
ঘৰতে প্ৰস্তুে কৰা সুৰক্ষাকাৰী মুখাৱৰণৰ (ফেচ কাভাৰ) বিষতে 

পৰামৰ্ শাৱলী 

 

১. আবম জাত া ফে সামাজজক দৰূত্ব স্থাপ  আৰু িযজিগে স্বচ্ছো ক’বভড ১৯ ৰ 

সংক্ৰমণ ফৰাধ কৰাৰ িাতি অবে প্ৰতোজ ীে। বকছুমা  ফদতৰ্ সাধাৰণ জ োৰ 

িাতি ঘৰতে িত াৱা মুখাৱৰণৰ উপকাৰৰ বিষতে দািী কবৰতছ। এত কুৱা ঘৰতে 

িত াৱা মুখাৱৰণ সমূহ িযজিগে স্বচ্ছো িজাই ৰাবখিলল অবে উপতোগী। 

ইোৰ িযৱহাতৰ ব শ্চেলক সামবিক স্বাস্থযকৰ পবৰতিৰ্ িজাই ৰখাে সহাে 

কবৰি। 

২.  গবেতক পৰামৰ্ শ বদো হহতছ ফে স্বাস্থযজব ে সমসযাে ভুবগ  থকা িা শ্বাস-

প্ৰশ্বাসৰ সমসযা  থকা ফলাক সকতল হাতেতৰ িত াৱা পু ঃিযৱহাৰ ফোগয 

মুখাৱৰণ িযৱহাৰ কবৰি পাতৰ, বিতৰ্ষলক ঘৰৰ পৰা িাবহৰলল ওতলাৱাৰ সমেে। 

ই ফগাতেই সমাজতক সুৰবক্ষে কবৰ ৰখাে সহাে কবৰি। 

৩.  এই মুখাৱৰণ স্বাস্থযকমী িা ক’বভড ১৯ ৰ ফৰাগীৰ লগে কাম কবৰ থকা িা 

সংস্পৰ্ শে থকা ফলাকসকল  াইিা ফৰাগীৰ িাতি উপতোগী  হে আৰু এই সকল 

ফলাতক বিতৰ্ষ প্ৰবেৰক্ষামূলক আৱৰণ িযৱহাৰ কৰা উবচে। 

৪.  এত কুৱা দখু  মুখাৱৰণ ি ািলল উপতদৰ্ বদো হহতছ োতে এখ  িযৱহাৰ 

হহ থকাৰ সমেে আ খ  ধুই শুকাি পাবৰ। হাে ফধাৱাতো এবেোও অবে 

প্ৰতোজ ীে কৰণীে হহতে থাবকি আৰু মুখাৱৰণ বপন্ধাৰ আগে হাে ফধাৱা 

উবচে। মুখাৱৰণ সমূহ েতে ে’ফে ফপলাই বদোতো উবচে  হে, এই 

সমূহ  ব ৰাপতদ ৰখা উবচে আৰু িযৱহাৰ কৰাৰ আগে চাতিা  আৰু গৰম 

পা ীতৰ ভাললক ফধাৱা আৰু শুতকাৱা উবচে। 

৫.  এই মুখাৱৰণ সমূহ ঘৰে উপলব্ধ চাো কাতপাতৰতৰ ি াি পাবৰ আৰু মুখাৱৰণ 

বচতলাৱা/িত াৱাৰ আগে এই কাতপাৰ সমূহ ভাললক ফধাৱা আৰু চাো কৰা 

উবচে। মুখাৱৰণ সমূহ এত লক িত াৱা উবচে োতে ইহঁতে মুখ আৰু  াক 

সম্পূণ শলক ঢাবকি পাতৰ আৰু মুখৰ ওপৰে সহতজ লগাি পাবৰ। 

৬.  এখ  মুখাৱৰণ মাত্ৰ এজ  ফলাতকই িযৱহাৰ কৰা উবচে আৰু ফসইখ  আ ক 

িযৱহাৰ কবৰিলল বদোতো উবচে  হে। গবেতক িহু সদসয থকা এো পবৰোলে 

প্ৰতেযকতৰ ব জা ব জা মুখাৱৰণ থাবকি লাতগ। 



ধান  ব ািনক উপেদ া, ভাৰত চৰকাৰৰ 
কায ালয়ৰ  াৰা ৩ এি ল, ২০২০ ত জািৰ

চাচ‐ িচঅ’িভ‐ ২ ক'ৰ'ণা ভাইৰাছৰ িব াৰণ 
ৰাধ কৰাৰ বােব মুখাৱৰণ ( ফচ কাভাৰ) 

