
চেহারা এবং মুখের জন্য বাড়িখে বান্াখন্া সুরড়িে আবরখের বযবহার 

সম্পড়কিে পরামর্ ি 

 

1. আমরা জানি যে য াশ্যাল নিস্টেিন িং বা  ামাজজক দরূত্ব এবিং বযজিগত স্বচ্ছতা যকানিি-19 

 িংক্রমণ যরাধ করার মলূ চানবকাঠি। কস্ট়েকঠি যদশ্  াধারণ মািুস্টের জিয বানিস্টত বািাস্টিা 

 ুরক্ষা কিার বা আবরস্টণর লাি দানব কস্টরস্টে। বযজিগত স্বচ্ছতা বজজস্ট়ে রাখার জিয বানিস্টত 

বািাস্টিা এই ধরস্টণর  ুরক্ষা আবরণ একঠি িাস্টলা উপা়ে। এই ধরস্টণর বযবহার অবশ্যই  ামনিক 

স্বাস্থ্যকর নস্থ্নত বজা়ে রাখস্টত  হা়েতা করস্টব। 

 

2. তাই এই প্রস্তাব যদও়ো হস্ট়েস্টে যে এই ধরস্টণর যলাস্টকরা োরা যকাস্টিা স্বাস্থ্  ম্পনকিত পনরনস্থ্নতস্টত 

িুগস্টেি িা বা োস্টদর শ্বা  প্রশ্বা  নিস্টত যকাস্টিা অ ুনবধা হস্টচ্ছ িা তারা বানিস্টত বািাস্টিা এবিং 

পুিঃ বযবহারস্টোগয  ুরক্ষা আবরণ বযবহার করস্টত পাস্টরি, নবস্টশ্েত েখি তারা বানির বাইস্টর 

োি। এঠি বহুলরূস্টপ  ম্প্রদা়েস্টক রক্ষা করস্টত  হা়েতা করস্টব। 

 

3. এই  ুরক্ষা আবরস্টণর বযবহার স্বাস্থ্যকমী বা যকানিি-19 এর যরাগী বা যরাগীর  াস্টে কাজ করা 

যলাস্টকস্টদর জিয বাঞ্ছিী়ে ি়ে কারণ এই নবিাস্টগর যলাস্টকস্টদর  ুরক্ষার জিয নিনদিষ্ট 

প্রনতরক্ষামূলক  ামিী পরস্টত হ়ে। 

 

4. এঠি পরামশ্ ি যদও়ো হ়ে যে এই ধরস্টণর  ুরক্ষা আবরস্টণর দুঠি য ি বািাস্টিা উনচত োস্টত একঠি 

যধা়ো যেস্টত পাস্টর েখিনক অপরঠি বযবহার করা ো়ে। হাত যধাও়ো এখিও একঠি প্রস্ট়োজিী়ে 

মািদণ্ড োকস্টব এবিং মুস্টখর আবরণঠি পরার আস্টগ হাত িাস্টলামত ধুস্ট়ে যিও়ো উনচত। এই 

ধরস্টণর  ুরক্ষা আবরণ যে যকাস্টিা জা়েগা়ে যেলা উনচত ি়ে বরিং পুিঃ বযবহাস্টরর আস্টগ 

 ঠিকিাস্টব  াবাি এবিং গরম জল নদস্ট়ে িাস্টলামত ধুস্ট়ে যিও়ো উনচত। 

 

5. এই  ুরক্ষা আবরণ বানিস্টত উপলব্ধ পনরষ্কার  ূনতর কাপি নদস্ট়ে বািাস্টিা যেস্টত পাস্টর, এই 

 ুরক্ষা আবরণ য লাই /বািাস্টিার আস্টগ িাস্টলামত পনরষ্কার কস্টর ধুস্ট়ে যিও়ো উনচত।  ুরক্ষা 

আবরণ এমিিাস্টব বািাস্টিা উনচত োস্টত এঠি মুখ এবিং িাকস্টক  মূ্পণ িরূস্টপ ঢাকস্টত পাস্টর এবিং 

 হস্টজই মুস্টখ বা াঁধা ো়ে। 

 

6. যলাস্টকস্টদর নিস্টজর  ুরক্ষা আবরণ কাস্টরার  াস্টে িাগ করা উনচত ি়ে। একঠি  ুরক্ষা আবরণ 

শুধুমাত্র একজি বযজি দ্বারা বযবহার করা উনচত।  ুতরািং, একানধক  দস্ট যর পনরবাস্টর প্রনতঠি 

