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!কািভড-১৯ এর !টে-র ফলাফল িকভােব পােবন?  
 

আপনারা িতন ভােব +কািভড-১৯ +টে1র ফল +পেত পােরন:  
   
1. এক5 ব6াি7গতক9 ত QR +কােডর মাধ6েম 

2. +রজা= +পাট> ােলর মাধ6েম  
3. আপনার +মাবাইল +ফােন পাঠােনা SMS ম6ােসেজর মাধ6েম 
 

আপনার +টে1র পের, আপনার ফলাফল পাওয়ার আগ পয>E আপনােক F-িবিGH থাকেত হেব। 
 

• সরাসির বাড়ী চেল যান এবং িনউ সাউথ ওেয়লস +হলথ অন6 +কান উপেদশ না +দওয়া পয>E F-িবিGH থাকS ন।  

• আপনার +রজা= না পাওয়া পয>E বাড়ীেত থাকS ন, যিদও আপিন অসUু অনুভব না কেরন।  

• অিধকাংশ +লাকজনই তােদর ফলাফল ২৪ ঘYার মেধ6 +পেয় যান।  
 

িবক3 ১: ব4াি5গতক8 ত QR !কাড 

আপিন যখন +ট1 কিরেয়িছেলন তখন আপনােক এক5 \ায়ার +দওয়া হেয়িছল , +য০১খােন এক5 ব6াি7গতক9 ত QR +কাড আেছ 
(েসখােন আপনার নাম ও জ^ তািরখ +দওয়া আেছ),  দয়া কের আপনার +মাবাইল +ফােনর ক6ােমরা িদেয় QR +কাড _6ান কেরন এবং 

send এ চাপ িদন। 

আপনার ব6াি7গত তথ6াবলী এই QR +কাড ধারন কের । এটা অন6 +কউ ব6বহার করেত পারেবন না।  
 

িবক3 ২: অন লাইন !রজা= !পাট> াল  
• এই ওেয়ভ সাইট5 িভিজট কর`ন  https://my.pathology.health.nsw.gov.au   

• আপনােক আপনার +মাবাইল +ফান নাaার +দওয়ার জন6 বলেব , তারপর নীল বাটেন িbক কর`ন।  এখােন মেন রাখা দরকার +য 

কাc +কাড +দখােব  +61  যা অেdিলয়ার জন6 eেযায6। আপিন যিদ আE>জািতক নাaার ব6বহার কেরন, তেব আপনােক কাc +কাড 

+61  +থেক পিরবত>ন কের আপিন +য +দেশর নাaার ব6বহার করেছন +সই +দেশর কাc +কাড িলখেত হেব।   

• আপনার +মাবাইল +ফােন এক5 +কাড পাঠােনা হেব। এই +কাড5 ওেয়ভ সাইেটর +য জায়গায় বলা আেছ  ‘passcode’, +সখােন টাইপ 

কর`ন এবং f` বাটন5েত চাপ  িদন।  
 
BCব4: আপিন যিদ eথমবােরর মত অনলাইন +রজা= +পাট> াল িভিজট কেরন তেব আপনােক অিতির7 িকছS  তথ6 eদান করেত হেব।  

•  ‘View Results’ এ িbক কর`ন এবং আপনােক িনgিলিখত তথ6 eদান করেত হেব:    
–  আপনার eথম নাম  
–  আপনার +শষ নাম 

– আপনার জ^ তািরখ  
– আপনার বাড়ীর iকানার +পাj +কাড  
– আপনার +জkার  – উদাহরন িহসােব বলা +যেত পাের , আপিন পুর`ষ অথবা নারী বা অন6 িকছS   
– সংlেহর তািরখ – +য তািরেখ আপিন +ট15 কিরেয়েছন  

– আপনার +মিডেকয়ার নাaার, যিদ আপনার +থেক থােক। যিদ আপনার না +থেক থােক, তাহেল এই জায়গা5 খািল রাখSন  
 

• পৃjার উপেরর িদেক f` বাটন +যখােন িলখা আেছ, ‘Select collection centre’  এ িbক কর`ন এবং +যখােন আপিন আপনার 

+কািভড-১৯ +ট15 কিরেয়েছন +স জায়গা5 খS ঁেজ +বর কর`ন। িনউ সাউথ ওেয়লস +হলথ +যমন িকছS  +সYার পিরচালনা কের +তমিন 
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Fাধীনভােবও িকছS  +সYার পিরচািলত হয়। আপিন যিদ এমন +কান +সYার +বেছ +নন +য5 িনউ সাউথ ওেয়লস +হলথ প6াথলিজ oারা 

পিরচািলত হয় না, +সই +pেq আপনার +রজাে=র জন6 িকভােব সংিrj +সYার5র সােথ +যাগােযাগ করেবন তা এই ওেয়বসাইট5েত 

পাওয়া যােব।  

• আপনার +রজা= +দখার জন6 ‘View Results’ এ িbক কর`ন। 
• আপনােক আপনার eথম নাম টাইপ করার জন6 বলা হেব এবং জ^ তািরখ  DDMMYYYY এভােব িলখেত বলা হেব, 

