
বাড়িতে ব্যবহারত�াগ্য COVID-19 টেড়্টিং ড়িে 
সব নিউ ইয়র্ক বাসীদের সুরক্ায় সহায়তা ররার জি্য পরীক্া ররাি! NYC Health + Hospitals আপিার বান়ির জি্য আপিাদর 
এরটি এট-হহাম COVID-19 হটন্টিং নরট নেদছে। 
COVID-19 এর পরীক্ায় পনজটিভ আসা, অথবা COVID-19 আদে এমি রাদরা সিংস্পদ ্্ক নেদেি এমি হে রাউদর অব্্যই 
অি্যদের হথদর নিরাপদে আোো থারদত হদব, েতক্ণ পে্কন্ত িা আপিার মনিটর তা বন্ধ ররদত বেদেি। েনে আপনি ইদতামদ্্য 
COVID-19 এর জি্য পরীক্া রনরদয় থাদরি, তাহদে এই এট-হহাম COVID-19 হটন্টিং নরট আপিার পনরবার ও বনু্ধদের সাদথ 
হ্য়ার ররুি। 

আপনার বাড়িতে ব্যবহারত�াগ্য COVID-19 টেড়্টিং ড়িতে আতে:

�   ি্যাাঁজাে হসায়াব

�   প্ান্টর টিউব, ো "্ট্যানবোইনজিং সে্ুয্ি টিউব" িাদমও পনরনিত

�   এরটি নিফট হরাড এবিং সনরিয়ররণ হরাড সহ নিদে্ক্িা রাড্ক

�   প্ান্টর ব্যাি, ো "িমিুা ব্যাি" িাদমও পনরনিত

�   হমইোর বাক্স

�   মখুবন্ধ ররার ন্টরার

�   FedEx ন্নপিং ব্যাি

অিগু্রহ রদর নরটটি ব্যবহার ররদত, আপিার িমিুা পাঠাদত এবিং আপিার ফোফে হপদত বাদক্সর নিদে্ক্াবেী প়িুি।
ড়িড়পিং ড়রমাইন্ার: 
হেনেি আপনি আপিার নরট হরনজ্টার ররদবি এবিং পরীক্া গ্রহণ ররদবি হসই এিই ড়িতন আপিার িমিুা পাঠাদিার রথা 
মদি রাখদবি। ড়িতনর টিষ ড়পিআতপর পর অথবা সপ্াড়হি েুটির ড়িতন আপনার টে্ট পাঠাতবন না। আমরা আপনাতি 
শুক্রবারগুড়িতেও টরেরণ না িরার জন্য উৎসাড়হে িরড়ে।
আপড়ন টিাতনা আত্মীয়-স্বজতনর মাধ্যতম ড়িেটি টেরে পাঠাতে পাতরন, অথবা বাড়ি টথতি ড়পি-আপ িরার জন্য সময় ড়নধ্ারণ 
িরতে পাতরন। 
ড্রপ-অে: নেদির হ্ষ হফডাদরে এক্সদরেস নপরআপ রখি তা হেখার জি্য অিগু্রহ রদর fedex.com/
dropbox -এ সময়সূনি হির ররুি। আপনি হে হরািও FedEx Express ড্রপ বক্স অবস্াদি আপিার হট্ট পাঠাদত পাদরি। 
এরটি FedEx ন্প হসন্ার ব্যবহাদরর জি্য আমরা হজারাদোভাদব সুপানর্ ররনে।
বাড়ি টথতি ড়পি-আপ: বান়ি হথদর নপর-আপ ররার জি্য সময়সূনি নি ্্কারণ ররদত 1-800-463-3339 
(1-800-Go FedEx) িম্বদর রে ররুি। বেিু ‘Schedule a Pickup’(এরটি নপরআপ ন্নডয়ুে ররুি) অথবা ‘1’ িাপুি। 
েখি এরটি অ্যারাউন্ িম্বর জািদত িাওয়া হদব, আপিার FedEx ন্নপিং ব্যাদির নরটাি্ক ট্্যানরিং িম্বরটি নেি।

ড়বপরমীে পষৃ্ার ড়নতি্িাবিমী টিখুন >
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ড়নতি্িাবিমী:
 � আপিার নরদটর রাদড্ক র নিদে্ক্াবেী প়িুি।
 � শুরু ররার আদি, picturegenetics.com/covid19/group -এ আপিার নরট অিোইদি নিবন্ধি ররুি। ‘I have a 

kit already’ (আমার ইড়েমতধ্য এিটি ড়িে আতে) -এ ড়লিি িরুন। 
 � আপিার নরদটর নভতদর থারা ড়গেে টিাড এবিং আপিার নিদে্ক্াবেীর ইিসাদট্ক র সমু্খ রভাদর থারা সড়ক্রয়িরণ টিাড 
রেদব্ ররাি, এবিং ‘Confirm Registration’ (ড়নবন্ধন ড়নড়চিে িরুন) -এ নলির ররুি।

