
 
 
 
 
 
 

1লা মার্চ, 2021 তারিখে সংস্কিণ হখেখে 

 
 

ক ারিড-19 পিীক্ষা হওো ব্যরিখেি জন্য ফখ া-আখপি রন্খেেশাব্ ী 

আমাি ক ন্ পিীক্ষা  িা হখেখে?  

আরম এ জন্ স্বাস্থ্যখসব্া  মেী 

• রন্খেি রন্খেেরশ া স্বাস্থ্যখসব্া  মেীখেি কক্ষখে প্রখ াজয ন্ে: পিীক্ষা ও রিোখিন্স রন্খে জন্ স্বাস্থ্য রন্খেেরশ াে ক ারিড-19 এি 

দ্রুত কিফাখিন্স কেেুন্ এব্ং আপন্াি কপশাগত স্বাস্থ্য ও রন্িাপত্তা রব্িাখগি কেখ  ফখ া-আপ রন্ন্, প্রখ াজয হখ ।  

আরম এ রি সু্কখ   াজ  রি অেব্া  াই (JK - কেড 12) অেব্া আমাি সন্তান্ারে আখে  ািা সু্কখ   াে  

• আপরন্ সু্কখ   াজ  িখ  অেব্া কগখ  অেব্া সু্কখ  ক াখন্া রশশু ো খ , অনু্েহ  খি ক ারিড-19 পিীক্ষা  িা সু্কখ ি 

রশক্ষােেী,  মেী এব্ং পরিেশে খেি জন্য ফখ া আখপি রন্খেেশাব্ ী সংক্রান্ত পিব্তেী রন্খেেরশ া কেেুন্। 

ফখ া-আখপি রন্খেেশাব্ ী  

 
আরম এ জন্ ক ারিড-19 কিাগীি সখে ঘরন্ষ্ট 
ক াগাখ াখগ িখেরে অেব্া আরম গত 14 রেখন্ি 
মখযয  ান্াডাি ব্াইখি  াতাোত  খিরে 

আরম ক াখন্া ক ারিড-19 কিাগীি সখে ঘরন্ষ্ট ক াগাখ াখগ 
কন্ই অেব্া আরম গত 14 রেখন্ি মখযয  ান্াডাি ব্াইখি 
 াতাোত  রিরন্ 

আমাি উপসগে 
িখেখে 

• আপন্াি পিীক্ষাি ফখ ি জন্য অখপক্ষা  িাি 
সমে, কসল্ফ-আইখসাখ ি হখে ো ুন্। 

• আপরন্ পিীক্ষাি ফ  কন্খগরিি এখ , কসই 
ব্যরিি সংস্পখশে আসাি কশষ তারিে কেখ  
অেব্া অন্টারিওখত রফখি আসাি রেন্ কেখ  
14 রেখন্ি জন্য কসল্ফ-আইখসাখ ি হখে 
ো ুন্।  

• আপন্াি কসল্ফ- আইখসাখ শখন্ি 7 রেন্ আখগ 
আপন্াি ফ  কন্খগরিি হখ , আপন্াি কসল্ফ- 
আইখসাখ শন্ ে া া ীন্ 10 রেখন্ি রেন্ 
অেব্া তাি পখি আব্াি পিীক্ষা  িান্। 

• আপন্াি ফ  পরজরিি হখ , আপন্াখ  
ব্ার়িখত ো খত হখব্ আি আপন্াি 
উপসগেগুর  শুরু হওোি পখি 10 রেখন্ি* 
জন্য কসল্ফ-আইখসাখ ি হখত হখব্। আপন্াি 
ক াখন্া জ্বি ন্া ো খ  এব্ং আপন্াি 

• আপন্াি পিীক্ষাি ফখ ি জন্য অখপক্ষা  িাি 
সমে, কসল্ফ-আইখসাখ ি হখে ো ুন্। 

• আপন্াি পিীক্ষাি ফ  পরজরিি হখ , আপন্াি 
উপসগেগুর  শুরু হওোি পখি 10 রেখন্ি* জন্য 
কসল্ফ-আইখসাখ ি হখে ো ুন্। আপন্াি ক াখন্া 
জ্বি ন্া ো খ  এব্ং আপন্াি উপসগেগুর  
অন্ততপখক্ষ 24 ঘন্টাি জন্য িা  হখত শুরু  িখ , 
10 রেন্* পখি আপরন্ কসল্ফ-আইখসাখ ি হখে ন্াও 
ো খত পাখিন্। 