উদাহরনFর`প, ০১০৫১৯৭১ ।  

• আপিন আপনার +কািভড +ট1 +রজা=5 +দখেত এবং এর কিপ ডাউনেলাড করেত পারেবন।  
 

িবক3 ৩: SMS এর মাধ6েম +রজা= পাওয়া 
 
আপিন যিদ অনলাইন +পাট> ােলনর মাধ6েম +রজা= +পেত সpম না হন তেব আপনার +মাবাইল +ফােন SMS এর মাধ6েম +রজা= +পেত 

পােরন।  
 

•  ‘my result’ িলেখ   0480 050 030 এ নাaাের +টuট কর`ন।  

• অনুেরাধ করা হেল, দয়া কের িনgিলিখত তথ6vলা  এসএমএস (SMS) কর`ন:  

o আপনার +শষ নাম ।  

o আপনার জ^ তািরখ, wধSমাq নাaার ব6বহার করা যােব – DDMMYYYY এই িনয়ম +মেন। উদাহরনFর`প, ০১০১২০০০  

o আপিন যিদ একজন িশwর নাম +রিজেjশন করােত চান, তাহেল আপিন িশw5র িপতামাতা বা অিভবাবক িক না এবং এই 

িশw5র FাU6 সxyকzত ব6াপাের আপনার িস{াE +নওয়ার pমতা আেছ িক না তা িনি|ত করার জন6 আপনােক বলা হেব। 

িনি|ত করার জন6 Yes িলেখ +টuট কর`ন।   

o আপনার +জkােরর জন6 পুর`েষর +pেq M িলেখ এবং মিহলা হেল F ও অন6ান6 +pেq O িলখSন।   

o আপনার +পা1েকাড (উদাহরনFর`প ২১১৪ )  
o +য তািরেখ আপনার +কািভড-১৯ +ট15 কিরেয়েছন +যমন  DDMMYYYY এই িনয়ম +মেন িলখেত হেব, উদাহরনFর`প, 

০১০৫২০২১  

• আপনার িব}ািরত সiক িক না তা যাচাই কর`ন এবং যিদ এই vেলা সiক হেয় থােক তােহল Yes টাইপ কর`ন। আপিন যিদ +কান 

ভS ল কের থােকন তাহেল পুনরায় wর` করার জন6 No টাইপ কর`ন। 
• আপিন যখন এই eি~য়া5 +শষ করেবন তখন “আপনার !রিজেFশনH আমরা !পেয়িছ” (‘Your registration has been 

received’)  বেল ম6ােসজ পােবন।  

• আপিন এক5 পাসেকাড (passcode) ও পােবন এবং আপনার +রজা= +পেত হেল এই পাসেকাড5 টাইপ করেত হেব।   

• আপনার  +রজা= যখন +রডী হেব তখন আপিন এক5 SMS ম6ােসজ পােবন +যখােন আপনােক বলা হেব  ‘Ready’ এবং আপনার 

পাসেকাড টাইপ করার জন6।   

• তারপর আপনার +ফােন  আপনার +রজা= আসেব।  
 

আপনার িক িকছK  সাহয়তা Nেয়াজন ?  
আপনার +রজা= +পেত সমস6া হেল এবং এটা +পেত ৪৮ ঘYার +বশী লাগেল, আপিন আমােদর ওেয়ব সাইেট  

https://www.pathology.health.nsw.gov.au/covid-19-info/covid-19-results-direct িভিজট কের +দখেত পােরন। 
 
আমার !রজাে= যিদ !দখা যায় !য আমার !কািভড -১৯, তখন িক হেব ?  
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আপনার +টে1 যিদ +দখা যায় +য আপনার +কািভড-১৯ পেজ5ভ, এবং আপিন যিদ এই িবক�vেলার মেধ6 এক5র মাধ6েম আপনার 

ফলাফল +পেত িনব�ন কেরেছন, আপিন এক5 এসএমএম পােবন +যখােন আপনােক বলা হেব +য +রজা= +পাট> ােলর মাধ6েম আপনার 

+রজা= পােবন, F-িবিGHতার সxেক>  আরও তথ6সহ  অন6ান6 তথ6 পােবন।   

 
Uানীয় পাবিলক +হলথ 5েমর +কান 1াফও আপনার সােথ +যাগােযাগ করেব।  

 
+গাপনীয়তা সংlেহর +না5শ: িনউ সাউথ ওেয়লস +হলথ প6াথলিজ +কািভড-১৯ +টে1র  ফলাফল eদােনর জন6 তােদর +রাগীেদর সxেক>  তথ6 সংlহ করা হয়। এই তথ6াবলী 

সাধারনত িনউ সাউথ ওেয়লস +হলেথ ব6ব�ত হয়, তেব +রািগেদর +রজা= +না5িফেকশেনর জন6 ServiceNSW এর কােছ eকাশ করা হেত পাের । এক5 সরকারী সংUায় 

তথ6াবলী রিpত থােক এবং  +সখান +থেক এ তথ6 পাবার আইিন অিধকার সংিrj ব6াি7র আেছ। I আরও তেথ6র জন6 

www.pathology.health.nsw.gov.au/about-us/privacy এ িভিজট কর`ন। অনুেরাধ করা তেথ6র সxূণ> বা আংিশক eদান না করার ফেল NSWHP 

+রাগীেদর পরীpার ফলাফল িদেত সpম না ও হেত পাের।.  


