
 

Wearing face masks in Queensland – Bengali (বাাংলা) – 14/09/2020 

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০  
 

কুইন্সল্যান্ডে মুন্ডের আবরণী বা ফেইস মাস্ক 
 
মুপ্টের আবরণী বা সেইে মাস্ক কপ্টরানাভাইরাে (COVID-19) এর ববস্তার প্রবিপ্টরাধ কপ্টর, ববপ্টেষি সে েকল 
স্থাপ্টন সেোপ্টন অপ্টনের সেপ্টক ১.৫ বমটাপ্টরর দূরপ্টে োকা েম্ভব হয় না। িাপ্টের মপ্টধে অন্তভুুক্ত রপ্টয়প্ট েঃ  

• বড় আকাপ্টরর জনেমাগম  
• সে েকল ভবপ্টন প্রচুর োংেেক সলাক বাে কপ্টর 
• বাপ্টে বা সেপ্টন  

কুইন্সলোপ্টে আপনাপ্টক মাস্ক পড়প্টি হপ্টি পাপ্টর েেনেঃ  

• হােপািাপ্টল প্রপ্টবে করপ্টবন 
• োংরবিি এলাকায় অববস্থি বয়স্ক সেবা বনবাে (aged care facility)পবরেেুন করপ্টবন  
• োংরবিি এলাকায় স্থাবপি োরীবরক প্রবিবন্ধী বনবাে (disability accommodation service)পবরেেুন 

করপ্টবন 
• আপনার ডাক্তার বা নােু সেটি পড়প্টি বনপ্টেুে সেন 
• আপবন COVID-19 এ আক্রান্ত বকনা িা পরীিার জনে অপ্টপিারি োকপ্টবন।  

বনয়বমি ববরবিপ্টি হাি দুটি সধৌি করা এবাং অপ্টনের সেপ্টক দুটি বড় ধাপ্টপর দূরে বজায় রাো প্রপ্টয়াজন। 
অপ্টনের োপ্টে সকালাকুবল, চুম্বন এবাং হাি সমলাপ্টনা এবড়প্টয় চলুন।  

ফেভান্ডব মাস্ক পড়ন্ডবন  
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১.  মাস্ক পড়ার আপ্টগ োবান ও পাবন বেপ্টয় বা হোে েোবনটাইজার বেপ্টয় আপনার হাি দুটি পবরষ্কার 
করুন। 

২. মাপ্টস্কর লুপ বা বেিাটি ধরুন, অিেঃপর বেিাটি মাোর বপ প্টন সবেঁপ্টধ বনন বা লুপটি কাপ্টনর োপ্টে 
আটপ্টক বেন।  

৩. এটা বনবিি করুন সেন মাস্কটি আপনার মুে ও নাক ভাপ্টলা ভাপ্টব সেপ্টক রাপ্টে। সকান ভাপ্টবই সেন 
নাক-মুে এবাং মাপ্টস্কর মপ্টধে োেঁ কা স্থান না োপ্টক। েবে আপবন োবজুকোল মাস্ক বেবহার কপ্টরন, িপ্টব 
আপনার নাপ্টকর চারপাপ্টে নাোরপ্টের অাংেটি (nose piece) ভাপ্টলা ভাপ্টব সেেঁপ্টট বনন।  

মাস্ক পড়ার পর আপনার সচাে, নাক, বা মুে, অেবা মাপ্টস্কর েমু্মপ্টের অাংে হাি দ্বারা স্পেু করপ্টবন না। 
আপনাপ্টক েবে মাস্কটি স্বল্পকাপ্টলর জনে পড়প্টি হয়, এবাং পরবিীপ্টি সেটি পড়ার আর প্রপ্টয়াজন না োপ্টক, 
িাহপ্টল সেটি বনকটস্থ ববপ্টন বনপ্টিপ করুন। েম্ভব হপ্টল আপনার বেবহৃি মাস্কটি সকান একটি আবদ্ধ বোপ্টগ 
আবৃি কপ্টর দূপ্টর সেলুন। মাস্কটি ববপ্টন বনপ্টিপ করার পর আপনার হাি দুটি ধুপ্টয় বনন।  

সুপাররশকৃত রকছু মুন্ডের আবরণী বা ফেইস মাস্ক  

েবচাইপ্টি ভাপ্টলা সেইে মাস্ক হপ্টলা একবার বেবহার উপপ্টোগী োবজুকোল মাস্ক – এগুবল োপ্টমুবেপ্টি বকনপ্টি 
পাপ্টরন। েবে োবজুকোল মাস্ক না পাওয়া োয়, িাহপ্টল কাগপ্টজর বা কাপপ্টড়র তিবর সে সকান ধরপ্টণর মাস্ক 
বেবহার করপ্টি পাপ্টরন। কাপপ্টড়র তিবর েবচাইপ্টি কােুকরী মাস্কগুবলপ্টি অন্তিপপ্টি ৩টি স্তর োপ্টক। আপবন 
েবে সকানমপ্টিই কাপপ্টড়র তিবর মাস্ক েুেঁপ্টজ না পান িপ্টব সকান রুমাল বা স্কােু বেবহার করপ্টি পাপ্টরন েবে িা 
আপনার নাক ও মুে েঠিক ভাপ্টব সেপ্টক রােপ্টি পাপ্টর।  

