
মা /মুেখাশ: 
কন, কারা, কখন ব বহার করেবন 

এ সমেয় অেনেকই মুেখ মা  পরেছন আর মা  িনেয় নানা রকেমর 
 বা িচ াও এখন রেয়েছ মানেুষর মেন। সাধারণ মানষু কান সময় 

এবং কী ধরেণর মা  পরেবন স স ে  সরকােরর (এবং িব  া  
সং ার) িনেদিশকা সমেয় সমেয় বদেলেছ। তেব সকেল মা  ব বহার 
করেল য রাগ সং মণ িনয় েণ সাহায  হয় এর সপে  মাণ 
িমলেছ। যিদ আপনার শরীের ভাইরাস থেক থােক তাহেল মা  
ব বহার করেল আপনার থেক অেন র মেধ  তা ছড়ােনার স াবনা 
কমেব। আবার মা  ব বহােরর ফেল অেন র থেক আপনার মেধ  
ভাইরাস সং মণ হওয়ার স াবনাও কমেব। বািড়র বাইের 
থাকাকালীন এখন মা  ব বহার করা বাধ তামূলক। এখােন রইল 
মা  স ে  িকছু তথ  এবং তা কীভােব কাযকরী। 

আপিন কন মা  ব বহার করেবন?
াস ােসর কণার (যার ব াস ১১০ মাইে ািমটার) মেধ  ভাইরাস বািহত হয়, যা খািল চােখ দখেত 
পাওয়া যায় না। কািশ, হাঁিচ বা কথা বলার সমেয় এ িল িন ৃ ত হয়। সাধারণত, বেড়া আকােরর কণা 
(যার মেধ  বিশ সংখ ক ভাইরাস রেয়েছ বেল মেন করা হয়) কবল ১২ িমটার দরূ  অিত ম করেত 
পাের। যিদ সই দরূে র মেধ  কউ দাঁিড়েয় থােকন, তােদর নােক বা মুেখ সই ভাইরাস বাহী কণা েবশ 
করেল তা থেক তােদর সং মণ হেত পাের। এই কণা িল িজিনসপে র ওপর পৗঁছেত পাের, যা কউ ছঁুেল 
তার হােত লাগেত পাের এবং তারপর িনেজর নাক বা মুখ শ করেল সং মণ হেত পাের। এভােব রাগ 
ছড়ায়। 

যিদ জাের কািশ, হাঁিচ বা কথা বলা হয়, স ে  িকছু কণা ৬৮ িমটার দরূ  অিত ম করেত পাের, 
য দরূ  অেন র সে  আপনার রেখ চলা াভািবক শারীিরক দরূে র চেয় বিশ। দুচাকার যানবাহন িকংবা 
কােনা খালা সওয়ািরেত চলা কালীন আপনার াস ােসর কণা এর থেক আরও বিশ দরূ  অিত ম 
করেত স ম। এই কণা িল আপনার পােশ িকংবা িপছেন রেয়েছন এমন কােরা শরীের েবশ করেত পাের। 

মা  ব বহার করেল রাগ ছড়ােনার স াবনা কেম। া  ম ক থেক (ভারত সরকার) বািড়র বাইের 
থাকাকালীন মা  ব বহার বাধ তামূলক করা হেয়েছ। যিদ আপনার শরীের রােগর কােনা ল ণ বা উপসগ 
(কািশ, র) নাও দখা িদেয় থােক, তবু আপনার মা  ব বহার করা উিচৎ, কারণ:
১. আপনার শরীের রােগর উপসগ দখা না িদেলও, আপিন ভাইরাস বহন কের থাকেত পােরন, তাই আপিন 
মা  পের থাকেল আপনার াস ােসর কণার সে  অেন র শরীের ভাইরাস যাওয়ার স াবনা কেম, এবং 
এর ফেল আপিন আপনার চারপােশর মানুষেক সুরি ত রাখেত পােরন।  
২. আপনার নাক এবং মুখ ঢেক রাখার ফেল আপনার চারপােশর মানুেষর াস াস এর মাধ েম ভাইরাস 
বািহত কণা থেক আপিন িনেজ সং ািমত হওয়ার স াবনা কমােত পােরন।
৩. মা  পের থাকায় িনেজর নাক বা মুখ সরাসির শ করা থেক িবরত থাকা যায়। ভাইরাস িতেরােধ 
এ  এক  বাড়িত িতব ক। 