 দস্ট যর কাস্টে নিস্টজর নিস্টজর  ুরক্ষা আবরণ োকা উনচত। 



3 এি ল, 2020 ভারত সরকােরর ধান ব ািনক 
পরামশেকর কাযালয় ারা কািশত

SARS-CoV-2 কেরানা ভাইরােসর িব ার 
থামােনার জন  মুখ এবং নােকর আবরণ
বািড়েত মুখ এবং নােকর জন  আবরণ বানােনার িনয়মাবলী

MoHFW ারা িচ ণ



ািবত িনয়মাবলী, মুখ এবং নােকর জন  আবরণ বানােনা, ব বহার করা এবং 
পনুরায় ব বহার করার সেবা ম প িতর সরল পেরখা দান কের, যার ফেল সং া 
এবং ব ি রা এই ধরেণর আবরণ িনেজই বানােত পাের।

ািবত িডজাইেনর জন  মূল মাপদ  হল: উপকরেণর সহজ উপল তা, ঘের 
বেস সহেজ বানােনা, ব বহার এবং পনুরায় ব বহার করেত সহজতা। 
ঘের বানােনার আবরণ এমনভােব ু ত করা উিচত যােত এিট মুখ এবং নাক 
স ূণ েপ ঢাকেত পাের এবং মুেখ সহেজই বাঁধা যায়।
এই মুখ এবং নােকর জন  তরী আবরণিট া কমী, কািভড-19 ারা আ া  
রাগী বা রাগীর সােথ কাজ করা লােকেদর জন  ািবত নয় কারণ এই 

িবভােগর লােকেদর িনিদ  িতর ামূলক উপকরণ পরা আবশ ক।
ভারেত ঘনবসিতপণূ অ েল বসবাসকারী মানষুেদর জন  নাক এবং মুেখর আবরণ 
পরা অিত আবশ ক।



ইি  = ”
ইি  

িনেজর সুর ার জন  আপিন সহেজই বািড়েত 
আবরণ বানােত পােরন
িবক  1. সলাই মিশন ব বহার কের আবরণ বানােনা

আপনার এই ব ু  েয়াজন:
এই আবরণ বানােত বািড়েত উপল  য কােনা সূিতর কাপড় ব বহার করা যেত পাের। 
আবরণ য কােনা রেঙর হেত পাের। আপনােক অবশ ই িনি ত করেত হেব য আবরণ 
বানােনার কাপড়িট আেগ সাবান িদেয় ধুেয় িনন, তারপর সিট জেল 5 িমিনেটর জন  
ভােলামত ফঁুিটেয় িকেয় িনন। ভােলা ফেলর জন  জেল ফাঁটােনার সময় এেত লবণ 
যাগ ক ন।100 % সূিতর কাপড়

চার টুকেরা কাপেড়র পিট  কাঁিচ সলাই য

 কির 1. কাপড় কাটা - েয়াজন অনুযায়ী িন  আকােরর আবরেণর জন  কাপড় কাটুন:
া বয় : 9 ইি  x 7 ইি িশ : 7 ইি  x 5 ইি

বয়ে র 
আকােরর 

আবরেণর জন

1. পিট কাটা - কাপড় িদেয় বাঁধেত এবং পাইিপংেয়র জন  4 িট পিট কাটুন
1.5 ইি  x 5 ইি  এর দিুট টুকেরা এবং 1.5 ইি  x 40 ইি  এর দিুট টুকেরা

*আপিন সলাই মিশন ছাড়াও এই আবরণিট বানােত পােরন



নীেচ দিশত ি য়ািট বয়ে র আকােরর আবরেণর জন

কাটা কাপড় িনন এবং দখােনা অনুযায়ী কাপেড়র এক াে  পাইিপং এর জন  1.5x5 ইি  এর পিটর সলাই  ক ন।

এই কাপড়িট অন  িদেক ঘারান এবং উপের উি িখত ধাপ িল পনুরাবৃি  ক ন। সলাই হেয় গেল, কাপেড়র উ তা 9 ইি  থেক 
কেম 5 ইি  হেয় যােব।

এখন দখােনা অনুযায়ী মাটামুিট 1.5 ইি  কাপড় একই িদেক িতনিট িন মুখী ভাঁজ বািনেয় সলাই ক ন।



এখন এখােন দখােনা অনুযায়ী আবরেণর উপের এবং নীেচ, এিট বাঁধার জন  40 ইি  দীঘ পিটেক কাপেড়র সােথ সলাই করা  ক ন।