ঘৰেত   তয়াৰ কৰা সুৰ াকাৰী মুখাৱৰণৰ িনয়মাৱলী

িচ ণ: MoHFW ৰ  াৰা



ািৱত িনেদিশকা খন মুখাৱৰণ বেনাৱা, ব ৱহাৰ আ  পুনৰ ব ৱহাৰ কৰাৰ উ ম 
প িতৰ এক সৰল  পেৰখা িহচােপ  তয়াৰ কৰা  হেছ যােত এন.  জ. ও.
আ  জনসাধাৰেণ মুখাৱৰণ িনেজ বনাব পােৰ।
ািৱত িডজাইন সমূহৰ  ধান িনণায়ক সমূহ  হেছ সাম ী সমূহৰ 

সহজলভ তা, সহেজ ঘৰেত  তয়াৰ কৰা আ  সহজ ব ৱহাৰ আ  
পুনঃব ৱহাৰ।
এই মুখাৱৰণ সমূহ এেনদেৰ  তয়াৰ কৰা উিচত যােত ই মুখ আ  নাক স ূণ  েপ 
ঢািকব পােৰ আ  মুখৰ ওপৰত সহেজ লগাব পািৰ।
এই মুখাৱৰণ  া কম  আ  ক’িভড ১৯ ৰ  ৰাগীৰ লগত কাম কিৰ থকা, 
সং শত থকা নাইবা  ৰাগীৰ বােব  ািৱত নহয় আ  এই সকল  লােক িবেশষ 
িতৰ ামূলক আৱৰণ ব ৱহাৰ কৰা উিচত।
ভাৰতৰ বহল জনবসিত যু  ঠাই সমূহত বাস কৰা  লাক সমূহৰ কাৰেণ এই 
মুখাৱৰণৰ ব ৱহাৰ িবেশষভােৱ  ািৱত।



ই  = ”
ই

িনজেক সুৰি ত কিৰ ৰািখবৈল আপুিন সহেজ 
ঘৰেত এখন মুখাৱৰণ   তয়াৰ কিৰ ল’ব পােৰ
উপায় ১: িচলাই  মিচন ব ৱহাৰ কিৰ   তয়াৰ কৰক মুখাৱৰণ

েয়াজনীয় সাম ী সমূহ
এই মুখাৱৰণ বেনাৱাৰ বােব িযেকােনা পুৰণা কপাহী কােপাৰ  যেন পুৰণা  গ ী,  ট 
চাট ইত ািদ ব ৱহাৰ কিৰব পািৰ। কােপাৰ িয  কােনা ৰঙেৰ হ’ব পােৰ। মুখাৱৰণ 
বনাবৈল ব ৱহাৰ কৰা কােপাৰ  ৫ িমিনটৈল উতলা পানীত  ভালৈক ধুই  কাই ল’ব। 
এই পানী িখিনত িনমখ িমহলাই ল’ ল ভাল হয়।১০০% কপাহী কােপাৰ

 কােপাৰৰ চািৰটা প ট (টকুৰা) কঁিচ  িচলাই  মিচন

আৰ  
কৰক

১. ক. কােপাৰ কটা ‐ আৱশ কতা অনুযায়ী িন িলিখত আকাৰত 
মুখাৱৰণৰ কাৰেণ কােপাৰ কাটক  

া বয় :  ৯ ই  x ৭ ই     িশ : ৭ ই  x ৫ ই     

া বয় ৰ 
মুখাৱৰণৰ বােব

১. খ. প ট সমূহ কটা ‐ কােপাৰৰ লগত লগাবৰ আ  পাইিপং ৰ কাৰেণ ৪ টা 
প ট কাটক। দুটা টকুৰা ১.৫ ই  x ৫ ই ৰ আ  দুটা টকুৰা ১.৫ ই  x ৪০ ই ৰ 