মা  কার এবং কখন ব বহার করা উিচত
 যিদ আপনার র এবং কািশ হেয় থােক, বা যিদ আপিন 
কায়াের াইেন থেক থােকন, সব সময় মিডক াল মা  পের থা ন 
( কবল ঘুমেনার সময় ছাড়া) 
 র বা কািশ হেয়েছ, এমন কােরা দখােশানা কেরন যিদ, মিডক াল 
মা  পের থা ন তােদর সং েশ থাকাকালীন। তাছাড়া, অসু  
মানুষ র ছাঁয়া িজিনসপ  পির ার করার সময় বা তােদর ব ব ত 
কাপড়, বাসনপ  ধায়ার সময় িনেজ মা  ব বহার ক ন। 
 যিদ আপনার কােনা উপসগ না থেক থােক, তাহেল বািড়র বাইের 
কােজ িকংবা অন  কারেণ গেল কাপেড়র মা  ব বহার ক ন বা মুখ 
ঢেক রাখুন। 

মা  িকভােব পরেবন এবং খুলেবন?
মা  ব বহােরর সব সুফল বৃথা যেত পাের যিদ তা স ক উপােয় 
পরা, ব বহার করা এবং খালা না হয়। 

মা  পরবার আেগ িনেজর হাত সাবান ও জল িদেয় ধুেয় িনন। মাে র 
িফেত বা কােনর ফাঁেসর া  ধ ন, মুেখ প ন এবং তা মুখ ও 
নাক  কমেতা ঢেকেছ িকনা তা সুিনি ত ক ন। মা  আপনার 
মুেখ িফট হেত হেব। মাে  সংযু  িফেতর সাহােয  তা দঢ়ৃব  ক ন। 
আপিন যােত সহেজ াস াস হণ ও ত াগ করেত পােরন তা 
সুিনি ত ক ন। মা  খালার সময়, কােনর পছন থেক িফেত খুলুন 
বা মু  ক ন। মাে র সামেনর অংশ, চাখ, নাক বা মুখ শ না 
করার চ া ক ন। সাবান এবং জল িদেয় হাত ধুেয় িনন। 

মা  ব বহার করবার সময় যা করেবন এবং করেবন না/ মা  ব বহােরর িবিধ িনেষধ 
বািড়র বাইের থাকাকালীন মা  পের থাকেত চ া ক ন। 

তা/ সহকম / দাকানদার/ অন  কােরা সে  কথা বলবার সময় িনেজর মুখ থেক মা  খুলেবন না। 
কািশ,হাঁিচ িকংবা থুতু (থুতু ফলেবন না)র জন  এেকবােরই মা  খুলেবন না। ফান কল নবার সময়ও 
মা  পের থাকেত চ া ক ন বা স ব হেল হ া ি  হডেসট ব বহার ক ন। 

মা  পের থাকার সময় মাে র সামেনর অংশ শ করেবন না। মাে র সামেনর অংশ, ভাইরাস বাহী কণা 
আপনার মুখ থেক বাইের যাওয়া িকংবা বাইের থেক আপনার মুেখ েবশ করা  খেত সাহায  কের। যিদ 
মাে র সামেনর অংশ ছঁুেয় থােকন, তাহেল ভাইরাস আপনার আঙুেল লেগ অন ান  জায়গায় ছড়ােত পাের। 
যিদ মাে র সামেনর অংশ কখেনা ছঁুেয় ফেলন, তৎ ণাৎ িনেজর হাত সাবান জেল (িকংবা হ া  
স ািনটাইজার িদেয়) পির ার কের িনন।  

যিদ চশমা ব বহার কেরন, তাহেল হয়েতা মা  পের থাকার ফেল চশমার কাঁচ অ  হেয় যেত পাের। এ  
িতেরাধ করবার উপায় হে  নােকর যতটা স ব উপেরর িদেক িনেয় মা  শ  কের বেঁধ নওয়া। মাে র 
ওপর চশমা পরবার চ া করেত পােরন বা নােকর ওপর থেক মা  যােত না সের যায় তার জন  সখােন 
এক  ব া এইড বা ি িকং া ার ব বহার করেত পােরন। বািড়র বাইের থাকাকালীন পিরিহত মা  বা 
চশমা হাত িদেয় কঠাক না করেত চ া ক ন। যিদ একা ই স েয়াজন হয়, কাঁধ, নুই িকংবা কি র 
পছেনর অংশ িদেয় তা করার চ া ক ন।

