কিভাবে িাপবের মাস্ক তৈকর িরবৈ হবে
Design and preparation of cloth mask - Bengali

এই িাপবের মাস্ক তৈকর িরবৈ আপনার যা প্রব াজন হবে:
উপোেোন

সংখযো ও আকোর

উপকরলর্র ধরন

উপকরলর্র উেোহরর্
• িাপে

বোইলরর অংশ

1টি, 25 সেকম x 25 সেকম

পাকন-কনবরাধি সেকিি
(পকিএস্টার/পকিবপ্রাপাইকিন)

• পুনে্যেহারবযাগ্য 'েেুজ' শকপিং
েযাগ্
• অ্যািটিভ ও যার (দ্রুৈ শুকিব
যা এমন)
• এিটি োেকৈ স্তর:

েোঝখোলনর
অংশ

1টি, 25 সেকম x 25 সেকম

সেকিি সেন্ড (িটন পকিএস্টার
সেন্ড/পকিবপ্রাকপকিন)

• িাপে ো

লেিলরর অংশ

1টি, 25 সেকম x 25 সেকম

পাকন সশাষণিারী সেকিি (ৈু িা)

• িাপে

কোলন পরোর
ুপ

2টি, প্রকৈটি 20 সেকম

ইিাকস্টি ো করিং ো িাপবের টু িবরা

• পুনে্যেহারবযাগ্য 'েেুজ' শকপিং
েযাগ্
• টিশাট্
• জুৈার কেবৈ

গুরুত্বপূর্ণ: সবগুল ো উপকরর্ অক্ষু ন্ন থোকো এবং অতিতরক্ত পোি ো নো হলে যোওেো অথবো তিদ্র হলে নো যোওেো তনতিি করুন।
উপকরলর্র ধরন সম্পলকণ তনতিি হলি আইলেলের ল লব েযোগ যোচোই কলর লেখুন। উপকরলর্র আকোরগুল ো আনুেোতনক এবং
একজন সোধোরর্ প্রোপ্তবেলের জনয প্রেোন করো হলেলি।

ধাপেমূহ

A. তিনটি কোপলের প্রতিটি লথলক 25
লসতে × 25 আকোলরর বগণ োকোর
েু কলরো লকলে তনন।
এগুল ো বোইলরর, েোঝখোলনর এবং
লেিলরর স্তর গঠন করলব।
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B. উপলরর ও তনলচর লহে ও লস োইলের
জনয কোপলের 1 লসতে অংশ েোাঁজ
কলর তনন ( ো তবন্দুর লরখোগুল ো
লেখুন)।

C. পোলশর তেলকর লহে ও লস োইলের
জনয কোপলের 1.5 লসতে অংশ েোাঁজ
কলর তনন ( ো তবন্দুর লরখোগুল ো
লেখুন)।

D. প্রলিযক পোলশর প্রশস্ত লহে-এর েধয
তেলে 20 লসতে দেল্ণ যর ই োতিক, তরং
বো কোপলের েু কলরো প্রলবশ করোন।
লহলের লেির তেলে পোর করলি
লসফটি তপন বো বে সুই বযবহোর
করুন।

E. প্রোন্তগুল ো শক্ত কলর তগে তেন অথবো
একলে লস োই কলর তনন।
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F. সোবধোলন েোস্কটি পরুন লযন লসটি
আপনোর েুলখ তফে হে।
পলর থোকো অবস্থোে েোলস্কর বোইলরর
অংশ স্পশণ করলবন নো।

G. আপতন েোস্কটি আপনোর েুলখ আলরো
েোল োেোলব তফে করলি চোইল
েোলস্কর উপর একটি নোই লনর িতকং
পলর েোথোর তপিলন লবাঁলধ তনলি
পোলরন।

To find out more information about corona virus and how to stay safe visit
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>

For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only

To receive this document in another format email Public Health branch
<public.health@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne. © State of Victoria, Australia, Department of Health and
Human Services, 11 July 2020.
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