Homemade Cloth Face Masks
FAQs, Assembly Guide, and Patterns

FAQs
বাড়িতে তেডি কাপত়িি মুত াশগুডি কী রিাগ রেতক িক্ষা কিতব?
বার বার হাত ধ াযা ধরাগ প্রততররার র জন্য সবরেরয গুরুত্বপূর্ ।ণ সম্মিতিতভারব সামাম্মজক দূরত্ব বজায
রাখরি আর তার সারে সঠিক মাস্ক বযবহাররর কররি ঘরর তততর কাপর়ের মুরখাশগুতি এর ধরারগর তবস্তাররক
ীর কররত সহাযতা কররত পারর। এই মাস্ক বযবহার করর কাতশ এবং হাাঁতে ধেরক ব়ে ধ াাঁটা অরন্ক অংরশ
আটরক ধদযা ধেরত পারর। ঘরর তততর কাপর়ের মুরখাশগুতি তিতন্কাি মুরখারশর মরতা হযত শম্মিশাতি ন্য
তকন্তু এটা বযবহার কররি আক্রান্ত ধরাগীর ধেরক অসুস্হ হওযা অরন্ক অংরশ বন্ধ করা সম্ভব
আডম ডক তেডি মাস্ক দান কিতে পাডি?
হযাাঁ পাররন্। তরব দান্ করার জন্য মাস্কগুতি ধসিাই করার আরগ, এমন্ প্রাপকরক সন্ধান্ করুন্ তেতন্ এগুরিা
তন্রত এবং তবতরন্ কররত সিত হন্। উদাহরর্স্বরূপ, হাসপাতািগুতি তারদর সীমাবদ্ধতার কাররর্ এই
মুরখাশগুতি ন্াও তন্রত পারর। আপন্ার এিাকার সংস্থাগুতি োরা এিাকার জন্রগাষ্ঠীর ধসবা ধদয, তারদর
ম্মজজ্ঞাসা করুন্ েতদ তারা বাত়েরত তততর কাপর়ের মাস্কগুতি গ্রহর্ কররত এবং তবতরর্ কররত ইচ্ছুক তকন্া।
বান্ারন্া মাস্ক গুতি তবতরর্ করার আরগ ততন্ তদন্ রর একঠট কাগরজর বযারগ ভরর রাখুন্।
আডম কীভাতব বাড়িতে তেডি কাপত়িি মাস্ক পডিষ্কাি কিব?
ঘরর তততর কাপর়ের মুরখাশগুতি বযবহাররর আরগ সঠিকভারব পতরষ্কার করর
তন্রত হরব ।
-সাবান্ বযবহার করর গরম পাতন্রত (১৬০°F) পতরষ্কার করর তন্রত পাররন্
- আপতন্ মাস্কগুতিরক একঠটরত ৫ তমতন্ট তভম্মজরয ধররখ জীবার্ুমুিও কররত
পাররন্। এজন্য
২ োমে তিে এক গযািন্ পাতন্রত গুতিরয তারত মাস্কগুতি তভম্মজরয রাখরত
পাররন্।
রকান ধিতেি কাপ়ি সবতেত়ে ভাি কাজ কতি?
কােকর
ণ হওযার জন্য, একঠট মারস্কর ধরাগ জীবান্ূর কর্া ত ল্টার কররত হরব এবং এর মর য তদরয শ্বাস তন্রত
েরেষ্ট সহজ হরত হরব। েতদ ধমতিরকি ধগ্রি পতিরপ্রাতপতিন্ ন্া পাওযা োয তাহরি 100% সুতত এবং সুততর
তমশ্রর্ কাপ়েই ধসরা।

ডকভাতব বানাতবন

প্রস্তুতত
কাপ়ি
এই মুরখারশর দুঠট স্তর ররযরে — তভতরর অংশ ো আপন্ার
মুখ স্পশ করর
ণ
এবং বাইররর স্তর । দুঠট স্তর তততর করা ধেরত
পারর একই কাপ়ে বা তবতভন্ন কাপ়ে তদরয। এই মাস্কঠট ১০০%
সুতত বা সুততর তমশ্ররর্র কাপ়ে তদরয বান্ারত হরব ঠিকভারব
শ্বাস ধন্যার জন্য। দুই টুকররা কাপ়ে িাগরব। প্রাপ্তবযষ্ক
একজরন্র জন্য তততর কররত কাপর়ের মাপ ১৪.৫ ইন্্ম্মি x
৭.৫ ইন্্ম্মি (৩৬ ধসতমx১৮ ধসতম) বযবহার কররত হরব। একঠট
প্রাপ্তবযস্ক মুরখারশর (তেত্র ১ ধদখুন্) ততন্ঠট আকার ররযরে:
ব়ে, মাঝাতর, এবং ধোট।