িচলাই  মিচন ব ৱহাৰ নকৰাৈকও আপুিন এই মুখাৱৰণ  তয়াৰ কিৰব পােৰ িচ ণ: MoHFW ৰ  াৰা



তলত বিণত  য়ােটা  া বয়   লাকৰ মুখাৱৰণ বেনাৱাৰ বােব উপেযাগী

কা ট ৰখা কােপাৰ িখিন লওক আ  িচ ত  দখুওৱা অনুযায়ী পাইিপংৰ কাৰেণ ১.৫ x ৫ ই ৰ প ট (টকুৰা)  টা 
িচেলাৱা আৰ  কৰক।

ভাজঁ খুওৱা কােপাৰখন আনেটা ফােল ঘূৰাওক আ  এইেটা ফােলও  ভাজঁ বেনাৱাৰ  য়া  টাৰ পুনৰাবিৃ  কৰক। 
ভাজঁ সমূহ  হ  যাৱাৰ পাছত কােপাৰ খনৰ উ তা ৯ ই ৰ পৰা ৫  ই ৈল  াস পাব।

ছিবত  দখুওৱা ধৰেণ  ায় ১.৫ ই ৰ িতিনটা তলমুৱা ভাজঁ বনাই িচলাই কৰক।



এিতয়া  দখুওৱা ধৰেণ মুখাৱৰণ ব া দীঘল ৪০ ই ৰ প ট সমূহ মুখাৱৰণৰ তল আ  ওপৰ ফােল িচলাবৈল আৰ  
কৰক।

ওপৰত  দখুওৱা ধৰেণ িতিনবাৰ ভাজঁ লগাই দুেয়াটা প ট িচলাই কৰক।

ছিবত  দখুওৱা ধৰেণ দুেয়াফােল পাইিপং কিৰ ভাজঁ িবলাক সুৰি ত কৰক। মন িদয়ক যােত সকেলা ভাজঁ তলমুৱা 
হ থােক।



আেপানাৰ মুখাৱৰণ এিতয়া সাজু

অনু হ কিৰ সুিন ত কৰক যােত 
মুখাৱৰণ খেন আেপানাৰ মুখ আ  
নাক ভালদেৰ আৱিৰ ৰােখ আ  মুখ 
আ  মুখাৱৰণৰ মাজত  কােনা ফাক 
নাথােক। মুখাৱৰণ িপ াৰ সময়ত 
আেপানাৰ ফােল থকা ফালেটাত মাজৰ 
ভাজঁ সমূহ তলমুৱা  হ থকা উিচত।

পুনঃ ব ৱহাৰৰ কাৰেণ মুখাৱৰণ খন 
কিতয়াও ওেলাটা কিৰ িপি ব নালােগ। 
আগত িদয়া  য়া পালন কিৰ 
েত ক বাৰ ব ৱহাৰৰ পাছত মুখাৱৰণ 

খন সদায় ভালৈক  ধাৱক।

দি ণ ৰাজ ানৰ বহ সং া  যেন অমতৃ ি িনক, আথ 
হ তাল আ   য়াস হ তাল আিদৰ সামূিহক  া  
কম েয় এই মুখাৱৰণ ব ৱহাৰ কিৰ আেছ।
িচ  আ   য়া: যতন সং ান, উদয়পুৰ



মুখাৱৰণ খন মুখত লেগাৱাৰ সময়ত সুিন ত কৰক যােত ই আেপানাৰ 

মুখখন ভালদেৰ আৱিৰ ৰােখ আ  কাষৰ ফােল  কােনা ফাক নাথােক।

মনত ৰািখব, এিতয়াও সকেলা সময়েত 

বেলগৰ পৰা দুই িমটাৰ দৰূ  বজাই 

ৰাখক, ঘৰৈল ওভতাৰ পাছত হাত দুখন 

ভালৈক  ধাৱক আ  িনজৰ মুখ আ  চকু 

নুচব।

িশ   ৰাগ িবেশষ  ডাঃ গাগ   গােয়ল, ৰাজ ান ৰ  াৰা  দিশত



উপায় ২:  িচলাই  মিচন ব ৱহাৰ নকৰাৈক 
ঘৰত হােতেৰ মুখাৱৰণ বেনাৱাৰ উপায়
আেপানাৰ বােব 
েয়াজনীয় সাম ী সমূহ

