েকােনা �� আেছ?
DEP এর িলড ইউিনেট
(718) 595-5364 ন�ের
েফান ক�ন

পানীয় জল/পািনেত সীসা বা িলড পরী�ার িকেটর
জন� (2 েবাতল িকট) ধােপ ধােপ �দ� িনেদ� শনা
কমপে� 6 ঘ�ার জন�
জল/পািন ব�বহার করেবন না

1

নমুনা সং�েহর একটা �ান
িনবাচন
�
ক�ন

2

3

অপির��

1 নং নমুনা সং�হ ক�ন
�থম সং�হ
�থম সং��হ

Chain-of-Custody

বা
• এর মেধ� রেয়েছ িডশ েধাওয়া, বাথ�েম ��াশ করা বা
�ুত জল/পািন পান করা।
• এই সমেয় আপনার জল/পািনর দরকার হেল অনু�হ
কের জল/পািনর জার ভের িনন।
• যিদ িব��ং�টেত একািধক পিরবােরর বাস থােক তাহেল
অন� অ�াপাট� েমে�(�িলেত) জল/পািন ব�বহােরর
উপর িনেষধা�া েদওয়ার �েয়াজন েনই।

4

2 নং নমুনা সং�হ ক�ন
1-2 িমিনট ��াশ

1 নং

• অপির�� জেলর/পািনর নমুনা রা�াঘর বা বাথ�েমর
কল েথেক সং�হ করেত হেব এবং েসই �ান�টেক অবশ�ই
েচন অফ কাে�ািড (CoC) ফম এ
� অ�ভ� �
� করেত
হেব।.

• 1 নং েবাতল (হলুদ েলেবল করা) কেলর িনেচ রাখুন এবং
েকবল ঠা�া জল/পািন চালু ক�ন।
• 1 নং েবাতল�ট উপেরর �ঠক নীেচ অবিধ ভিত� ক�ন। িছিপ
শ�ভােব লাগান।
• ঠা�া জল/পািন পড়েত িদেত থাকুন।
• 1 নং েবাতেল এবং েচন অফ কাে�ািড ফেম সং�েহর
�
তািরখ এবং সময় িলখুন।

• যিদ িনবািচত
�
কেল এক�ট এরােটার (কেলর মুেখ থাকা

জািল) থােক, তাহেল েস�ট খুেল েফলুন।

• যিদ কেল ইনলাইন িফ�ার থােক, অনু�হ কের েস�ট

অপসারণ ক�ন বা িফ�ার বাইপাশ ক�ন।

5

েচন অফ কাে�ািড
স�ূণ ক�ন
�

1 নং

6

নমুনা অিবলে� েফরত িদন

1-2 িমিনট ��াশ
Chain-of-Custody

1 নং 2 নং
Chain-of-Custody

2 নং

2 নং

স�ূণ করা
�
বাধ�তামূলক

• 1-2 িমিনট ঠা�া জল/পািন েখালা থাকার পর, 2 নং
• আপিন অতীেত েচন-অফ-কাে�ািড ফম পূ
� রণ কের
েবাতল ভিত� করা �� ক�ন (কমলা রেঙ েলেবল করা)। থাকেলও Cসংযু� েচন-অফ-কাে�ািড ফম�ট
� পূরণ
ক�ন
।
• 2 নং েবাতল�ট উপেরর �ঠক নীেচ অবিধ ভিত� ক�ন। িছিপ
• আপনােক আবিশ�কভােব ‘নমুনার তথ�’ (1 েথেক 4)
শ�ভােব লাগান।
স�ূণ পূ
� রণ করেত হেব নত� বা আপনার নমুনা পরী�া করা
• জল/পািন ব� ক�ন।
নাও হেত পাের।.
• 2 নং েবাতেল এবং েচন অফ কাে�ািড ফেম অবশ�ই
�
• আপনার যা জােনন েসই অনুসাের �ে�র (5 েথেক 12) উ�র
সং�েহর তািরখ এবং সময়- িলখুন।
িদন। যিদ আপিন এক�টও �ে�র উ�র িদেত না পােরন,
তাহেল 'জািন না' অথবা খািল েছেড় িদন।
• িনেচ সই কের তািরখ িদন।

ি�েপইড িশিপং
• ভিত� করা 1 নং েবাতল, ভিত� করা 2 নং েবাতল �দ� �াি�ক ব�ােগ ভ�ন,
িসল ক�ন, এবং বাে�র মেধ� িসল করা ব�াগ ও পূরণ করা েচন অফ
কাে�ািড ফম েরেখ
�
িদন।
• প�ােক�জং েটপ িদেয় বা সংযু� বাদামী েটপ িদেয় বা��টেক সীল কের িদন।
• মােচ��াইজ িরটান েলেবল�ট
�
ত� েল েফলুন ও েস�টেক বাে�র বাইেরর
িদেকর �ঠকানার েলেবেলর উপের েসঁেট িদন।
• বা��টেক েয েকান ইউএসিপএস েপা� অিফেস িনেয় যান বা ইউএসিপএস
�ারা ' িপক আেপর সময় িনধারণ
� ক�ন'। বা��ট নীল ডাকবাে�
েফলেবন না।
• সং�েহর পেরর 2 স�ােহর মেধ� বা��ট পাওয়া না েগেল নমুনা�িল পরী�া
করা হেব না।

• আপনার েরকেড�র জন� ি�তীয় পৃ�া�ট েরেখ িদন।

�� ব�: আ পনার িকট পাওয় ার 3 েথেক 6 স�ােহর পর আ পনােক ডাকেয ােগ ফ লাফ ল পাঠােনা হেব।
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