কাতনি িুপ ডক ডদত়ে বানাতবন
প্রততঠট মুরখারশর কারন্র জন্য দুঠট তিপ প্ররযাজন্। কারন্র
িুপঠট ধে উপাদারন্ বান্ারবন্ ধসটা
আ া ইম্মি (১.২৫ ধসতম) এর কম প্রশস্ত হরত হরব। এঠট
বান্ারন্ার জন্য ইিাতিক, ইিাতিক কিণ, তিং, ত তা, পক্ষপাত
ধটপ, এমন্তক জুরতার ত তাও বযবহার কররত পাররবন্।
েতদ ইিাতিক বযবহার করা হয তরব প্রততঠট টুকরা ১২ ইম্মি
(৩৫.৫ ধসতম) িম্বা হওযা উতেত । অন্যান্য উপকরর্ জন্য
প্রততঠট টুকরা ১৫ ইম্মি (৩৮ ধসতম) িম্বা হওযা উতেত।
(তেত্র 2 ধদখুন্)
রসিাই সিঞ্জাম
• ধসিাই ধমতশন্
• কাাঁতে বা েুত়ে
• সুতা
• িম্বা ধসাজা তপন্
• ধস ঠট তপন্
কাতজি জা়েগা
আপতন্ ধসিাই শুরু করার আরগ, আপতন্ কররান্ার িক্ষর্ মুি তকন্া তা তন্ম্মিত করুন্। আপন্ার হাত এবং আপন্ার
কারজর জাযগাঠট ুরয সযাতন্টাইজ করুন্।রিরবরির তন্রদণ শাবিী অন্ুোযী পুররাপুতর একঠট জীবার্ুন্াশক তদরয সব
পতরস্কার করর তন্ন্। কারজর জাযগায অন্য ধকান্ মযিা বা জীবান্ূ (খাবার, ধপাষা প্রান্ী ইতযাতদ ) োকরি তা অপসারর্
করুন্ ।

ডকভাতব বানাতবন
ধসিাইরযর তন্যম
প্রেম ধাপ:
মাতস্কি সবতেতক ব়ি দুটি কাপ়ি আতগ কািুন
- কাপ়েঠট অর ক
ণ ভাাঁজ করুন্। কাপর়ের এর ভাাঁজ প্রারন্ত
তেতিত করুন্।
- ধেখারন্ "জাযগা ভাাঁজ”(তেত্র ৪ ধদখুন্) আরে ধসখারন্
তপন্ তদরয আটতকরয কাপ়েঠট কাটুন্
- তিতীয অংশঠট কাটারত 1 াপ পুন্রাবৃতি করুন্।

ডিেী়ে ধাপ:
মাতস্কি রো়োতিি অংশ বানাতনা
ধকরট ধন্ওযা মাস্ক টুকররাগুতির একঠট খুিুন্। অর ক
ণ
করর ভাজ করুন্
- ধোযারির জন্য দাগ ধদযা জাযগা বরাবর ধসিাই করুন্।
বাইররর প্রান্ত ধেরক ১/৪ ইন্্ম্মি (০.৭
ধসতম তভতরর ধসিাই কররট হরব (তেত্র 5 ধদখুন্)।
- তিতীয টুকরাঠটও একই ভারব ভাাঁজ এবং ধসিাই করুন্।
-

েৃ েী়ে ধাপ:
ডভেতিি আি বাইতিি কাপ়ি দুটি রজািা িাগাতনা
-

মারস্কর কাপ়ে দুঠট একঠটর উপার আর একঠট
রাখুন্,
কাপর়ের িান্ তদরকর প্রান্ত একসারে রাখুন্ (তেত্র
৬)
দুঠট স্তর এক সারে জুর়ে ধসিাই করুন্ ১/৪ ইন্্ম্মি
(0.৭ ধসতম) জাযগা বযবহার করর।
দুঠট স্তর এক সারে ন্ীরে জুর়ে ধসিাই করুন্