  হেছ এখন ১০০ %  সূতাৰ কােপাৰ বা 
কপাহী  মাল

দুডাল ৰবৰ  ব

অনু ম ১

মালখন এটা িদশৰ পৰা মধ ভাগৰ 
অলপ ওপৰৈল জাপক

 অনু ম ২ অনু ম ৩

এিতয়া আনেটা িদশৰ পৰা এই 
জাপেটাৰ ওপৰৈল অহাৈক  মাল খন 
জাপক

দখুওৱা ধৰেণ মাজৰ পৰা সমানৈক 
আ  ভাজঁ কৰক



১. আেপানাৰ মুখাৱৰণ খন এিতয়া 
সাজু

২. িন ত কৰক যােত মুখাৱৰণ খেন 
আেপানাৰ মুখ আ  নাক ভালদেৰ 
আৱিৰ ৰােখ আ  মুখ আ  মুখাৱৰণৰ 
মাজত  কােনা খালী ঠাই নাথােক

৪. এই মুখাৱৰণ খন ব ৱহাৰৰ সময়ত 
আপুিন ওপৰত িদয়া সাৱধানতা আ  
িনেদশাৱলী মািন চলা উিচত

৩. মুখাৱৰণ খন িপি বৈল ৰবৰ  ব  
দুডাল কাণত লগাই লওঁক

অনু ম ৪

অনু ম ৫

অনু ম ৬

অনু ম ৭

ৰবৰ  ব  এডাল লওঁক আ   দখুওৱা ধৰেণ কােপাৰখনৰ 
বাওঁফােল বা ক

এিতয়া আনেটা ফাল আন এডাল ৰবৰ  বে েৰ বা ক। 
সুিন ত কৰক যােত দুেয়াডাল ৰবৰ  ব ৰ মাজত থকা ঠাই 
িখিন আেপানাৰ নাক আ  মুখ ঢািকবৈল পয া  হয় 

এিতয়া কােপাৰখনৰ এটা কাষ লওঁক আ  ৰবৰ  ব ৰ বািহৰৰ 
ফােল থকা অংশেটা িভতৰৰ ফােল জাপক, আনেটা কাষৰ 
পৰাও এেকদেৰ জাপক

এটা ফালৰ পৰা জপা অংশেটা আনেটা ফালত  সামাই িদয়ক



আৱশ কীয় সাৱধানতা: 

হােতেৰ বেনাৱা মুখাৱৰণ ব ৱহাৰ কৰাৰ 
আগেত মনত ৰাখক: 

১. ব ৱহাৰ কৰাৰ আগত মুখাৱৰণ খন ভালদেৰ 
ধাৱক আ  চাফা কৰক ( িপছৰ পৃ াত  দখুওৱা 
ধৰেণ)। 

২. মুখাৱৰণ িপ াৰ আগত হাত দুখন ভালৈক ধুই 
লওঁক।

৩. মুখাৱৰণ খন িততা বা  সেমকা  হাৱাৰ লেগ লেগ 
বেলগ এখন মুখাৱৰণ িপ ক আ  ব ৱহাৰ 
কৰাখন চাফা কৰক।

৪. এবাৰ ব ৱহাৰ কৰাৰ পাছত চাফা নকৰাৈক 
কিতয়াও মুখাৱৰণ এখন পুনঃ ব ৱহাৰ নকিৰব।

৫. আেপানাৰ মুখাৱৰণ খন  কিতয়াও আনৰ লগত 
সলনা সলিন কিৰ ব ৱহাৰ নকিৰব। এটা পিৰয়ালৰ 
েত ক সদস েৰ িনজা িনজা মুখাৱৰণ থািকব 

লােগ।

মুখাৱৰণ  খালাৰ সময়ত: 

• মুখাৱৰণ খনৰ আগ ভাগেটা বা অন  পৃ  
নুচব। ইয়াত লািগ থকা িফটাত ধিৰেহ 
খালক 

• থমেত তলৰ পৰা আ  পাছত ওপৰৰ 
ফালৰ িফটা  খালক 

•  খালাৰ পাছত হাত দুখন লেগ লেগ ৬৫ % 
এলক’হল যু   চিনটাইজাৰ বা চােবান 
আ  পানীেৰ ৪০  চেক ৈল  ধাৱক

