
কসেমিটক পণ) 
আপিন যিদ কসেমিটক পণ- িবি/ কেরন, 2স3েলােক িনরাপদ 
হেত হেব; কে8ািজশন ও 2লেবিলং-এর ব-াপাের সিুনিদ@A শত"  
রেয়েছ 

 িনেদ, িশকািটেত রেয়েছ 

· 2দেশর সংDা  
· কসেমিটক পণ- কী? 

· অ-ােরামােথরািপ পেণ-র ব-াপাের কী শত" ? 

· মূল িবধান3েলা 
· Kাণীেদর উপর পরীMার ব-াপাের শত"  

· কে8ািজশন 

· মািক@ ং / 2লেবিলং 
o নাম ও িঠকানা 
o 2ময়াদ 

o সতক@ তা 
o ব-াচ 2কাড 

o কাজ 

o উপাদানসমূহ 

o অিতিরQ তথ- 
o উপRাপনা 

· দাবী 
· দািয়Sশীল ব-িQর উপর বাধ-বাধকতা 
· মাইে/ািবড 

· আেরা তথ- 
· 2Uিডং V-াWাড@ স 

· 3XSপূণ@ আইন 

 



িবেশষ 56ব): যিদও ই্উনাইেটড িকংডম ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন 2থেক 2বর হেয় 
িগেয়েছ, তবুও িকছ[  আইন (আনু]ািনকভােব ‘িরেটইনড ইইউ ল’ িহেসেব পিরিচত) 
এখেনা Kেয়াগ হেব যতিদন পয@a না 2স3েলা ইউেক আইন bারা KিতRািপত হেব; এর 
অথ@ হেc আপিন আমােদর িনেদ@ িশকােত এখেনা ইইউ 2র3েলশেনর উেdখ 2দখেত 
পােবন।  

এই িনেদ, িশকািট হে: ইংল)া=, ?টল)া= ও ওেয়লেসর জন) 

কসেমিটকস আইিন সংDার িবষেয়র অaভg@ Q; 2যসকল পণ- 2কবলমাh ওষুধ িহেসেব 
ব-বiত হয় 2স3েলা এর অaভg@ Q নয়। কসেমিটক পেণ-র উপর 2র3েলশন (ইিস) নjর 
১২২৩/২০০৯ অনুযায়ী মানব qােR-র জন- Mিতকারক হেত পাের এমন 2কােনা 
কসেমিটক পণ- বা 2স3েলােত িকছ[  িনিদ@A িনয়িrত বা িনিষs উপাদান থাকেল 2স3েলা 
সরবরাহ করা একিট অপরাধ।  

ভgল 2লেবলযুQ কসেমিটক পণ- সরবরাহ করা একিট অপরাধ।েলেবিলেঙ যা থাকেত 
হেব তার মােঝ রেয়েছ উৎপাদনকারীর নাম ও িঠকানা, উপাদানসমূহ, Rায়ীেSর মািক@ ং, 

কাজ ও সতক@ তা।  

সবেশেষ, িকছ[  িনিদ@A িনরাপwা মূল-ায়ন না করা এবং KযুিQগত ডকুেমx সংকলন না 
করা একিট অপরাধ। 

2Uিডং V-াWাড@ স সািভ@ েসস কসেমিটক Kডাyস এনেফাস@েমx 2র3েলশন ২০১৩ 
অনুযায়ী ইউেকেত 2র3েলশনিট Kেয়াগ কের, 2যিট Kডাy 2সফিট অ-াW 2মেUালিজ 
এটেসটরা (অ-ােমWেমx একেসটরা) (ইইউ এি{ট) 2র3েলশনস ২০১৯ bারা 
সংেশািধত হেয়েছ। 2|ট ি}েটেন কসেমিটক পণ- বাজাের ছাড়ার আেগ 2য শত" 3েলা 
পূরণ করেত হেব 2স3েলা এই 2র3েলশেন উেdখ করা হেয়েছ। Kাণীর উপর পেণ-র 
পরীMা করার ব-াপােরও সীমাবsতা রেয়েছ।  

Bদেশর সংCা  
এই িনেদ@ িশকায় িন�িলিখত পিরভাষা3েলা ব-বহার করা হেয়েছ: 

· ইউনাইেটড িকংডম (ইউেক): ইংল-াW, �টল-াW, ওেয়লস ও নদ@ ান@ আয়ারল-াW 

· 2|ট ি}েটন (িজিব): ইংল-াW, �টল-াW ও ওেয়লস  

· নদ@ ান@ আয়ারল-াW (এনআই) 

· ইউেরািপয়ান ইউিনয়ান (ইইউ): ইইউেত ২৭িট সদস- রা� রেয়েছ, যার মােঝ 
রেয়েছ আয়ারল-াW িক� ইউেক-এর 2কােনা 2দশ নয় 