• আপন্াি ফ  কন্খগরিি হখ , আপন্াি ক াখন্া জ্বি 
ন্া ো খ  এব্ং আপন্াি উপসগেগুর  অন্ততপখক্ষ 
24 ঘন্টাি জন্য িা  হখত শুরু  িখ , 10 রেন্* 
পখি আপরন্ কসল্ফ-আইখসাখ ি হখে ন্াও ো খত 
পাখিন্। 

• পরিব্াখিি সেসযখেি পরীক্ষার ফলাফললর জন্য 
অলপক্ষা করার সময় কসল্ফ- আইখসাখ ি হলয় থাকা 

http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
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উপসগেগুর  অন্ততপখক্ষ 24 ঘন্টাি জন্য িা  
হখত শুরু  িখ , 10 রেন্* পখি আপরন্ 
কসল্ফ-আইখসাখ ি হখে ন্াও ো খত পাখিন্।   
 
 

উচর্ৎ। আপন্াি পিীক্ষাি ফ  পরজরিি হখ , 
তাখেিখ ও আপন্াি সাখে কশষ সংস্পখশে আসাি 
পি কেখ  14 রেখন্ি জন্য কসল্ফ- আইখসাখ ি হখত 
হখব্ এব্ং তাখেি কসল্ফ- আইখসাখ শখন্ি 10 
রেখন্ি রেন্ অেব্া তাি পখি এ রি মূ যােন্ ক খে 
পিীক্ষা  িাখত হখব্। 

 
আরম এ জন্ ক ারিড-19 কিাগীি সখে ঘরন্ষ্ট 
ক াগাখ াখগ িখেরে অেব্া আরম গত 14 রেখন্ি 
মখযয  ান্াডাি ব্াইখি  াতাোত  খিরে 

আরম ক াখন্া ক ারিড-19 কিাগীি সখে ঘরন্ষ্ট ক াগাখ াখগ 
কন্ই অেব্া আরম গত 14 রেখন্ি মখযয  ান্াডাি ব্াইখি 
 াতাোত  রিরন্ 

আমাি উপসগে 
িখেখে 

(এরগখে 
ে খে) 

• আপন্াি পরীক্ষার ফলাফললর অলপক্ষায় 
ো া া ীন্পরিব্াখিি সেসযখেিও কসল্ফ-
আইখসাখ ি হয়য় থাকা উচর্ৎ। আপন্াি 
পিীক্ষাি ফ  পরজরিি হখ , তাখেিখ ও 
আপন্াি সাখে কশষ সংস্পখশে আসাি পি 
কেখ  14 রেখন্ি জন্য কসল্ফ- আইখসাখ ি 
হখত হখব্ এব্ং তাখেি কসল্ফ- 
আইখসাখ শখন্ি 10 রেখন্ি রেন্ অেব্া তাি 
পখি এ রি মূ যােন্ ক খে পিীক্ষা  িাখত 
হখব্। 

 

আমাি ক াখন্া 
উপসগে কন্ই 

• আপন্াি পিীক্ষাি ফ  কন্খগরিি এখ , কসই 
ব্যরিি সংস্পখশে আসাি কশষ তারিে কেখ  
অেব্া অন্টারিওখত রফখি আসাি রেন্ কেখ  14 
রেখন্ি জন্য কসল্ফ-আইখসাখ ি হখে ো ুন্, 
এমন্ ী আপন্াি পিীক্ষাি ফ াফ  কন্খগরিি 
এখ ও।  ািণ উপসগেগুর  কেো রেখত 
এখতািা সমে  াগখত পাখি। 

•  রে আপরন্ ক াখন্া ক ারিড-19 কিাগীি 
সংস্পখশে আখসন্ এব্ং আপন্াি কসল্ফ- 
আইখসাখ শখন্ি 7 রেন্ আখগ আপন্াি ফ  
কন্খগরিি হে, কসখক্ষখে আপন্াি কসল্ফ- 
আইখসাখ শন্ ে া া ীন্ 10 রেখন্ি রেন্ 
অেব্া তাি পখি আব্াি পিীক্ষা  িান্। 