েেু ে ধাপ:
থ
মাস্কটি ডান ডদতক ঘুডিত়ে ডদন
-

প্ররযাজরন্ আযরন্ করর তন্ন্

পঞ্চম ধাপ:
উপতিি আি ডনতেি রসিাই
-

কাপর়ের ধকার্ বরাবর ধসিাই করুন্
এসময কাপর়ের সাইরি ধসিাই কররবন্ ন্া

ষষ্ঠ ধাপ:
কাতনি ডিো িাগাতনাি জা়েগা তেডি কিা
-

কাপররর ধশষ মাো ভাজ করর ধসিাই করুন্
১/৪ ইন্্ম্মি (0.৭ ধসতম) (তেত্র ১০ ধদখুন্)
ভারজর মাপ হরব ১/৮ ইন্্ম্মি (১.৫ ধসতম)
প্ররযাজরন্ তপন্ তদরয আটতকরয তন্ন্ (তেত্র ১১
ধদখুন্)

সপ্তম ধাপ:
কাতনি অংশ রসিাই কিা
-

একঠট ইিাতিক এর ধশষ মাো ধসই ঠট তপন্ এর
মাোয িাতগরয াক্কা তদরয ঢূ তকরয তদন্ (তেত্র ১২)

অষ্টম ধাপ:
িুপটি সটিক মাতপ িা া
-

ইিাতিকঠট তগট তদরয বাাঁ ুন্। িুপঠট আিগাভারব ধশষ করুন্।
পতর ান্কারী তদঘযণ সামঞ্জসয কররত পাররন্ তগাঁট ধবাঁর (তেত্র ১৩
ধদখুন্)।

ব়ি সাইতজি মাস্ক
১/৪ ইন্্ম্মি (৬ তম.তম.) জাযগা ধররখ ধসিাই করুন্

কাপ়ি আি িুপ:
কাপ়ে : ১৪.৫ ইন্্ম্মি ৭.৫ ইন্্ম্মি
(৩৬ ধস.তম. ১৮ ধস.তম.)
সুততর ঠট জামা, শাত়ে, সারিাযার কাতমজ বা অন্য
ধে ধকান্ সুততর কাপ়ে তদরয তততর করা োরব
িুপ: ইিাতিক, ইিাতিরকর দত়ে, তার বা ত তা
বযবহার করা োরব তরব তা ১/২ ইন্্ম্মি (১.২৫
ধস.তম.) েও়ো হরত হরব)

তপ্রন্ট কররি এই িাইন্ঠট ২ ইন্্ম্মি (৫
ধস.তম.) হরব । আপন্ার মারস্কর সাইজ
অন্ুোযী কতমরয বা বাত়েরয তন্রত পাররন্

মাঝাডি সাইতজি মাস্ক
১/৪ ইন্্ম্মি (৬ তম.তম.) জাযগা ধররখ ধসিাই করুন্

কাপ়ি আি িুপ:
কাপ়ে : ১৪.৫ ইন্্ম্মি ৭.৫ ইন্্ম্মি
(৩৬ ধস.তম. ১৮ ধস.তম.)
সুততর ঠট জামা, শাত়ে, সারিাযার কাতমজ বা অন্য
ধে ধকান্ সুততর কাপ়ে তদরয তততর করা োরব
িুপ: ইিাতিক, ইিাতিরকর দত়ে, তার বা ত তা
বযবহার করা োরব তরব তা ১/২ ইন্্ম্মি (১.২৫
ধস.তম.) েও়ো হরত হরব)

তপ্রন্ট কররি এই িাইন্ঠট ২ ইন্্ম্মি (৫
ধস.তম.) হরব । আপন্ার মারস্কর সাইজ
অন্ুোযী কতমরয বা বাত়েরয তন্রত পাররন্

র াি সাইতজি মাস্ক
১/৪ ইন্্ম্মি (৬ তম.তম.) জাযগা ধররখ ধসিাই করুন্

কাপ়ি আি িুপ:
কাপ়ে : ১৪.৫ ইন্্ম্মি ৭.৫ ইন্্ম্মি
(৩৬ ধস.তম. ১৮ ধস.তম.)
সুততর ঠট জামা, শাত়ে, সারিাযার কাতমজ বা অন্য
ধে ধকান্ সুততর কাপ়ে তদরয তততর করা োরব
িুপ: ইিাতিক, ইিাতিরকর দত়ে, তার বা ত তা
বযবহার করা োরব তরব তা ১/২ ইন্্ম্মি (১.২৫
ধস.তম.) েও়ো হরত হরব)

তপ্রন্ট কররি এই িাইন্ঠট ২ ইন্্ম্মি (৫
ধস.তম.) হরব । আপন্ার মারস্কর সাইজ
অন্ুোযী কতমরয বা বাত়েরয তন্রত পাররন্

