
I don't speak 
Bengali. 
Please read 
the words on 
the card and 
answer me in 
English.

আমি বাাংলা
বমল না। দযা
করে কার্ড টি
পড়ুন এবাং 
আিারক 
ইাংরেমিরে 
উত্তে মদন।



What's 

your name 

please?

আপনার নাম
কি দযা িরর?



Please give 

me your 

Work Permit

আমারি 
আপনার কদন 
ওযািক  পারকমট



Please wait, 

the doctor will 

see you here.

দযা িরর অরপক্ষা 
িরুন, ডাক্তার
আপনারি এখারন
দদখরে পারেন।



I'm Dr. 
(Fill in your name 

on the opposite 

side)

আকম 
ডাক্তার
_____



For the next 

few questions, 

tell me “Yes” or 

“No” in English

পরেেী িরযিটি 
প্ররের জনয
আমারি 
ইংররকজরে হ্যা ো 
না েলুন



Do you 

have a 

fever?

আপনার 
কি জ্বর 
আরে?



Did you 

measure it 

with a 

thermometer?

আপকন এিটি 
থারমকাকমটার কদরয 
এটি পকরমাপ 
িরররেন?



What was the 

maximum 

temperature?

সরেকাচ্চ 
োপমাত্রা িে 
কেল?



How 

many 

days?

িেকদন?



Do you 

have runny 

nose?

দোমার 
আরে কি
সর্দি?



Do you 

have 

cough?

আপনার 
িাকি 
আরে?



Do you 

have sore 

throat?

আপনার কি
গলা েযথা
িররে?



Do you 

have 

diarrhoea?

আপনার কি 
ডাযকরযা
আরে?



Do you have 

difficulty 

breathing?

আপনার কি 
শ্বাস কনরে
সমসযা হরে?



Do you 

have 

rash?

দোমার কি
ফুসিুক়ি
আরে?



Do you 

have 

pain?

আপনার 
কি েযাথা
আরে?



Point to 

the place

জাযগাটির 
কদরি কনরদক ি
িরুন



Do you have 

other problems 

you need help 

with today? Tell 

me in English.

আজরি আপনার িী
অনযানয সমসযাগুকলর 
সাহায্য দরিার? 
আমারি ইংররজীরে 
েলুন.



Do you have 

a drug 

allergy?

আপনার কি 
ড্রাগ অযালার্জি
আরে?



I’m going to 

examine you

আকম এিটি 
িারীকরি 
পরীক্ষা িররে
য্াকে



I'm going to 

put this cotton 

bud into your 

nostril

আকম এই েুরলা 
ি্ুক়ি আপনার 
নারির 
intoদ ািারে 
য্াকে



You will feel 

strange but it 

is not painful

আপকন অদু্ভে
দোধ িররেন েরে
এটি দেদনাদাযি 
নয



This is to 

test for 

coronavirus

এটি 
িররানভাইরাস 
পরীক্ষার জনয



Tilt your 

head 

back

আপনার 
মাথা কপেরন 
িাে িরুন



You can go 

back soon.

আপকন িীঘ্রই 
কফরর দয্রে
পাররন।



Wait here, do 

not leave the 

cubicle.

এখারন অরপক্ষা
করুন, স্টলটি
ছেরড যারবন 
না।



You have to

stay in the 

hospital for a 

few days

আপনারি 
কিেুকদন 
হাসপাোরল
থািরে হরে



If coronavirus positive, we 

call your phone by tomorrow.

If coronavirus negative, we 

send you SMS after 3 days.

িররানাভাইরাস য্কদ ইকেোচি হয 
েরে আমরা আগামীিাল আপনার 
দফানটিরে িল িরে।

য্কদ িররানাভাইরাস দনকেোচি হয 
েরে আমরা আপনারি 3 কদন পরর 
এসএমএস িকর।



Later, 

someone will 

come here and 

do an X-ray

পরর, দিউ 
এখারন এরস 
এক্স-দর িররেন



There is no 

sign of 

infection on 

your X-ray

আপনার এক্স-
দররে দিানও 
সংক্রমণ দনই



I'll give you 

medicine to 

make you feel 

better

আপনারি আরও
ভাল লাগারনার
জনয আকম 
আপনারি ওষুধ
দদে



You must not 

work for next 5 

days.

আপনার অেিযই 
পরেেী 5 কদরনর 
জনয িাজ িরা
উকচে নয।



You must come back 

if you have problem 

with breathing

You must come back 

if you do not recover 

completely after 5 

days

আপনার য্কদ শ্বাস কনরে 
সমসযা হয েরে আপনারি 
অেিযই কফরর আসরে হরে

য্কদ আপকন 5 কদন পরর 
সম্পূণক সুস্থ না হন েরে 
আপনারি অেিযই 
কফররে হরে



Read the 

handout 

carefully

হযান্ডআউটটি 
মরনারয্াগ 
সহিারর পডুন


