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ক োভিড-19: মুখের বো কেইস মোস্কসমূহ বযবহোর  রো 
একটি উচ্চ গুনসম্পন্ন মাস্ক বেখে রনন যা ভাখ াভাখে মাপসই এেং আিামদায়ক হয়।  ািীরিক দিূত্ব েজায় িাো, 
টিকা গ্রহণ কিা এেং অনযানয জন স্বাস্থ্যসম্পরকি ত রেরিসমূহ (public health measures) োড়াও, মাস্ক পরিিান 
কিা বকারভড-19 এি রেস্তাি হ্রাস কিখত পাখি। যেন  ািীরিক দিূত্ব েজায় িাো কষ্টকি, অভযন্তিীণ রেনযাসসমূহ 
(পাের ক বসটিংস) এেং উন্মুক্ত স্থ্ানসমূখহ (আউটখডািস) মাস্ক পরিিান কিা উরিত। 

প্র োশ্য স্থোনসমূখহ মোস্কসমূহ আবশ্য  
রসটি অে টিখটাি (City of Toronto) উপরেরি-541-2020 (By-law 541-2020) যা উপরেরি-664-2020 
(By-law 664-2020) দ্বািা সংখ ািন কিা হখয়খে, তা েহু-আোরসক ভেনসমূখহ সেিসািািখণি এ াকাসমূহ সহ 
সক  অভযন্তিীণ রেনযাসসমূখহ প্রখতযকখক মাস্ক ো মেুমণ্ডখ ি আেিণ পরিিান কিাি জনয রনখদি  প্রদান কখি। 
প্রাখদর ক সিকাি ো বপ্রাখভরিয়া  গভাণিখমটও রনখদি  প্রদান কখি বয রিওখপরনং অটারিও অযাক্ট অনযুায়ী সক  
অভযন্তিীণ স্থ্ানসমূখহ মাস্ক পরিিান কিখত হখে। 

 মমস্থোখনর শ্র্ম োবলী (Workplace Requirements) 
রিওখপরনং অটারিও অযাক্ট সক  কমিস্থ্ানসমূখহ মাস্ক েযেহাখিি রনখদি  প্রদান কখি, এমনরক ঐসক  স্থ্ানসমূখহও 
বযগুখ া সেিসািািখণি জনয উন্মুক্ত নয়। রসটি অে টিখটাি (City of Toronto) উপরেরি-541-2020 
পরিিা নাকািীগণ ো অপাখিটগণখক একটি মাস্ক সংক্রান্ত নীরত (mask policy) ততিী কিাি রনখদি  প্রদান কখি। 
কমিস্থ্াখনি রেনযাসসমূখহ কাপখড়ি মাস্কসমূহ প্রখয়াজনীয় েযরক্তগত সিুক্ষামূ ক সিঞ্জাম ো পািখসানযা  বপ্রাখটরক্টভ 
ইক্যযপখমটখক (রপরপই – PPE) প্ররতস্থ্াপন কখি না। 

মোস্কসমূহ এবং উৎখসর ভনয়ন্ত্রণ (Masks and Source Control) 
যেন আমিা একটি উচ্চ গুনসম্পন্ন, ভাখ া-মাপসই মাস্ক পরিিান করি, আমিা আমাখদি মুখেি রনিঃসতৃ  া াি কু্ষদ্র 
রেন্দসুমূহ (খিরসখপটরি ড্রপখ ট) এেং অরত কু্ষদ্র তি  কণাসমূহ (এখিাস সসমূহ) বেখক অনয েযরক্তেগিখক সিুক্ষা 
প্রদান কিরে। এটিখক উৎখসি রনয়ন্ত্রণ (source control) ে া হয় এেং এটি োতাখস ও পষৃ্ঠত সমূখহ 
জীোণুসমূখহি রেস্তাি হ্রাস কিখত পাখি। উচ্চ মানসম্পন্ন, ভাখ া-মাপসই মাস্কসমূহ পরিিানকািীখক সংক্রমণ বেখক 
সুিক্ষাও প্রদান কিখত পাখি। 

 োপখের িোখলো মোখস্কর গুণোবলী 
• মাস্কসমূহ আখটাোঁসাখটাোঁভাখে বোনা কাপখড়ি কমপখক্ষ রতনটি স্তি (খযমন সূরত ো  ণজাতীয় কাপড়), ো 

অরতরিক্ত সিুক্ষাি জনয একটি োোঁকরন ো রিল্টাখিি স্তি সহ দটুি স্তি দ্বািা ততিী কিা উরিত। 
• আখিা ভাখ া সুিক্ষাি জনয একটি বমরডখক  মাস্ক ো বিরিখিটখিি (শ্বাসোয়ু-খ ািক মুখো যন্ত্র) কো 