আবার এখােন দখােনা অনুযায়ী এই উভয় পিট িতনবার ভাঁজ ক ন এবং সলাই ক ন।

যমনিক উপের দখােনা হেয়েছ, উভয় িদেক পাইিপং িদেয় সলাই সরুি ত ক ন। দখােনা অনযুায়ী সকল সলাই িন মুখী রেয়েছ তা িনি ত ক ন।



আপনার আবরণ এখন ু ত

িনি ত ক ন য আবরণ আপনার মুখ 
এবং নােকর চারপাশ ভােলামত ঢাকেছ 
এবং এর মােঝ কােনা ফাঁকা নই। 
আবরণ পড়ার সময় এর িভতেরর সলাই 
িন মুখী হওয়া উিচত।

পনুঃ ব বহােরর জন  আপনার কখনই 
আবরণিট উে া করা উিচত নয়। আেগ 
দখােনা প িত অনসুরণ কের আবরণিট 
িতবার ব বহােরর পর সবদা ভাল কের 

ধুেয় িনন।

এই আবরেণর ব বহার বতমােন দি ণ রাজ ােনর 
কেয়কিট সং ার া কমী স দায় ারা করা হে  যােত 
অমৃত ি িনক, আথ হাসপাতাল এবং য়াস হাসপাতাল 
রেয়েছ। 
িচ  এবং ি য়া সৗজেন : যতন সং া, উদয়পরু



মুেখ আবরণ লাগােনার সময় িনি ত ক ন য এিটর কােনাপােশ 
কােনা ফাঁকা নই ...

মেন রাখুন য এখেনা সবদা অেন র 
থেক 2 িমটার দরূ  বািজেয় রাখেত 

হেব, বািড়েত ফরার পর হাত ভােলামত 
ধুেয় িনন এবং আপনার মুখ বা চাখ 

শ করেবন না!

রাজ ােনর িশ  িবেশষ  ডা ার গািগ গােয়ল ারা বণন করা হেয়েছ।



িবক  2: সলাই মিশন ছাড়া বািড়েত আবরণ 
বানােনার সহজ প িত

আপনার যা েয়াজন হেব:

1. একিট 100% সূিতর কাপড় বা 
পু ষেদর সূিতর মাল

2. দিুট রাবার ব া

ধাপ 1 

মালেক উপেরর িদক থেক কাপেড়র 
মাঝখান থেক একটু নীেচ পয  ভাঁজ 
ক ন।

ধাপ 2 ধাপ 3

এখন মােলর নীেচর অংশ আেগ ভাঁজ 
করা উপেরর অংেশর একটু উপর পয  
ভাঁজ ক ন।

এখন উভয় িদক িদেয় ভাঁজ করা মাল 
ল া িহসােব মাঝখান থেক আবার ভাঁজ 
ক ন।



একিট রাবার ব া  িনেয় মােলর বামিদক থেক একটু অংশ ছেড় 
সিট বাঁধুন।

আেরকিট রাবার ব া  িনেয় একই প িত মােলর ডানিদেক পনুরাবৃি  
ক ন। িনি ত ক ন য উভয় রাবার ব াে র মাঝখােনর ান আপনার মুখ 
এবং নাক ঢাকার জন  যেথ  হয়।

এখন রাবার ব াে র বাইেরর িদেক ছেড় দওয়া মােলর অংশ িভতেরর 
িদেক ভাঁজ ক ন। একই প িত মােলর অপর অংেশ ক ন।

এখন িভতের ভাঁজ করা একিট অংশ অপর অংেশর িভতের রেখ িদন।

1. আপনার মুেখর আবরণ এখন ু ত। 2. দয়া কের িনি ত ক ন য আবরণিট 
আপনার মুখ এবং নােকর চারপাশ 
ভােলামত ঢাকেছ এবং আপনার মুখ এবং 
আবরেণর মােঝ কােনা ফাঁকা নই।

4. আবরণ ব বহার করার সময় আপনােক 
এখােন উি িখত সকল সতকতা এবং 
িনেদশাবলী অনুসরণ করেত হেব।

3. এই আবরণিট পড়েত উভয় রাবার 
ব া  দিুট কােনর পছেন জড়ান।

ধাপ 4

ধাপ 5

ধাপ 6

ধাপ 7



পণূ সতকতা:

বািড়েত বানােনা আবরণ ব বহার করার 
আেগ মেন রাখুন য:

1. আবরণিট পরার আেগ (পেরর পৃ ায় দখােনা 
প িত অনযুায়ী) ভােলা কের ধুেয় পির ার ক ন।

2. আবরণ পরার আেগ আপনার হাত ভােলামত ধুেয় 
িনন।

3. আবরণিট যই স াঁতেসঁেত বা আ  হেয় যায়, অন  
আবরণ ব বহার ক ন এবং ব ব ত আবরণিট ধুেয় 
িনন।

4. আবরণ একবার ব বহার করা হেয় গেল সিট 
কখেনা না ধুেয় পনুরায় ব বহার করেবন না।

5. আবরণিট কােরার সােথ ভাগ করেবন না। পিরবােরর 
িতিট সদেস র িভ  িভ  আবরণ থাকা উিচত।

আবরণিট খালার সময়:

আবরণিটর সামেনর বা অন  কােনা পৃ  শ 
করেবন না, এিট ধুমা  পছেন বাঁধা ি ং 
িদেয় খুলুন।

ি ং আবরেণর জন , সবদা থেম নীেচর 
ি ং এবং তারপর উপেরর ি ং খুলুন।

আবরণ খালার পর, অিবলে  আপনার হাত 
65 % অ ালেকাহল িভি ক হ া  
স ািনটাইজার বা সাবান এবং জল িদেয় 40 
সেকে র জন  পির ার ক ন।

আবরণিট সরাসির একিট সাবােনর বণ বা 
ফুট  জেল ফেল িদন যখােন লবণ যু  
রেয়েছ।



আপনার বািড়েত বানােনা আবরণিট িতিদন িকভােব 
পির ার এবং জীবাণুমু  করেবন
1. সাবান এবং উ  জেল আবরণিট ভােলামত ধুেয় িনন এবং কমপে  5 
ঘ ার জন  রােদ েকােত িদন।
আপনার বািড়েত রাদ না এেল িবক  2 অনসুরণ ক ন:

2. আবরণিট সার কুকাের জেল রাখুন এবং কমপে  10 িমিনেটর 
জন  এিটেক ফাঁটান এবং এিটেক ভােলামত িকেয় িনন। জেল লবণ 
যু  করা অিধক কাযকর। সার কুকার না থাকেল আপিন গরম জেল 
15 িমিনেটর জন  আবরণিট ফাঁটােত পােরন।
আপনার কােছ সার কুকার / ফুট  জল না থাকেল িবক  3 
অনসুরণ ক ন:

3. সাবান িদেয় ধুেয় পির ার ক ন এবং আবরণিট পাঁচ িমিনট পয  গরম 
ক ন। (এর জন  আপিন একিট ইি  ব বহার করেত পােরন)



আপনার আবরণ িকভােব পির ার রাখেবন:
পরামশ দওয়া হয় য আপিন দিুট আবরণ বানান যােত িনয়িমত েপ একিট 
আবরণ পড়েত পােরন এবং অন িট ধুেয় েকােত পােরন।

বািড়েত য কােনা একিট াি ক 
ব াগ িনন।

এিট সাবান এবং জল িদেয় ভােলামত 
পির ার ক ন।

এিট উভয় িদক িদেয় ভােলা কের 
েকােত িদন।

এিট ভােলাভােব বঁেধ রাখুন। এখন আপিন আপনার আবরণ িল 
এক এক কের ব বহার করেত পােরন।

এই পির ার ব ােগ আপনার অিতির  
পির ার আবরণ রাখুন।



বািড়েত বানােনা আবরণ, সং িমত ব ি  থেক বেরােনা কেরানাভাইরাস কণাযু  
বাতাস াস- ােসর ারা েবশ করার স াবনা াস কের। তারা স ূণ সুর া দয় 

না। িনেদশ অনুসাের পনুরায় ব বহারেযাগ  আবরণ িতিদন ধুেয় রােদ কােনা 
আবশ ক, এিট না ধুেয় পনুরায় কখনই ব বহার করেন না।

কখনই আপনার আবরণ কােরার সােথ ভাগ করেবন না। এখনও সামািজক দরূ  
বািজেয় রাখেত হেব। 

আপনার হাত ঘন ঘন সাবান িদেয় কম কের 20 
সেকে র জন  ধুেত মেন রাখেবন। 

Images from public sources

ঘনবসিতপূণ অ েল আবরণ পড়া িবেশষভােব েয়াজন।

30 মাচ, 2020 ভারত সরকােরর 
ধান ব ািনক পরামশেকর কাযালয় 
ারা কািশত
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