যিদ বািড়র বাইের থেক দীঘ সময় ধের কাজ করেত হয়, কেয়ক ঘ া পর পর (অথবা মা  িভেজ গেল) 
আপনার মুেখর মা  বদল করেত চ া ক ন। মা  বদল করবার আেগ ও পের িনেজর হাত সাবান (বা 
এলেকাহল যু  হ া  স ািনটাইজার) িদেয় পির ার কের িনন। সাবধােন মা  বদল ক ন, মাে র সামেনর 
অংশ না ছঁুেয়। এক  পির ার ও  বাে  অিতির  পির ার মা  রাখুন। আর ব ব ত মা  রাখুন অন  
এক  পাে  যা বািড় িগেয় ফেল িদেত অথবা ধুেয় িনেত পারেবন। 



খয়াল রাখেবন যােত মা  পের াস িনেত ক  না হয়, িবেশষ কের কােনা মসাধ  কাজ করার সময়। 
আপনার যিদ অ াজমা অথবা াস াসজিনত কােনা অসুিবেধ থােক, তাহেল মা  পের থাকার সময় 
াসক , মাথা ঘারা ইত ািদ ল েণর িত সেচতন থাকা উিচত। বা ােদর বেল রাখেত পােরন য মা  পের 
খলাধুলা বা দৗড়ােনার সময় যন াস নওয়ার িদেক ল  থােক। বা ােদর অ াজমা থাকেল তােদর পে  
মা  পের শারীিরক মসাধ  কাজকম না করা উিচত।

মা  পের থাকা অব ায় আপনার (বা কােনা বা ার) াস ক  হেল মা টা িঢেল কের িনন, আর েয়াজন 
হেল মা  খুেল াস িনেয় িনন। যিদ এর পেরও াস ক  না কেম, তাহেল পশাদার া কম র পরামশ 
িনন। 

কাপেড়র মা , মিডক াল মা  ও N95 মা  কী? 
১) কাপেড়র মা  হে  বািড়েত তরী পুনব বহারেযাগ  মা  বা 
মুেখাশ। িবিভ  ধরেণর কাপড় থেক এই মা  সলাই করা যায়। 
সুিতর কাপড় এর জেন  সবেচেয় উপেযাগী। ঘন বুেনােটর বা হাই ড 
কাউ  থাকা উপাদান ( যমন, উৎকৃ  মােনর বািলেশর ঢাকনা) এ 
ে  ভােলা, তাছাড়া শাট বা গি র কাপড় যা টেন ল া করা 

যায়, এবং মুেখ আঁেটাসাঁেটা হেয় বেস, িকংবা বড় কাপেড়র টুকেরা 
( াফ বা ওড়না) িবিভ  ভােব ভাঁজ কের নাক, মুখ ভােলাভােব ঢাকা 
স ব। 

য ধরেণর মা ই তরী করেত চান, ল  রাখুন যােত স র এক র 
চেয় বিশ র থােক, নাক মুখ ঢাকেত পাের, সুরি তভােব বেঁধ রাখা 
যায় এবং সহেজ ধায়া ও কেনা যায়। মুখ  ব ািনক উপেদ ার 
দ র (Gol) থেক কাপেড়র মা  তিরর প িত এবং তার ব বহার 
স ে  ভারতীয় ভাষায় িনিদ  িকছু িনেদশাবলী ত করা হেয়েছ। 

আপিন কােনা দাকান থেকও পুনব বহারেযাগ  কাপেড়র মা  িকেন 
িনেত পােরন। 

২) মিডক াল (বা সািজক াল) মা  ওষুেধর দাকােন পাওয়া যায়। 
আপনার নাক, মুখ, িচবুক ঢাকা পের সটা সুিনি ত কের তেব 
মিডক াল মা  িকনুন। এর ইলাি ক দিড় বা িফেত থাকা চাই। এই 
মা েলা িসে ক পিলমার িদেয় তরী এবং মা  বিশরভাগ ওষুেধর 
দাকােন পাওয়া যায়। িত র মূল  ১০২০ টাকা কের এবং 
পুনব বহারেযাগ  নয়। 