রনন্ডেই কাপন্ডড়র মাস্ক ততরর করুন 

আপবন বনপ্টজই কাপপ্টড়র তিবর মাস্ক প্রস্তুি করপ্টি পাপ্টরন। সেইে মাস্ক তিবর করার েপ্টবুাত্তম উপায়টি 
জানপ্টি অপ্টেবলয়া েরকাপ্টরর প্রপ্টয়াজনীয় িেেেুত্র  (PDF) বলঙ্কটি বেবহার করুন।  

কাপন্ডড়র ততরর পুনরায় বযবহার উপন্ডোগী ফেইস মাস্কটি পররষ্কার করার রনয়ম  

প্রবিবার বেবহার করার পর কাপপ্টড়র তিবর মাস্কটি সধায়া উবচৎ।  

এগুবল োবান এবাং কাপড় সধায়ার উপেুক্ত গরম পাবন দ্বারা ওয়াবোং সমবেপ্টন অনোনে কাপপ্টড়র োপ্টে, অেবা 
হাি বেপ্টয়ও সধায়া োয়। পুনরায় বেবহার করার আপ্টগ কাপপ্টড়র তিবর মাস্কটি ড্রায়ার বা কাপড় শুকাপ্টনার েপ্টে 
অেবা উনু্মক্ত বািাপ্টে (ক্লে লাইপ্টন)  শুবকপ্টয় বনন। 

বেবহৃি মাস্ক স্পেু করার পর োবান ও পাবন বেপ্টয় বা হোে েোবনটাইজার বেপ্টয় আপনার হাি দুটি ধুপ্টয় 
সেলুন। 

আপনার ফেইস মাস্ক কতক্ষণ পর পর পররবতত ন করন্ডবন 

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/07/coronavirus-covid-19-how-to-make-a-cloth-mask.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/07/coronavirus-covid-19-how-to-make-a-cloth-mask.pdf
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োবজুকোল মাস্ক একবাপ্টরর সবেী বেবহার করা উবচৎ নয়  

কাপপ্টড়র তিবর সেইে মাস্ক সধায়ার পর পুনরায় বেবহার করপ্টি পাপ্টরন। অন্তি দুটি কাপপ্টড়র তিবর মাস্ক 
বেবহার করা ভাপ্টলা, োপ্টি েব েময় পবরষ্কার একটি বেবহাপ্টরর জনে পাওয়া োয়।  

বাবড় সেপ্টক দূপ্টর সকানও জায়গায় ভ্রমণ বা পবরেেুপ্টন সগপ্টল এমন অপ্টনক েময় আপ্টে েেন আপবন অনেপ্টের 
সেপ্টক ১.৫ বমটার দূপ্টর োকপ্টি পারপ্টবন না এবাং িেন আপনার মাস্ক পড়ার প্রপ্টয়াজন হপ্টব। অপ্টনক েময় 
আপবন দূরে বজায় রােপ্টি পারপ্টবন এবাং মাস্ক পরার েরকার হপ্টব না। উোহরণস্বরূপ, আপবন েবে েকাপ্টল 
কাপ্টজ োওয়ার েময় সকান মুপ্টোে পপ্টড়ন, িপ্টব বাবড় সেরার পপ্টে পুনরায় সেটি বেবহার করা উবচি নয়। 

বেবহৃি োবজুকোল মাস্কটি ববপ্টন বনপ্টিপ করুন অনেবেপ্টক কাপপ্টড়র তিবর মাস্কটি সধায়ার আপ্টগ একটি 
প্লাবিপ্টকর বোপ্টগ আবৃি করুন।    

পূপ্টবু বেবহৃি কাপপ্টড়র তিবর মাস্ক না ধুপ্টয় পুনরায় বেবহার করপ্টল অনেপ্টের মপ্টধে বা আপনার বনপ্টজর মপ্টধেও 
COVID-19  ড়াপ্টি পাপ্টর। প্রবিবার বেবহাপ্টরর েময়, একটি পবরষ্কার মাস্ক সবপ্ট  বনন। আপনার সধৌি ও 
অবেবহৃি মাস্কগুবল পবরষ্কার রােপ্টি সেগুবল একটি প্লাবিক বা কাগপ্টজর বোপ্টগ বহন করুন। 

আন্ডরা তথ্য োনন্ডত চান  

13HEALTH (13 43 25 84) নম্বপ্টর কল করুন এবাং ভাষাগি ববষপ্টয় োহােে চাইপ্টল ইন্টারবপ্রটার বা সোভাষীর 
জনে বলুন। সেবাটি ববনামুপ্টলে প্রোন করা হয়।     

মানরসক স্বান্ডযযর সাহােয  

েবে আপবন COVID-19 এর কারপ্টণ উপ্টদ্বগ, ভীবি বা ববষন্নিায় আক্রান্ত হন িপ্টব 1300 MH CALL (1300 64 
22 55) নম্বপ্টর সোন করুন অেবা কুইন্সলোে োন্সকালচারাল সমন্টাল হোলে সেন্টার (সোমবার সেপ্টক 
শুক্রবার েকাল ৮:৩০ সেপ্টক ববকাল ৪:৩০ পেুন্ত সোলা) এ 1800 188 189 নম্বপ্টর সোন করুন। ভাষাগি 
ববষপ্টয় প্রপ্টয়াজন হপ্টল আপবন ইন্টারবপ্রটার বা সোভাষীর োহােেও চাইপ্টি পাপ্টরন।  

 

 
 