• আপন্াি পিীক্ষাি ফখ ি জন্য অখপক্ষা  িাি সমে 
আপন্াখ  কসল্ফ-আইখসাখ ি ো খত হখব্ ন্া।  

• আপন্াি পিীক্ষাি ফ  পরজরিি হখ , পিীক্ষা 
হওোি পখিি রেন্ কেখ  10 রেখন্ি* জন্য কসল্ফ-
আইখসাখ ি হন্।  

• পরিব্াখিি সেসযখেি ক াখন্া উপসগে ন্া ো খ  
তািা  াখজ ক খত পাখিন্। আপন্াি পিীক্ষাি ফ  
পরজরিি হখ , তাখেিখ ও আপন্াি সাখে কশষ 
সংস্পখশে আসাি পি কেখ  14 রেখন্ি জন্য কসল্ফ- 
আইখসাখ ি হখত হখব্ এব্ং তাখেি কসল্ফ- 
আইখসাখ শখন্ি 10 রেখন্ি রেন্ অেব্া তাি পখি 
এ রি মূ যােন্ ক খে পিীক্ষা  িাখত হখব্। 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
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• আপরন্  রে শুযুমাে ক ারিড অযা ািে অযাপ 
এি মািফত সংস্পখশে আসাি রব্জ্ঞরি পান্, 
আি আপন্াি পিীক্ষাি ফ াফ  কন্খগরিি 
হে, কসখক্ষখে আপন্াখ  কসল্ফ-আইখসাখ ি 
হখত হখব্ ন্া।  

• আপন্াি কসল্ফ-আইখসাখ শখন্ ো া া ীন্ 
প্রখোজন্ীে  ািখণ ব্াইখি  াওোি েি াি 
ব্যতীত পরিব্াখিি সেসযখেি ব্ার়িখত ো াই 
উরেত। আপন্াি পিীক্ষাি ফ  পরজরিি হখ , 
তাখেিখ ও আপন্াি সাখে কশষ সংস্পখশে 
আসাি পি কেখ  14 রেখন্ি জন্য কসল্ফ- 
আইখসাখ ি হখত হখব্ এব্ং তাখেি কসল্ফ- 
আইখসাখ শখন্ি 10 রেখন্ি রেন্ অেব্া তাি 
পখি এ রি মূ যােন্ ক খে পিীক্ষা  িাখত 
হখব্। 

* রে আপরন্ হাসপাতাখ  িরতে হন্ এব্ং ICU স্তখিি পরিে োি প্রখোজন্ হে অেব্া মািাত্ম  েুব্ে  কিাগ প্ররতখিায ক্ষমতা োখ  (খ মন্ 
আপরন্  যান্সাখিি ক খমাখেিারপি মযয রেখে  ান্) তাহখ  20 রেখন্ি জন্য কসল্ফ-আইখসাখ ি ো ুন্। বিদেশ থেদে ফিরে আসাে পদে 
আপবি যবে ক োভিড-19 এে জিয ইবিিাচে পেীক্ষা েদে োদেি তাহরে 14 বেদিে জিয কসল্ফ-আইখসাখ ি ো ুন্। 

দ্রষ্টব্য: উপখিাি সমস্ত পরিরস্থ্রতি কক্ষখে, আপন্াি কসল্ফ-আইখসাখ শন্ কশষ হখ , অন্যখেি কেখ  শািীরি  েূিত্ব ব্জাে িােুন্, 
প্রােই আপন্াি হাত যুখে রন্ন্, আত্ম-প েখব্ক্ষণ  রুন্, এব্ং আপন্াি ক ারিড-19 উপসগেগুর ি মখযয ক াখন্া এ রি কেো রেখ  

পুন্িাে পিীক্ষা  িান্।  উপিন্তু ব্ার়িি রিতি সমস্ত প্র াশয জােগাে এব্ং ক োন্ শািীরি  েূিত্ব ব্জাে িাো সম্ভব্ ন্ে কসই 
সমস্ত জােগাে এ রি মাস্ক ব্া কফস  িারিং পখি ো ুন্ (রসরি অফ িখিখন্টাি ব্াই- য এব্ং ও. কিজ 364 অনু্ ােী)।  

