কােনা িনবি�ত িচিকৎসক  নমনুা �ট� করার পরামশ� িদেয় থােকন, বা 
িযিন �ট� করােত চাে�ন তার �কািভড-১৯ এর উপসগ� থােক অথবা �কােনা �কািভড-১৯ আ�া� �রাগীর সং�েশ� 
িতিন এেস থােকন, তাহেল �ট� করােনা যােব। উপসগ� যাচাইেয়র জন� অনলাইন �রিজে�শন করার সময় িকছু �� করা 
হয়, �ট� করার �ােন এ িবষয়�েলা পুনরায় যাচাই করা হয়।  

��: �ট� করােনার জন� িক আমার টাকা �দওয়া লাগেব? 

উ�র:  স�িত সরকার  নমনুা পরী�ার জন� িফ িনধ�ারণ কেরেছ। বথু �থেক নমনুা পরী�ার জন� ২০০ টাকা িফ িনধ�ারণ 
করা হেয়েছ। এ স�িক� ত সরকারী িন�েদ�শনা পড়ুন:  

https://www.facebook.com/bd.gov.info/photos/a.287891065323361/713488486096948/?type=3
&theater 

��: বথু কত�ণ �খালা থােক? 

উ�র:  শিনবার �থেক বহৃ�িতবার সকাল ৯:৩০ �থেক দপুুর ১২:৩০ পয�� বথু �খালা থােক। ��বার ছু�র িদেন বথু 
ব� থােক। 

��: নমনুা �নওয়ার আেগ/পের িবেশষ �কােনা িনয়ম, �যমন: খািল �পেট থাকা বা অন� িকছু মানার দরকার আেছ িক? 

উ�র:  না। নমনুা �নওয়ার আেগ/পের �কােনা িনয়ম মানার দরকার �নই। তেব আপনােক অবশ�ই মা� পের থাকেত হেব 
এবং যখন লাইেন অেপ�া করেছন তখন অন�েদর �থেক কমপে� িতন ফুট (দইু হাত) শারীিরক দরূ� বজায় রাখেত হেব। 

https://www.brac.net/covid19/#download
https://www.facebook.com/bd.gov.info/photos/a.287891065323361/713488486096948/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bd.gov.info/photos/a.287891065323361/713488486096948/?type=3&theater


উ��: নমনুা �দওয়ার জন� বেুথ �গেল সে� কী কী কাগজপ� রাখেত হেব?�র:  বেুথ আপনার জাতীয় পিরচয়প� বা এর 
�ফােটাকিপ �দখােত হেব। ফেলাআপ কেরানা সং�মণ �ট� করােত ফেলাআপ �ট� �মােণর জন� �েয়াজনীয় 
কাগজ/এসএমএস/ইেমইল-এর কিপ সে� িনেয় আসেত হেব। �কােনা িচিকৎসক কেরানা �ট� করােনার জন� পরামশ� িদেয় 
থাকেল িচিকৎসেকর ��সি�পশন সে� িনেয় আসেত হেব। �সইসে� নমনুা �নওয়ার আেগ এক� তথ�মলূক �রিজে�শন 
ফম� পূরণ কের জমা িদেত হেব। �রিজে�শন �শষ হেল আপনােক এক� রিসদ �দওয়া হেব। 

��: নমনুা িনেল িক �কােনা পা�� �িতি�য়া �দখা িদেত পাের? 

উ�র:  না, এখন পয�� নমনুা �দওয়া বা �নওয়ার �কােনা পা�� �িতি�য়া ল�� করা যায়িন। সং�েহর সময় অথ�াৎ �সায়াব 
�নওয়ার সময় িকছুটা অ�ি� হেত পাের।  

��: িশ�রা িক বেুথ িগেয় নমনুা িদেত পারেব? 

উ�র:  হ�াঁ, �কােনা িশ�র �কািভড-১৯ এর উপসগ� থাকেল বা �স �কািভড-১৯ আ�া� �রাগীর সং�েশ� এেস থাকেল 
নমনুা িদেত পারেব। আঠােরা বছেরর কম বয়িস �ছেলেমেয়েদর মা-বাবা বা অিভভাবক, যারা তার স�েক�  �েয়াজনীয় 
তথ� িদেত পারেবন; তােক সে� িনেয় আসেব। 

��: িরেপাট�  �পেত কতিদন সময় লােগ? 

উ�র:  ��াক নমনুা সং�েহর পর তা �া�� অিধদ�েরর মেনানীত ল�াবেরটিরর কােছ হ�া�র কের। �ট� �রজা� অথ�াৎ 
নমনুা পরী�ার ফলাফল কেব পাওয়া যােব তা মেনানীত ল�াবেরটিরর স�মতা িবেবচনা কের �া�� অিধদ�েরর প� 
�থেক জািনেয় �দয়া হয়। �ট� িরেপােট� র সময় িনধ�ারণ ��ােকর আওতাভু� নয়।  

��: নমনুা িদেত কত�ণ সময় লােগ? 