৩)  N95 মা  (বা রি েরটস) সবেচেয় কাযকর িতর াকারী। 
এ িল আঁেটাসাঁেটা হেয় মুেখ বেস এবং ৯৫% অিত ু  (০.৩ 
মাইে ািমটার বা তার চেয় বড়) কণা, যা হয়েতা কেরানা ভাইরাস 
বেয় চেলেছ, আটকােত পাের। এই মা  এর জাগান ইিতমেধ ই অ তুল, 
আর তাই সাধারণ মানুেষর এ  ব বহার না করাই ভােলা: কবল 
অসু  হেল িকংবা হাসপাতােল ভিত হেল, ডা ােরর পরামশ মতন এই 
মা  ব বহার করেবন।

মা  এর মেধ  রি েরটর ভা ভ থাকেত পাের আবার নাও থাকেত 
পাের। এই ভা ভ বা নলিবেশষ এমন ভােব িনিমত যােত াস ত াগ 
করা সহজ হয়, এর ফেল পািরপাি ক ােন ভাইরাস বাহী কণা আটকায় 
না এই মা । সাধারণত, ভা ভ িবহীন মা  ব বহার করাই য়। 



মা  পনুব বহার করেত পােরন িক?
আপনার কাপেড়র মা  আবারও ব বহার করেত পােরন যিদ ব বহার 
করার পর তা ধুেয় িনেয় তােত গরম কের িনন ( রােদ েকান/ 
শার কাের জীবাণুমু  কের িনন/ ফুট  জেল িকংবা ইি  কের)। 

কেতা ঘন ঘন ব বহার করেছন, সই িহেসব মেতা আপনার মা  িল 
িনয়িমত িডটারেজ  িদেয় ধুেয় িনন। স ব হেল েত ক বার ব বহার 
করবার পরই মা  কেচ িনন। কেয়ক  মা  রাখুন, এক দু  
অিতির  মা  ব বহােরর জন  তরী রাখুন, এবং স িল এক  
পির ার,  জায়গায় রাখুন/জিমেয় রাখুন/মজতু ক ন। অিনবায না 
হেয় দাঁড়ােল িনেজর মা  অেন র সে  ভাগ কের নেবন না। (যিদ 
একা ই তা করেত হয় তেব অেন র ব বহােরর আেগ মা  িডটারেজ  
িদেয় ধায়া এবং উপযু  উপােয় িকেয় নওয়া সুিনি ত ক ন)

মুেখ পের থাকা মিডক াল মা  িত ৬৮ ঘ া অ র বদল করেত 
হেব। মা  খুেল িনেয় তা এক  পাে  ফলুন/পিরত াগ ক ন, জীবাণু 
নােশর জন  যােত ১% ি চ রেয়েছ। িনেজর হাত সাবান জল িদেয় ধুেয় 
িনন। পিরত াগ করা মা  জীবাণু মু  করা অত  পূণ। এর 
ফেল আপনার মাধ েম ভাইরাস ছড়ােব না আপনার বািড়র /কােজর 
জায়গার জ াল সং হ কেরন যারা সই সাফাই কম েদর মেধ । 

া স বা দ ানার িবষেয়:
সাধারণত, হােতর া  র া অত  পূণ। যিদ আপিন িনয়িমত হাত ধুেয় থােকন এবং হাত না ধুেয় 
মুেখ শ না কেরন, তাহেল া স ব বহার না করেলও চেল। তাছাড়া, যিদ আপিন সবসময় া স পের 
থােকন এবং ভাইরাস লেগ থাকা জায়গা শ কেরন আর সই সে  িনেজর মুখও, তাহেল া স ব বহােরর 
কােনা মােনই থােক না। ঝঁুিকপূণ ান, যমন া  সবার সে  যু  কােনা পিরেবেশ থাকেল তেবই া স 
ব বহার করা উিচৎ। 

ব ািনক তথ িলর সত তা যাচাই করার যথাসাধ  চ া করা হেয়েছ; ভুল র স ান পেল অনু হ কের িন িলিখত কানায় 
জানানঃ indscicov@gmail.com.


