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  এখনও পর্যন্ত ফলাফল  
এই ধেবেে পেীক্ষাগুলল কার্যকে এেং সু্কবল কো হয় তা যর্ আমো জালন তা সুলনলিত কেবত, এই কমযসূলিটি 

সাউদাম্পটবনে যেশ কবয়কটি প্রাথলমক ও মাধ্যলমক ব্যেস্থাপনায় পেীক্ষা কো হবয়বে। কমযসূলিটি যথবক আমো যর্ 

ফলাফলগুলল যপবয়লেলাম তাে স্ন্যাপশট এখাবন যদওয়া হল। 2020 সাবলে যসবেম্বে যথবক লিবসম্বে পর্যন্ত 

যিটা সংগৃহীত হবয়লেল। 

সু্কলটি থেকক পাওয়া র্তার্ত 
সেবিবয় গুরুত্বপূেয যর্ সকল ব্যলিবদে যথবক শুনবত পাওয়া র্ায় তাো 

ইলতমবধ্য অংশ লনবয়বেন - হযালে কুট্টি, কযাবেল সু্কবলে প্রধান লশক্ষক কথা 

েবলন কমযসূলিটিে অলভজ্ঞতা সম্পবকয  এই লভলিও যদখুন এখাবন। 
কমযসূলিটিবত অংশ লনবত যকমন যলবগবে যস সম্পবকয  কযাবেল সু্কবলে 

লশক্ষাথীবদে কাে যথবক এই লভলিওবত শুনুন এখাবন। 

2,284 2,043 
জন সু্কল কর্ী এবং চশক্ষােী  জন কর্পকক্ষ 1 টি  
চনবন্ধন ককরচিকলন নরু্না জর্া চিকয়চিকলন 

 
অংশগ্রহ্কের হ্ার 

এই কর্মসূচি থেকক প্রাপ্ত থেটা যা RT-LAMP পরীক্ষাটি চনচিত 

ককরচিল তা হ্ল: 
 

শতাংশ সুচনচিম ষ্ট 

 
 

10,000 জকনর থবচশ ব্যচির র্কে করা পরীক্ষা থিচিকয়কি থয 

ব্যচিকির ভাইরাস না োককল পরীক্ষাটি তাকির পচজটিভ চহ্সাকব 

থিিায় না। অতযন্ত চবরল থক্ষকে লালা LAMP পরীক্ষায় ভুল থনকেটিভ 

ফলাফল (ব্যচিটির সংক্রার্ক ভাইরাস োককল একটি থনকেটিভ 

ফলাফল) পাওয়া যায়। 

পরীক্ষার ফলাফল 24 ঘন্টার র্কে 

পাওয়া চেকয়চিল 

 
 
 
 
 
 

 
পরীক্ষার ফলাফল 12 ঘন্টার 

র্কে পাওয়া চেকয়চিল 

 
   

 

 
পরীক্ষাটির সর্গ্র সর্য়কাল ধকর 

িারটি সু্ককলর সবকটিকত উপচিচতর 

হ্ার 94% এর থবচশ চিল 

 
 
 

জাতীয়ভাকব, উপচিচতর 

হ্ার ককর্ 87% হ্কয়চিল 

 

এর পকর কী হ্য়? 
এখন আপনাে সু্কলটি লনেলিত হবয়বে তাই সকল কাজ কোে দালয়ত্ব আমাবদে উপে আবে। পেীক্ষাে জন্য 

অংশগ্রহেকােীবক একটি পাবেে মবধ্য লালাে একটি নমুনা সংগ্রহ কেবত হয় এেং পেীক্ষাে জন্য জমা লদবত সু্কবল লনবয় 

আসবত হয়। আপনাবক শুধুমাে আপনাে লশশুবক তাবদে েোদ্দ কো লদনটিবত এটি কোে কথা মবন কলেবয় লদবত হবে। 

উলিগ্ন হবেন না আমো লেমাইন্ডােগুললও পাঠাবো! 

আপনাে র্লদ কমযসূলিটি সম্পবকয  যকাবনা প্রশ্ন থাবক র্াে উত্তে আপলন যর্ প্যাকটি পাবেন তাবত যদওয়া যনই তাহবল 

নীবি 'আেও তথ্য' লেভাগটি যদখুন। 

আকরা তথ্য 
আপনাে সু্কল/কবলজ যথবক প্রাপ্ত তবথ্যে পাশাপালশ এমন যেশ কবয়কটি জায়গা েবয়বে যর্খাবন আপলন প্রকল্পটি সম্পবকয  

আবো তথ্য খুুঁজবত পাবেন, যসগুললে কবয়কটি এখাবন যদওয়া হল: 

 আমাবদে ওবয়েসাইট যদখুন এখাবন  

 কমযসূলিটি পেীক্ষা কো সম্পবকয  আবো পডুন এখাবন 

 কীভাবে লালা পেীক্ষা কোবনা র্ায় তা যদখাবনাে জন্য একটি অযালনবমশন যদখুন এখাবন 

 কমযসূলিটিে কাবজ পলেেত হওয়া সংক্রান্ত একটি BBC লেবপাটয  যদখুন এখাবন  

 

