
 

 
 

 

  

 

অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক াভিড-১৯ পরীক্ষা  রাদ ার সম্মভি ফরম 

কেন্দ্র-ভিভিে সু্কলের জন্য 
 

ভন্লে কে ভিশুর ন্াম উলেখ েরা হলেলে তার বাবা-মা অথবা আইভন্ অভিিাবে ভহলেলব আভম আমার অপ্রাপ্তবেস্ক েন্তান্লে কেট্রলেট 

পাবভেে সু্কেে েভমউভন্টট ভেভিলের েহলোভিতাে পভরোভেত LynxDx কোভিে-১৯ পরীক্ষা েম মেূেীলত অংিগ্রহলের অন্ুলমাদন্ ভদচ্ছি। 

আভম আমার অপ্রাপ্তবেস্ক েন্তালন্র বতমমান্ ও িভবষ্যত পরীক্ষাে অংিগ্রহলের বযাপালর েম্মভত ভদচ্ছি। আভম অবিত আভে কে আভম 

কেলোলন্া েমলে আমার অপ্রাপ্তবেস্ক েন্তালন্র পরীক্ষাে অংিগ্রহলের বযাপালর আমার েম্মভত প্রতযাহার েলর ভন্লত পাভর। 

আভম বুঝলত কপলরভে কে মভেভেউোর PCR পরীক্ষার মাধ্যলম SARS-CoV-2-এর উপভিভত বা অন্ুপভিভত েন্াক্ত েরলত আমার অপ্রাপ্তবেস্ক 

েন্তান্লে োোর অথবা েম্মুলখর (ভন্ম্ন ন্াোরন্ধ্র) ন্যাজাে কোোব ন্মুন্া ভদলত বো হলব।  আভম অবিত আভে কে জন্স্বািয এবং ভন্রাপিা 

ভন্চ্ছিত েরলত এবং কোভিে-১৯-এর ভবস্তার ভন্েন্ত্রে েরলত, আমার অপ্রাপ্তবেস্ক েন্তালন্র পরীক্ষার ফোফে: (i) কেট্রলেট পাবভেে সু্কেে 

েভমউভন্টট ভেভিে; এবং (ii) আইন্ত কেিালব প্রলোজন্ কেিালব েথােথ জন্স্বািয েতত মপলক্ষর োলথ কিোর েরা হলব।  আমার 

অপ্রাপ্তবেস্ক েন্তালন্র পরীক্ষার ফোফে আমার অন্ুলমাদন্ োড়া অন্য কোলন্া পলক্ষর োলে প্রোি েরা হলব ন্া। আভম অবিত কে 

আমার েন্তালন্র পরীক্ষার ফোফলের বযাপালর আমার অপ্রাপ্তবেস্ক েন্তালন্র সু্কে এবং/অথবা জন্স্বািয েতত মপক্ষ আমার োলথ কোিালোি 

েরলত পালরন্। 

এোড়া, আভম কেলোলন্া কমভেলেে পরীক্ষার মলতাই পরীক্ষার ফোফে ফেে পচ্ছজটটি অথবা ফেে কন্লিটটি হওোেহ এই পদ্ধভতর 

েম্ভাবয ঝুুঁ ভে বুঝলত কপলরভে। 

েম্ভাবয েুফলের মলধ্য রলেলে:  

● আপন্ার েন্তালন্র পভরেে মার বযাপালর জ্ঞান্িম্ভীর ভেদ্ধান্ত গ্রহলে এই ফোফে আপন্ালে োহােয েরলত পালর।  

● এই পরীক্ষার ফোফে আপন্ার পভরবার, েভমউভন্টট এবং সু্কলে কোভিে-১৯-এর ভবস্তার করাধ্ েরলত েহােতা েরলত পালর।  

LynxDx কোলন্া কমভেলেে কেবা অথবা ভেভেৎোর পরামি ম প্রদান্ েলর ন্া। আপভন্ েভদ ভেভেৎো ভবষ্েে কোলন্া জরুভর অবিার মধ্য 

ভদলে োলিন্, তাহলে তাৎক্ষভেেিালব আপন্ার স্বািযলেবা প্রদান্োরীলে অথবা ৯১১-এ েে েরুন্। LynxDx আপন্ার ফোফে আপন্ার 

স্বািযলেবা প্রদান্োরীর োলে ফরওোেম েরলব ন্া। স্বািয কেবাপ্রদান্োরীর োলথ পরামি ম ন্া েলর ভেভেৎো ভবষ্েে ভেদ্ধান্ত গ্রহে েরলবন্ 

ন্া।  

স্বাক্ষর েরার আলি আমালে প্রশ্ন চ্ছজজ্ঞাো েরার েুলোি কদো হলেলে। আভম আমার েন্তালন্র ফোফে কটক্সট বাতমা এবং/অথবা ই-

কমইলের মাধ্যলম কপলত েম্মভত ভদচ্ছি এবং LynxDx-কে আমার অপ্রাপ্তবেস্ক েন্তালন্র ফোফে কটক্সট বাতমা এবং/অথবা ই-কমইলের মাধ্যলম 

পাঠালন্ার অন্ুলমাদন্ ভদচ্ছি।  
 

_______________________________   __________________________  ___________________ 

ভিক্ষাথীর ন্াম (অন্ুগ্রহ েলর স্পষ্টাক্ষলর ভেখুন্)   ভিক্ষাথীর জন্ম তাভরখ   আজলের তাভরখ 

 

 

_______________________________   __________________________       

বাবা-মা/অভিিাবলের ন্াম (অন্গু্রহ েলর স্পষ্টাক্ষলর ভেখনু্)  মা-বাবা/অভিিাবলের স্বাক্ষর 

 
কফান্ ন্ম্বর: _______________________________  ইলমইে: _____________________________ 
 

ফলাফল উপদর প্রেত্ত কফা   ম্বর এবং/অথবা ইদমইদল পাঠাদ া হদব। 


