
 

 

 
 

 

আপনি নি িরবেি যনি আপিার 

ক োভিড-19-এর জন্য কেস্টের ফল পজজটেি হয় 

 

 

 

আমার নি ধরবের টেবের প্রব াজি? 

রয্াপিড্অ্যাপিজেন্টেস্ট, বা্'RAT' হল্একটে্টকাপিড-

19-এর্িরীক্ষা্যা্আিপন্বাড়ীজে্কজরন।্আিপন্

সুিারমাজকেে, ফাজম েসী্এবং্অ্নলাইন্টস্টার্টেজক্একটে্

পকে্পকনজে্িাজরন।্কনজসশন্কাডে্ এবং্আশ্রয়্প্রােী্

সহ্টকান্টকান্বযক্তি্কুইন্সলযান্ড্টহলে্পডপিপবউশন্

িজয়ি্টেজক্পবনামূজলয্RAT পকে্পকনজে্িাজরন। 

নেনিন্ন ধরবের RAT আবে। নিেগুনি হ  আপিার মুখ ো 

িাি টেে িরার জিয এিটে ট া াে েযেহার িবর ো 

আপিার িািা েযেহার িবর। আপনি 

এিোরই এিটে পরীক্ষা েযেহার িরবে পাবরি। আপনি 

আপিার িাষা  িাবির ো িািার পরীক্ষা নিিাবে িরবে 

পাবরি োর এিটে নিবিেনিিা টপবে পাবরি। 

আপিার RAT নিে িা থািবি আপনি PCR পরীক্ষা টপবে 

পাবরি। PCR পরীক্ষা হি এিটে টিানিড-19 পরীক্ষা যা আপনি 

এিটে টেনেিং নিনিি ো এিটে স্বাস্থ্যব ো  ুনেধাবে িরাবে 

পাবরি। 

আমার টেবের ফি পজজটেি হবি নি 

হবে? 

আপিার RAT এর ফিাফি পজজটেি হবি আপিাবি এিটে 

PCR পরীক্ষাও িরাবিার প্রব াজি টিই। আপিার পজজটেি 

RAT-এর ফিাফি িুইন্সিযান্ড টহিথ এ জািাবিা গুরুত্বপূে ে। 

এটে এই িারবে যাবে আমরা জািবে পানর টয ি জি 

েযজির টিানিড-19 হব বে এেিং যাবে আপনি টিানিড-19 

হবি নি িরবে হবে ট ই নেষব  েথয টপবে পাবরি। আপনি 

আপিার এেিং আপিার পনরোবরর অিয েযজিবির পজজটেি 

ফিাফি এই অিিাইি ফম ে েযেহার িবর জািাবে পাবরি। 

যনি আপিার ফিাফি টরজজোর িরবে  হা ো প্রব াজি 

হ  োহবি 134 COVID (13 42 68) িি িরুি এেিং এিজি 

টিািাষী চাি। 

আপনি PCR টেবের জিয এিটে নিনিবি নিব  থািবি 

আপনি আপিার টমাোইি টফাবি টেবের ফি এেিং 

আপিার টিানিড-19 থািার জিয আপিাবি নি িরবে 

হবে ট ই নেষব  েথয  হ এিটে টেক্সে টমব জ পাবেি। 

  

 

আপনি যনি মবি িবরি টয আপনি 
টিি আবেি এেিং োনিবে ট বর 
উিবেি: 

আিনার্িরীক্ষার্ফল্িক্তেটেি্হজল্আিনার্টকাপিড-19 

হজয়জে। টেিীর িাি টিানিড-19 হও া েযজি, যাবির 

 মূ্পে েরূবপ েীিািরে হব বে োবির শুধুমাত্র  ামািয উপ ি ে 

টিখা টিবে এেিং োরা োিীবে আিািা থািার  ম  োবির 

উপ ি েগুনি  ামিাবে পারবে। 

আপনি খুে অ ুস্থ্ টোধ িাও িরবে পাবরি, অথো আপিার 

িিা েযথা, জ্বর, িানি, েযথা এেিং মাথােযথা হবে পাবর। আপিার 

িুজিন্তা হবি, এিজি েনু্ধ, ো পনরোবরর  ি য ো  ম্প্রিাব র 

 ি যবি নিবি এিোর টফাি িবর আপিার টখাোঁজ নিবে েিুি। 

 
আপিার টিানিড-19 হব  থািবি 
আপনি নিবজর টিখাবিািা িরুি: 

আপিার িযািিাি িবরািািাইরা  টহল্পিাইবি 1800 020 080 

-টে (টিািাষীর জিয 8 টেপুি) ো আপিার ডািারবি (GP) 

টমনডিযাি পরামবি ের জিয িি িরা উনচে যনি: 