রব্খেশ ভ্রমণ কশখষ পিীক্ষা  িা 

রব্খেখশি ভ্রমণ ািীখেি এ রি অযাট কহাম কস্পরসমযান্  াখ  শন্ র ি ব্যব্হাি  খি তাখেি ব্াযযতামূ   য়কায়ালরন্টাইন্ 
সমেকাললি 10 রেখন্ ব্া তার পখি ক ারিড-19 এি জন্য পিীক্ষা  িাখত হখব্। রব্খেশ কেখ   ান্াডাে রফখি আসা সম্পর েত 
আিও তেয  ান্াডা সি াখিি ওখেব্সাইখি পাওো  াখব্। 

 ীিাখব্ আপন্াি পিীক্ষাি ফ াফ  পাখব্ন্  
মূ যােন্ ক খে আপন্াি পিীক্ষাি ফ াফ  পাওোি জন্য ক  সন্াি িণরি ব্যব্হাি  খিরেখ ন্ কসরিই ব্যব্হাি  রুন্। 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://www.toronto.ca/legdocs/bills/2020/bill0511.pdf
https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364
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• এ রি অন্টারিও স্বাস্থ্য  াডে রেখে: 

o covid-19.ontario.ca কেেুন্ এব্ং "আপন্াি ফ াফ গুর  কেেুন্" এ রি   রুন্। 
o প্রম্পিগুর  অনু্সিণ  রুন্ এব্ং সমস্ত অনু্খিায ৃত তেয র েুন্। 

• এ রি অন্টারিও স্বাস্থ্য  াডে ব্যতীত: 

o র েু মূ যােন্ ক ে এ রি পিীক্ষাি ক খব্  প্রোন্  খি  াি মখযয অন্তিুেি আপন্াি কমরডখ   কিফাখিন্স ন্ম্বি এব্ং 
এ রি  াোই িণ ক াড  া অন্ াইখন্ আপন্াখ  আপন্াি ফ াফ গুর  পাওোি সুখ াগ কেে। আপন্াখ  কমরডখ   
কিফাখিন্স ন্ম্বি এব্ং  াোই িণ ক াড েুখিাই কেওো হখ , covid-19.ontario.ca এ  ান্, "আপন্াি ফ াফ গুর  
কেেুন্" এ রি   রুন্ এব্ং "অন্যান্য ব্া ক াখন্া পরিরেরত ন্ে" রব্ ল্পরি রন্ব্োেন্  রুন্। 

o আপরন্ ক াখন্া কমরডখ   কি ডে ন্ম্বি এব্ং  াোই িণ ক াড সহ পিীক্ষাি ক খব্  প্রোন্ ন্া কপখ , অনু্েহ  খি মূ যােন্ 
ক খে কফান্  রুন্ ক োখন্ আপরন্ আপন্াি ফ াফ গুর  পাওোি জন্য পিীক্ষা  খিরেখ ন্। 

• িিখন্টাি ক  আব্ারস খেি ফ াফ  কপখত সমসযা হখে তািা িিখন্টা পাব্র   কহল্ে (TPH) এি 416-338-7600 ন্ম্বখি 
ক াগাখ াগ  িখত পাখিন্। 

• আপন্াি পিীক্ষাি ফ াফ  পরজরিি এখ , আপরন্  েন্ কসল্ফ-আইখসাখ শন্ ব্ন্ধ  িখত পাখিন্ তা আপন্াখ  জান্াখত মূ যােন্ 
ক ে এব্ং/অেব্া TPH আপন্াি সখে ক াগাখ াগ  িখব্। মূ যােন্ ক ে ও TPH প্রেত্ত আইখসাখ শখন্ি তারিেগুর ি মখযয 
অসেরত ো খ , যািা 22 এি িাস অডোি অনু্ ােী আপন্াখ  TPH এি রন্খেেশন্াই অনু্সিণ  িখত হখব্। 

"এ জন্ কিাগীি সখে ঘরন্ষ্ট ক াগাখ াগ" হওোি অেে  ী?  
• এ জন্ কিাগীি সখে ঘরন্ষ্ট ক াগাখ াগ হওোি অেে হ  এমন্ ক াখন্া ব্যরি র রন্ অন্তত 14 রেন্ েুব্  াো ারে এমন্ ক াখন্া 