9900%% 

অল্প েয়স্ক ব্যলিবদে ভাবলা থাকা ও লশক্ষাে জন্য তাবদে সু্কবল আসা অতযন্ত গুরুত্বপূেয। প্রাপ্তেয়স্ক জনবগাষ্ঠীবত টিকাদান অব্যাহত থাকবলও, সু্কলগুললবত 

ভাইোস েলডবয় পডা যথবক অল্প েয়স্ক ব্যলিবদে সুেলক্ষত োখবত আমো র্া কেবত পালে তাে সেলকেু কো আমাবদে স্বাভালেক জীেবন লফবে আসাে মবতা 

একইেকম গুরুত্বপূেয। যসইজন্য আমো আমাবদে কমযসূলিবত আপনাে সু্কল ো কবলজবক স্বাগত জানাবত যপবে সলতযই সন্তুষ্ট যর্টি লশক্ষাে ব্যেস্থাপনায় লনয়লমত 

লালা পেীক্ষাবক অন্তভুয ি কবে। এে অথয হল লনবদয লশকাটি অনুসেবেে পাশাপালশ, আপনাে অল্প েয়স্ক ব্যলিো তাবদে জনসমাজবক আেও সুেলক্ষত োখবত 

তাবদে ভূলমকা পালন কেবে এেং পলজটিভ যকসগুলল সনাি হবল তাবদে সু্কলবক কার্যকে লসদ্ধান্ত লনবত সাহায্য কেবে। এই কমযসূলিবত ব্যেহৃত লালা LAMP 

পেীক্ষা পার্শ্য প্রোহ পেীক্ষাে যিবয় আলাদা র্া সম্পবকয  আপলন শুবন থাকবত পাবেন। 

লালা পেীক্ষাটি আক্রমোত্মক নয় এেং পার্শ্য প্রোহ পেীক্ষাগুললবত লনবজ যসায়াে যদওয়াে যর্ প্রলক্রয়া ব্যেহাে কো হয় তাে পলেেবতয , এবত লশক্ষাথীবদেবক োলডবত একটি পাবে লালাে নমুনা প্রদান কবে 

যসটিবক তাবদে সু্কল ো কবলবজ যেবখ আসবত হয় এেং ল্যােবেটলেবত পেীক্ষাে জন্য পাঠাবনা হয়। অল্প েয়স্ক ব্যলিবদে তাবদে নমুনা প্রদান কেবত সহায়তা কোে জন্য, একালধক পাঠ ও সংস্থান ততলে 

কো হবয়বে র্া সু্কবল লেতেে কো হবে এেং আমো আশা কলে যর্ তা সামলগ্রকভাবে জন স্বাবস্থযে োতয াগুলল এেং পেীক্ষাে কমযসূলি সংক্রান্ত যোধ েৃলদ্ধ কেবে। আমো আশা কলে যর্ এটি আমাবদে অল্প 

েয়স্ক অংশগ্রহেকােীবদে লালা পেীক্ষাে কমযসূলিটিবক কাবর্য পলেেত কোে জন্য লনবয়ালজত লেজ্ঞান এেং কমযজীেন সম্পবকয  আেও জানবত অনুপ্রালেত কেবে। আপনাে সহায়তাে জন্য আপনাবক ধন্যোদ, 

আমো আপনাে সবে কাজ কোে অবপক্ষায় আলে! 

কমযসূলিবত স্বাগতম 

আপনাে সু্কল/কবলজ পেীক্ষাটিবত 

সাইন আপ কবে 

লশক্ষাথীো পেীক্ষাটি সম্পবকয  েুঝবত সহায়তা যপবত 

লনবয়ালজত পাঠগুলল পায় 
োলডবত লালাে একটি নমুনা যদওয়াে জন্য 

লশক্ষাথীবদে একটি পেীক্ষাে লকট যদওয়া হয় 

র্লদ পলজটিভ হয়, তাহবল আপলন 24 ঘোে 

মবধ্য একটি অনুসেেমূলক যফান কল পাবেন 

এেং ফলাফলটি NHS যটস্ট অযান্ড যেস এ 

লেলনময় কো হবে 

নমুনাটিবক ল্যােবেটলেবত লনবয় র্াওয়া হয় 

এেং 24 - 48 ঘোে মবধ্য 

ফলাফলগুললবক যটক্সট যমবসবজে মাধ্যবম 

পাঠাবনা হয় 

নমুনাটি সু্কল/কবলবজ আনা হয় এেং 

সংগ্রবহে োবক্স োখা হয় 

https://youtu.be/1lMyRAlZLyI
https://youtu.be/1lMyRAlZLyI
http://www.hiowsalivatest.nhs.uk/
http://www.hiowsalivatest.nhs.uk/
https://www.southampton.ac.uk/news/2021/01/saliva-test-evaluation.page
https://youtu.be/miT0mlLVZgk
https://www.youtube.com/watch?v=PXj6QOKJ_5Q&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PXj6QOKJ_5Q&amp;feature=youtu.be