• 2 ো 3 নিি োবি িরীবরর উন্ননে িা হ , ো 

আবরা অ ুস্থ্ হব  পবিি 

• আপিার িীর্ েবম ািী স্বাস্থ্য  ম যা থাবি 

• আপনি িিেেেী হব  থাবিি। 
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https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/


 

 

Bangla (বোাংলো) 
 

তথ্যটি অক্টোবর 2022 হিসোক্ব বততমোন

 

 

 

 

 

আিনার্িজক্ষ্এটে্সটিক্হজল্একেন্পিপকৎসক্আিনাজক্

টকাপিড-19-এর্পিপকৎসার্েনয্একটে্টপ্রক্তিিশন্পিজে্

িাজরন। 

টিানিড-19 দ্বারা আক্রান্ত টিাি েযজির জিয, োিীবে আপিার 

নিবজর যত্ন টিও ার জিয, আপিার উনচে: 

• প্রচুর নেশ্রাম টিও া এেিং র্ুমাবিা 

• আর্দ্েো েজা  রাখার জিয জি খাও া 

• আপিার টেম্পাবরচার টিখা 

• টেনি টেম্পাবরচার ো েযথা টেিিা   হা োর জিয ওষুধ 

খাও া (পযারান োমি এেিং আইেুবপ্রাবফি)  

• আপিার নি নমে ওষুধগুনি টখবে থািা 

• টফাবি ো ট ািযাি নমনড ার মাধযবম আপিার পনরোর 

এেিং েনু্ধবির  াবথ টযািাবযাি রাখা। 

আপনি টিানিড-19-এর জিয অ ুস্থ্ হবি আপিার 

উপ ি েগুনি নিবখ রাখা িাি। আপনি টিমি থাবিি ো 

টরিডে িরার জিয এই ডাব নরটে েযেহার িরবে পাবরি। 

এটে এিজি ডািারবি আপনি িেো অ ুস্থ্ ো টোঝাবে 

 াহাযয িরবে পাবর। 

 

 

 

টিাথা   াহাযয টপবে পাবরি 

আিনার্উিসর্ ে্মযাজনে্করার্েনয্সহায়োর্

প্রজয়ােন্হজল, বা্টকাপিড-19-এর্েনয্টমপডকযাল্

যজের্পবষজয়্িরামশ ে্িাইজে্হজল, নযাশনাল্

কজরানািাইরাস্টহল্পলাইনজক্এখাজন্1800 020 080 কল্

করুন।্একেন্টিািাষীর্েনয্8 টেিুন।্সংযুি্হজে্

আিনাজক্কজয়ক্পমপনে্অ্জিক্ষা্করজে্হজে্িাজর।্

অ্নুগ্রহ্কজর্ধৈয ে্ৈরুন, আিনার্যে্টনওয়া্হজব। 

আপনি যনি এিজি িাব ের  াবথ িথা েিবে চাি, 13 

HEALTH 13 43 25 84 িি িরুি এেিং টিানিড-19-

এর নেষব  স্বাস্থ্য পরামবি ের জিয 1 টেপুি। 

এিটে পজজটেি RAT টেবের জিয  হা ো টরজজোর 

িরবে, এিটে টেিার জিয েুনিিং িরবে, পরীক্ষা 

িরাবে ো টিানিড-19-এর নিবষধাজ্ঞার নেষব  েথয 

জািবে 134 COVID 13 42 68িি িরুি। 

আপিার যনি খািয, ওষুধ এেিং অিযািয  রেরাহ টপবে  াহাবযযর 

প্রব াজি হ , আপনি 1800 173 349 িম্ববর িনমউনিটে 

নরিিানর হেিাইবি টযািাবযাি িরবে পাবরি। 

আপিার যনি িুজিন্তা হ , ো এটে টমািাবেিা িরা িটিি 

মবি হ , আপনি 1300 079 020 িম্ববর মানিিািচারাি 

িাবিবে িি িরবে পাবরি এেিং আপিার নিবজর িাষা  

িারও  াবথ িথা েিবে পাবরি। আপনি টেোর নি বেি 

এিািা  ে ো  িরবি আপনি টিানিড-19 উপ ি ে, 

উবদ্বি ো স্বাস্থ্য পরামি ে পাও ার জিয এিজি িাব ের 

 াবথও িথা েিবে পাবরি। আমরা আপিার িাষা  িথা 

েনি এেিং টিািাষী েযেহার িনর। 

জরুরী পনরনস্থ্নেবে  ে েিা 000-টে এিটে 

অযাম্ববুিন্স িি িরুি। 

এই পনরবষোগুনি চাইোর  ম  টিািাষী 

নেিামবূিয চাও া যা । 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
http://www.health.qld.gov.au/