 � েনে নজদঞেস ররা হয়, তাহদে নিব্কািি ররুি হে আপনি এই নরট NYC হরয়ার প্যাদরজ হথদর হপদয়দেি।
 � হট্ট গ্রহণ ররার আদি এবিং পদর হাত ্ুদয় হফেিু। 
 � হট্ট গ্রহণ ররার আদি আপিার িার পনরষ্ার ররদবি িা। িন্ধেুক্ত িয় এমি এরটি টিসু্য নেদয় আপিার িার ঝা়িদত 
পাদরি।

 � প্াড়্টতির টিউবটি খুেিু এবিং আপিার িমিুা হপদত এটি এরটি সমতে পৃদঠে রাখুি।
 � এরপর, ন্যাজাি টসায়াবটি খুেিু। আপিার িাদরর হভতদর রেদব্ ররাদিার আদি বা পদর এটিদর হরাি নরেু স্প ্্ক ররদত 
নেদবি িা।

 � ন্যাজাি টসায়াবটিতি আেদতাভাদব আপিার িাদরর নেদরে রোয় এর ইনচি পনরমাণ হভতদর ঢুরাি েতক্ণ িা এটি আপিার 
িাদরর িহ্বদরর ্ীদষ্ক হপৌাঁোয়। রোয় 4 বার হসায়াবটি ঘষুি। আপিার অস্বনতি হবা্ 
ররার রথা িা। হসায়াব ন্টরটি আদতি আদতি হবর রদর নিি।

 � এরই হসায়াব ন্টর নেদয় আপিার অি্য িাদরর নেদরে এই ্াপটি পুিরাবনৃতি ররুি। 
 � ন্যাজাি টসায়াব এর হে নেরটি আপিার িাদরর নভতদর রেদব্ রনরদয়নেদেি হসটি 
নিদির নেদর মখু রদর প্াড়্টি টিউব -এর মদ্্য রাখুি। 

 � নবন্েুুক্ত হরখা বরাবর ন্যাজাি টসায়াবটি হভদগে হফেিু; এটা সহদজই েইু ভাদি 
হভদগে োওয়া উনিৎ।

 � নিনচিত হদয় নিি ন্যাজাি টসায়াবটি হেি টিউদবর মাঝখাদি থাদর। তারপর, 
প্াড়্টি টিউবটি ভাে ভাদব বন্ধ ররুি এবিং হির রদর হেখুি োদত এটি নের িা 
রদর। সাব্াি থাকুি এটা হেি খুব ্ক্ত ভাদব বন্ধ ররা িা হয়। 

 � ন্যাজাি টসায়াব সহ প্াড়্টতির টিউবটিতি প্াড়্টতির ব্যাতগ রাখুি। 
 � টমইিার বতসের মদ্্য প্ান্টদরর ব্যািটি রাখুি এবিং মখুবন্ধ িরার ড়্টিার নেদয় 
হমইোর বক্সটি বন্ধ রদর নেি।

 � টমইিার বসেটি FedEx ড়িড়পিং ব্যাতগ রাখুি। আপিার নরদট থারা ন্নপিং বা 
হরেরদণর নিদে্ক্াবেী অিসুরণ ররুি।

 � আপিার হররদড্ক র জি্য আপিার ড়নতি্িনা িাড্টি হরদখ নেি।

মতন রাখতবন: 
 � হেনেি আপনি আপিার নরট নিবন্ধি রদরদেি এবিং হট্ট গ্রহণ রদরদেি হসনেিই হট্ট পাঠাি৷ আপিাদর অব্্যই 24 
ঘণ্ার মদ্্য হট্ট পাঠিদয় নেদত হদব। নেদির হ্ষ নপরআদপর পর বা েুটির নেদি এটা ন্প বা হরেরণ ররদবি িা। 
আমরা আপিাদর শুরিবারগুনেদতও হরেরণ িা ররার জি্য উৎসানহত ররনে।

 � ে্যাব আপিার িমিুা পাওয়ার 48 ঘন্ার মদ্্য আপনি আপিার ফোফে হপদয় োদবি। ফোফে আপিার Picture 
হপাট্ক াে অ্যারাউদন্র মা্্যদম পাওয়া োদব। 

আপনার Picture Genetics অ্যািাউন্ট ইতমইতির মাধ্যতম �াচাই িরতে হতব:
[donotreply@picturegenetics.com] হথদর পাঠাদিা এরটি োিাইররণ ইদমইদের জি্য আপিার ইিবক্স হির 
ররুি। 
আপনি picturegenetics.com/nasalswab ওদয়বসাইদট এসরে নিদে্ক্াবেী এবিং এরটি ব্যাখাসহ নভনডও হপদত পাদরি
সহায়োর জন্য আপড়ন ড়নত্াক্ত মাধ্যতম Picture Genetics-এর সাতথ ট�াগাত�াগ িরতে পাতরন:

ই-টমইি: hello@picturegenetics.com
িাইভ চ্যাে: PictureGenetics.com এর মা্্যদম
টোন: 626-434-3596, হসামবার-শুরিবার, েপুুর 12টা হথদর সন্ধ্যা 7টা ইএসটি

নিউ ইয়র্ক  ্হরদর সুস্ রাখদত সাহাে্য ররার জি্য আপিাদর ্ি্যবাে! ভাে থাকুি।