রেখেিনা করুন। 
 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/legdocs/bylaws/2020/law0541.pdf
https://www.toronto.ca/legdocs/bylaws/2020/law0541.pdf
https://www.toronto.ca/legdocs/bylaws/2020/law0664.pdf
https://www.toronto.ca/legdocs/bylaws/2020/law0664.pdf
https://www.ontario.ca/page/emergency-information
https://www.ontario.ca/page/emergency-information
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/covid-19-guidance-employers-workplaces-businesses/?accordion=covid-19-checklist-on-mask-by-law-sample-policy
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/covid-19-guidance-employers-workplaces-businesses/?accordion=covid-19-checklist-on-mask-by-law-sample-policy
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/report-covid-19-masking-source-control-workers-non-healthcare-settings.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/report-covid-19-masking-source-control-workers-non-healthcare-settings.pdf?la=en
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• আপরন একটি কাপখড়ি মাখস্কি পখকখটি মখিয োোঁকরনটি বযাগ কিখত পাখিন। পখকট োড়া মাস্কসমূখহি জনয, 

এক প্রান্ত বকখট রনন/খস াই েুখ  রনন এেং োোঁকরনটি দইু স্তখিি মাঝোখন গুোঁখজ রদন।   
• বকাখনা িাোঁক োড়াই আপনাি মাস্কটি আপনাি মুেমণ্ডখলর সোখে মোপসই হওয়া উরিত, আপনাি নাক, মুে 

এেং রিেুক বেখক িাো উরিত। 
• আপনাি মাস্কটি আরোমদোয়  হওয়া উরিত, এটিি মািযখম শ্বাস বনওয়া সহজ হওয়া উরিত, এেং এটি 

আপনাি দরৃষ্টখক সীরমত না কিা উরিত। 
• েযেহাি কিাি সময় সমন্বয়সািন কিা পরিহাি কিাি জনয আপনাি মাস্ক এেং োোঁিন/কাখনি পাখ ি 

রিতাগুখ া (ইয়াি  পুস) ভনরোপদিোখব মোপসই হওয়া উরিত।   
• এমন কাপড় বেখে রনন যা উচ্চ তাপমাত্রায় বিায়ায় সহায়তা কিখত পাখি (উদাহিণস্বরূপ, সূরত)। 
• এমন কাপড় বেখে রনন যা বিায়া এেং শুকাখনাি পি মাস্কটিি আকৃরত েজায় োখক। 

কে স ল বযভিবর্ম ক োভিড-19 এর উচ্চর্র ঝুুঁ ভ খর্ রখয়খেন 
বমরডখক  মাস্ক, বিরিখিটি ো যোযেভাখে মাপসই 3-স্তি রের ষ্ট কাপখড়ি মাস্ক রনখিি েযরক্তেখগিি জনয সুপারি  
কিা হয়:  
• যািা বকারভড-19 এ আক্রান্ত েখ   নাক্ত হখয়খেন ো যাি উপসগিসমূহ িখয়খে 
• যািা এমন বকাখনা েযরক্তি বদোখ ানা কিখেন রযরন বকারভড-19 এ আক্রান্ত েখ   নাক্ত হখয়খেন ো যাি 

উপসগিসমূহ িখয়খে 
• যািা এমন বকাখনা েযরক্তি সাখে জনাকীণি রেনযাখস োস কখিন রযরন বকারভড-19 এ আক্রান্ত েখ   নাক্ত 

হখয়খেন ো যাি উপসগিসমূহ িখয়খে 
• যাখদি বকারভড-19 বেখক গুরুতি অসুস্থ্ হখয় পড়াি ঝুোঁ রক িখয়খে 
• যািা তাখদি জীেনযাপন ো িাক্যরিি পরিরস্থ্রতি কািখণ বকারভড-19 এি সংিখ ি আসাি উচ্চতি ঝুোঁ রকখত 

িখয়খেন  

 ক্ষয করুন: কমিিািীগখণি জনয কমিস্থ্াখন রপরপই (PPE) সংক্রান্ত  তি াে ী অনুসিণ কিা উরিত। 

কে স ল পণযসমূহ সুপোভরশ্  রো হয় নো 
• একটি বিইস র ল্ড একটি মাখস্কি রেকল্প নয় কািণ এটি আপনাি মুখেি রনিঃসৃত  া াি কু্ষদ্র করণকাসমূহ ো 

বিসরপখিটরি পাটিি খক সমূহ বেখক অনয েযরক্তেগিখক সুিক্ষা প্রদান কখি না। 
• পরিিানকািীি জনয অরতরিক্ত সুিক্ষা রহখসখে মাখস্কি সাখে একটি বিইস র ল্ড পরিিান কিা বযখত পাখি। 
• প্লারিখকি মাস্কসমূহ আপনাি মুখেি রনিঃসৃত  া াি কু্ষদ্র করণকাসমূহ বেখক অনয েযরক্তেগিখক সুিক্ষা প্রদান কখি 

না কািণ এগুখ া মুেমণ্ডখ ি সাখে আিামপ্রদভাখে মাপসই নয়। 
• রনষ্কা ণ কোটিকা (এগজি ভা ভ) সহ মাস্কসমূহ রুখমি মখিয মুখেি রনিঃসতৃ  া াি কু্ষদ্র করণকাসমূহ েড়াখত 