উ�র:  ৫-৭ িমিনট সময় লােগ। তেব বেুথ লাইন ধের অেপ�া করার সময়টু� এর মেধ� ধরা হয়িন। 

��: �কউ িক একািধকবার বেুথ �যেত পারেবন? 

উ�র:  হ�াঁ, একািধকবার বেুথ িগেয় �ট� করােনা যােব। তেব আপনার যিদ �কািভড-১৯ এর উপসগ� থােক বা আপিন 
িনি�ত �কািভড-১৯ �রাগীর সং�েশ� এেস থােকন �ধুমা� তাহেল �ট� করােনর অনেুরাধ করা হে�। অনলাইেন �টে�র 
জন� অ�াপেয়�েম� �নওয়া হে� (অ�াপেয়�েম� করার ওেয়বসাইেটর িলংক: https://coronatest.brac.net/) 

��: বেুথ যাওয়ার পর সাধারণত কী ঘেট? 

উ�র:  

● নমনুা �দওয়ার জন� যারা বেুথ যােবন তােদরেক বেুথর সামেন কমপে� িতন ফুট শারীিরক দরূ� বজায় �রেখ 
সুশ�ৃলভােব লাইন কের দাঁড়ােনার অনেুরাধ জানােনা হয়। 

● একজন সহকারী স�াব� �রাগীর উপসগ� যাচাই কেরন। 
● যাচাইেয়র ফলাফেলর ওপর িনভ� র কের �রাগীেক এক� �টােকন �দওয়া হয়। 
● এক� িনধ�ািরত ফেম� সরকাির জিরপ �রকেড� র জন� তথ� িলিপব� করা হয় এবং এরপর এক� �ীকৃিতপ� 

�দওয়া হয়। 
● একজন ল�াব �টকিনিশয়ান �রাগীর নাক �থেক �সায়াব সং�হ কেরন।  
● নমনুা� সংর�ণ করা হয় এবং �া�� অিধদ�েরর বরা�কৃত ল�াবেরটিরেত �টে�র জন� পাঠােনা হয়। 
● �কািভড-১৯ এর জন� সংগৃহীত নমনুার ওপর আর�-িপিসআর �ট� করা হয়। 



● ল�াবেরটির �থেক �টে�র ফলাফল পাওয়ার পর �রাগীেদর �দানকৃত �ফান ন�ের ��াক �মেসেজর মাধ�েম 
জািনেয় �দয়।  

��: এক� বেুথ িদেন কত�েলা নমনুা সং�হ করা হয়? 

উ�র:  �া�� অিধদ�েরর িনেদ�শ অনযুায়ী �িতিদন �িত�  বথু �থেক �ায় বত� মােন  �দিনক১৫ � নমনুা সং�হ করা হে�। 
পিরি�িত িবেবচনায়, সরকারী িস�া� �মাতােবক এই সংখ�া বাড়েত বা কমেত পাের।  

��: ফলাফল �নেগ�ভ আসেলও িক জানােনা হয়?  

উ�র: হ�াঁ, নমনুা পরী�ার ফলাফল �নেগ�ভ আসেলও ��াক �সই তথ� �মেসেজর মাধ�েম জািনেয় �দয়। 

��: নমনুা সং�েহর পর ফলাফল �পেত �দির হবার কারণ িক?  

��ােকর সুর�া বথু �কািভড-১৯ শনা�করণ পরী�ার জন� নমনুা সং�হ করা এবং �া�� অিধদ�েরর মেনানীত 
ল�াবেরটিরসমেূহ তা ��রেণর জন� দায়ব�। ল�াবেরটিরেত নমনুা পরী�া এবং িরেপাট�  �দােনর জন� কেতা�ণ সময় 
লাগেব �স িবষেয় আমােদর �কােনা �ভাব �নই। বত� মােন ল�াবেরটিরসমেূহ পরী�ার �মতা সীিমত থাকার ফেল িরেপাট�  
�দােন িবল� হে�। ল�াবেরটির �থেক আমােদর কােছ পরী�ার ফল পাঠােনার পেরই আমরা জনগেণর কােছ তা 
এসএমএস-এর মাধ�েম �পৗঁেছ িদেত পাির। ল�াবেরটিরসমহূ এই সমস�ার সমাধােনর জন� কেঠার পির�ম করেছ এবং আশা 
কির শী�ই এর সমাধান হেব। 

 