• মুখাৱৰণখন চােবান পানী বা িনমখযু  
উতলা পানীত ৰাখক 



ঘৰত বেনাৱা মুখাৱৰণ সমূহ সদায়  কেনৈক 
চাফা আ  বীজাণু মু  কিৰব

১. চােবান আ  গৰম পানীত মুখাৱৰণ খন ভালৈক  ধাৱক আ  
কেমও ৫ ঘ াৰ কাৰেণ  চাকা ৰ’দত  েকাৱাওক।
যিদ আেপানাৰ ঘৰত ৰ’দ নালােগ, িবক  ২ পালন কৰক 

২. মুখাৱৰণ খন এটা  চাৰ কুকাৰৰ পানীত ৰাখক আ  কেমও ১০ 
িমিনটৈল  চাৰত উতলাওক আ  ভালৈক  েকাৱাওক। পানী 
িখিনত িনমখ িমহলাই ল’ ল ভাল হয়।  চাৰ কুকাৰ নাথািকেল 
আপুিন ১৫ িমিনটৈল গৰম পানীত মুখাৱৰণ খন উতলাব পােৰ ।
যিদ আেপানাৰ ওচৰত  চাৰ কুকাৰ/উতলা পানী নাথােক, িবক  ৩ 
ৰ পালন কৰক

৩. চােবােনেৰ  ধাৱক আ  মুখাৱৰণ খনত পাচঁ িমিনটৈল তাপ 
েয়াগ কৰক। (ইয়াৰ বােব আপুিন ইি ৰ ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ)।



আেপানাৰ মুখাৱৰণ খন  কেনৈক যতেনেৰ ৰািখব?
আেপানাৈল অনুেৰাধ, দুখন মুখাৱৰণ বনাওক যােত িনয়িমত ভােৱ এখন 
িপি ব আ  আনখন ধুই  েকাৱাব পােৰ

ঘৰৰ পৰা িযেকােনা  া কৰ  ঠাঙা 
লওঁক

ইয়াক চােবান আ  পানীেৰ 
ভালৈক ধুই লওঁক

ইয়াক দুেয়াফালৰ পৰা ভালৈক 
কাব িদয়ক

ইয়াক ভালৈক ব  কিৰ ৰাখক  এিতয়া আপুিন মুখাৱৰণ িবলাক 
এখন এখনৈক ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ

এই চাফা  ঠাঙােটাত িনজৰ 
অিতিৰ  চাফা মুখাৱৰণ ৰাখক



ঘৰত বেনাৱা পুনঃব ৱহাৰ  যাগ  মুখাৱৰেণ  সং িমত ব ৰ পৰা ওেলাৱা বতাহত থকা  টাপাল  সন 

ণালীত  েৱশ কৰাৰ স াৱনা  কৱল কম কেৰ। এইেবােৰ স ূণ  েপ সুৰ া  দান নকেৰ। ইয়াত 

িনেদশ িদয়া ধৰেণ পুনঃব ৱহাৰ কিৰবৰ উপেযাগী মুখাৱৰণ সমূহ সদায় ধুই  চাফা কৰা আৱশ ক। 

নুধুৱাৈক  কিতয়াও পুনৰ ব ৱহাৰ নকিৰব। আেপানাৰ মুখাৱৰণ খন  কিতয়াও আনৰ লগত সলনা‐

সলিনৈক ব ৱহাৰ নকিৰব। সামা জক দৰূ  এিতয়াও মািন চিলব লািগব। 

সঘনাই িনজৰ হাত দখুন চােবােনেৰ ২০ 

চেক ৈল ধুবৈল মনত ৰাখক।
Images from public sources

িভৰ থকা ঠাইত মুখাৱৰণৰ ব ৱহাৰ িবেশষ ভােৱ উপেযাগী।

িডজাইন: ভািতভাৰ 
অনুবাদ:    লবচ

ধান  ব ািনক উপেদ া, ভাৰত 
চৰকাৰৰ কায ালয়ৰ  াৰা ৩ এি ল, 
২০২০ ত জািৰ