পাখি। এগুখ া বকারভড-19 বেখক অনয েযরক্তেগিখক সুিক্ষা প্রদান কখি না ো এি রেস্তািখক সীরমত কখি না। 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/vulnerable-populations-covid-19.html
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• ঘাখড় জড়াখনাি আেিণসমূূ্হ (খনক বগইটািস), মাি ািসমূহ (স্কযাভি স) ো মাোয় োোঁিাি রুমা সমহূ 
(েযানডযানাস) মাো ো কাখনি জনয যখেষ্ট রনিাপদ নয়, এগুখ া সখি যাওয়াি ো স্থ্ানিুযত হখয় যাওয়াি 
সম্ভােনা বে ী োখক। এগুখ া িাোঁক োড়া নাক, মেু এেং রিেকু রনিাপদভাখে আেৃত কখি না। 

• িমীয় আেিণসমূহ পরিিান কিা েযরক্তেগিখক তাি রনখি মুখেি মাস্ক পরিিান কিা উরিত। 

মুখের মোখস্কর েেোেে বযবহোর 
• মাস্ক পিাি পূখেি এেং মাস্ক েূখ  বনওয়াি পখি আপনাি হাতসমূহ িুখয় রনন ো জীোণুমুক্ত (সযারনটাইজ) কখি 

রনন। 
• বকাখনা িাোঁক োড়াই আপনাি নাক, মুে এেং রিেুখকি ওপি মাস্কটি স্থ্াপন করুন। 
• যরদ এটি রভজা-রভজা ো বনাংিা হখয় যায়, আপনাি মাস্কটি পরিেতি ন করুন। 
• মাখস্কি সম্মুখেি অং  ি ি না কখি কাখনি পাখ ি রিতাগুখ া দ্বািা আপনাি মাস্কটি অপসািণ করুন। 
• আপনাি েযেহৃত মাস্কটি একটি প্লারিখকি ের খত ো বিায়াি জনয সিাসরি কাপড়-খিাপড় বিায়াি পাত্র ো 

 রি রেখন িােনু। 
• প্ররতোি েযেহাখিি পি কাপখড়ি মাস্কটি হট ওয়া  সাইখক  এেং ড্রায়াি েযেহাি কখি অনযানয কাপড়-

বিাপড়সমূখহি সাখে িুখয় রনন। 

মোস্ক বযবহোর  রোর সময়  ী  ী পভরহোর  রখর্ হখব 
• অনয বকাখনা েযরক্তেখগিি সাখে আপনাি মাস্কটি ভাগাভারগ ো ব য়াি কিখেন না। 
• একোি েযেহািখযাগয ো রডজখপাখজে  মাস্কসমূহ পনুিায়-েযেহাি কিখেন না। 
• মাস্ক পরিিান কিা অেস্থ্ায় আপনাি মেুমণ্ড  ো এটি ি ি কিা পরিহাি করুন। 
• নাক ো রিেুখকি রনখি, ো আপনাি কপাখ  আপনাি মাস্কটি পরিিান কিখেন না ো আপনাি কাখন ঝুর খয় 

িােখেন না। 
• দইু েেি ো তাি কম েয়সী র শুখদি মাস্ক পিাখেন না। 
• বয সক  েযরক্তেখগিি শ্বাসকষ্ট িখয়খে ো যািা সাহাযয েযরতখিখক মাস্কটি অপসািণ কিখত পাখিন না তাখদি 

মাস্ক পিাখেন না। 

কে স ল বযভিবর্ম মোস্ক পভরধোন  রখর্ পোখরন নো 
বয সক  েযরক্তেগি তাখদি েয়স ো রিরকৎসা-সংক্রান্ত অেস্থ্াি কািখণ মাস্ক পরিিান কিখত পাখিন না তাখদি প্ররত 
আমাখদি শ্রদ্ধা ী  হখত হখে। েযেসা এেং পরিখেো প্রদানকািীগণ, বয সক  েযরক্তেগি মাস্ক পরিিান কিখত পাখিন 
না তাখদি জনয রেকল্প পরিখেো ো সারভি সসমূহ প্রদান কিাি কো রেখেিনা করুন। ভািুি য়া  পরিখেোসমূহ, 
কােিসাইড রপকআপ েযেহাি কিাি কো ভােুন ো কম-েযস্ত সময়সমূখহ (অি-রপক আওয়াসি) পরিখেোসমূহ 
প্রদান করুন। 
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মাস্ক েযেহাি কিা সম্পবকি  তবেযি জনয গভাণিখমট অে কযানাডাি (Government of Canada) ওখয়েসাইবট যান। 

 
আখরো র্খেযর জনয, আমাখদি অন াইখন যান ো 416-338-7600 নম্বখি বটর খিান করুন। 
 

বকারভড-19 এি রেরুখদ্ধ সেখিখয় ভাখ া সুিক্ষাি জনয আপরন যত দ্রুত পাখিন সমূ্পণিরূখপ টিকা গ্রহণ করুন। 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/sew-no-sew-instructions-non-medical-masks-face-coverings.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/sew-no-sew-instructions-non-medical-masks-face-coverings.html
file:///C:/Users/Personal/Desktop/COVID-19%20Face%20Masks%20-%20Jan%2025%202022-for%20translation/toronto.ca/COVID19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/