ব্যরিি সংস্পখশে রেখ ন্  াি পিীক্ষাি ফ  পরজরিি হখেখে অেব্া ক ারিড-19 এি উপসগেগুর  আখে।   
• শািীরি িাখব্ ঘরন্ষ্ট ক াগাখ াখগি মখযয অন্তিুেি:  

o এ ই ঘখি,  মেখক্ষখে ব্া এমন্ ক াখন্া জােগাে 15 রমরন্খিি কব্রশ সমে যখি েুই রমিাি/েে ফুখিি কেখ   ম েূিখত্ব 
ো া;  

o এ ই ব্ার়িখত ব্সব্াস; এব্ং  
o আপরন্ ক াখন্া স্বাস্থ্য কসব্া  মেী হখ , যািাব্ারহ িাখব্ উপ ুি ব্যরিগত প্ররতখিাযমূ   সিঞ্জাম ন্া পখি ক াখন্া ব্যরিি 

পরিে ো প্রোন্। 

কন্খগরিি পিীক্ষাি অেে  ী?  
• আপন্াি ক ারিড-19 পিীক্ষাি ফ  কন্খগরিি হখ  তাি অেে োাঁ়িাে এই মুহুখতে আপন্াি সংগৃহীত ন্মুন্াে ক াখন্া 

শন্ািখ াগয িাইিাস কন্ই।  

https://covid-19.ontario.ca/
https://covid-19.ontario.ca/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/


 
 
 
 
 
 

1লা মার্চ, 2021 তারিখে সংস্কিণ হখেখে 

 
 

• এ রি কন্খগরিি পিীক্ষাি অেে এই ন্ে ক  আপরন্ অসুস্থ্ হখব্ন্ ন্া। এি অেে এও ন্ে ক  আপরন্ িরব্ষযখত ক ারিড-19 এি 

সংস্পখেে আসখব্ন্ ন্া, পিীক্ষাি ফ  পরজরিি হখব্ ন্া অেব্া অসুস্থ্ হখব্ পিখব্ন্ ন্া।  

আমাি উপসগে ন্া ো খ  এ রি পরজরিি পিীক্ষাি অেে  ী?  
• ন্মুন্াে িাইিাস ো খ , পিীক্ষাে কসরি অতযন্ত সরক্রেিাখব্ যিা পখ়ি। 
• এমন্ ী ক ারিড-19 ো া ক াখন্া ব্যরি সম্পণেিাখব্ সুস্থ্ হখে কগখ ন্ এব্ং আি ক াখন্ািাখব্ই সংক্রাম  ন্া ো খ ও, 

তাখেি পিীক্ষাি ফ  পরজরিি হখত পাখি। পিীক্ষাি ফ  পরজরিি হওো ব্যরিখেি পুন্িাে পিীক্ষ ন্া  িাখন্াি সুপারিশ 
 িা হে  রে তািা কসল্ফ- আইখসাখ শন্ সমূ্পণে  খি োখ ন্ এব্ং ক াখন্া উপসগে ন্া োখ । 

• ক ারিড-19 এি উপি গখব্ষণা এেন্ও হখে েখ খে।   
• আপন্াি  েন্ও উপসগে ন্া কেো রেখ  এ রি পরজরিি পিীক্ষাি তাৎপ ে এেন্ও অজান্া িখেখে।  
• আপন্াি পিীক্ষাি ফ  পরজরিি হখ , আপন্াি উপসগেগুর  কেো ন্া কগখ ও আপন্াখ  কসল্ফ-আইখসাখ ি ো খত হখব্ এব্ং 

উপসগেগুর  প েখব্ক্ষণ  িখত হখব্। 

আমাি অতীখত (ব্তেমাখন্ ন্ে) ক ারিড-19 হখেরে  র ন্া তা র  এই পিীক্ষাে জান্া  াখব্?  
• ন্া, এই মুহুখতে পিীক্ষারিি  িাখন্াি সমে আপন্াি ক ারিড-19 আখে র ন্া কসিাই শুযুমাে রন্যোিণ  িা  াে। 
• অতীখত  ািও ক ারিড-19 হখেরে  র ন্া তা রন্যোিখণি পিীক্ষাগুর  অন্টারিওখত উপ িয কন্ই। 

আিও তেয  
আিও তখেযি জন্য, আমাখেি ওখেব্সাইি কেেুন্: www.toronto.ca/COVID19অেব্া আমাখেি 416-338-7600 ন্ম্বখি কফান্ 

 রুন্।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.toronto.ca/COVID19