উপের 2ফরত যান 



কসেমিটক DডাF কী? 
2র3েলশন (ইিস) নjর ১২২৩/২০০৯ (এই িনেদ@ িশকায় এিটেক ‘দ- 2র3েলশন 
[ের3েলশনিট]) িহেসেব উেdখ করা হেয়েছ) কসেমিটক পণ-েক সংDািয়ত কেরেছ 
এভােব “েয 2কােনা ব� বা িম�ণ 2যিটর উে�শ- হেc মানব শরীেরর বাইেরর অংেশ 
(Sেকর বাইেরর িদক, চgল, নখ, 2ঠাঁট বা 2যৗনাে�র বাইেরর অংশ) বা দাঁেতর ও মুেখর 
2ভতেরর ��ি�ক িঝিdর সং�েশ@ এেস �ধুমাh বা মূলত 2স3েলােক পির�ার করা, 
সুগ�যুQ করা, 2স3েলার �প পিরবত@ ন করা, 2স3েলােক সুরিMত করা, 2স3েলােক 
ভােলা অবRায় রাখা বা শরীেরর দগু@� দরূ করা”।  

2র3েলশনিট 2কবল কসেমিটক পেণ-র ব-াপাের এবং 2মিডিসনাল পণ-, 2মিডক-াল 
িডভাইস বা বােয়াসাইডাল পেণ-র ব-াপাের নয়।  

যিদ 2কােনা ব� বা িম�েণর উে�শ- হয় গলাধঃকরণ, �ােসর সােথ 2টেন 2নওয়া, মানব 
শরীের ইনেজy বা ইম�-াx করা তাহেল এিট কসেমিটক পণ- নয়। 

উপের (ফরত যান 

অ)ােরামােথরািপ পেণ)র ব)াপাের কী শত"? 
ব-বহােরর উে�েশ-র উপর িনভ@ র কের এ3েলা 2মিডিসন বা কসেমিটক পণ- হেত পাের, 
আবার দিুটর 2কােনািটই নাও হেত পাের। এ3েলা যিদ 2মিডিসন বা কসেমিটক পণ- না 
হয়, তাহেল এ3েলা 2জনােরল Kডাy 2সফিট 2র3েলশন ২০০৫ এর আওতায় থাকেব।  

অ-ােরামােথরািপ পেণ-র ব-াপাের যিদ আপনার আেরা িনেদ@শনার Kেয়াজন হয় তাহেল 
অনু|হ কের আপনার Rানীয় 2Uিডং V-াWাড@  সািভ@ সেক িজেDস কXন।  

উপের (ফরত যান 

মূল িবধানMেলা 
ইউেকর দািয়Sশীল ব-িQ যিদ 2কােনা কসেমিটক পণ- সরবরাহ কেরন 2যিট সাধারণ ও 
যুিQস�তভােব অনুেময় পিরিRিতেত ব-বহার করার ফেল মানব qােR-র Mিত করেত 
পাের তেব তা একিট অপরাধ, 2যেMেh িনেচর িবষয়3েলা িবেবচনায় 2নওয়া হেব:  

· এিটর উপRাপনা (এবং িবেশষত, এিটা আকার, গ�, রং, �প, প-ােকিজং, 
2লেবিলং, পিরমাণ ও আয়তন) খাদ-�েব-র সােথ িব�ািa সৃিAর মাধ-েম 
|াহকেদর qাR- ও িনরাপwােক িবপ¡ করেত পারেব না 

· এিটর 2লেবিলং 

· এিটর ব-বহার ও 2ফেল 2দওয়ার ব-াপাের 2য 2কােনা িনেদ@শনা 
· দািয়Sশীল ব-িQর bারা Kদw অন- 2য 2কােনা তথ-  



ইউেকর দািয়Sশীল ব-িQ িনেচর 2য 2কােনািট হেত পাের:  

· ইউেকেত  উৎপাদনকারী (অথবা িতিন িলিখতভােব কাউেক দািয়Sশীল ব-িQ 
হওয়ার জন- মেনানয়ন িদেত পােরন)  

· উৎপাদনকারীর িলিখত িনেদ@ েশ িনেয়ািজত ইউেক এর বাইেরর একজন ব-িQ 
িযিন ইউেকেত আেছন 

· একজন পিরেবশক, 2যখােন িতিন একিট কসেমিটক পণ- তাঁর নাম বা 
2Uডমােক@ র অধীেন বাজাের ছােড়ন, বা বাজাের ছাড়া একিট পণ-েক এমনভােব 
পিরবত@ ন কেরন যার ফেল Kেযাজ- শত" মান- করা Kভািবত হেত পাের – 2যমন, 
পুনরায় প-ােকিজং বা 2লেবিলং করা 

· আমদািনকারক (ইউেকেত Kিতি]ত, িযিন ইউেক-এর বাইেরর 2কােনা পণ- 
ইউেকর বাজাের ছােড়ন) 

উপের (ফরত যান 

Dাণীর উপর পরীOা করার ব)াপাের শত"  
পণ-িট 2যন 2র3েলশেনর শত" 3েলা পূরণ করেত পাের 2সই উে�েশ- 2কােনা স8ণূ@ পণ- 
বা 2কােনা উপাদান 2কােনা Kাণীর উপর পরীMা করা একিট অপরাধ। 

2র3েলশনিট এমন 2কােনা কসেমিটক পেণ-র সরবরাহেকও িনিষs কের 2যিটর চ£ড়াa 
গঠন, বা 2কােনা উপাদান বা উপাদােনর সম¤য় Kাণীর উপর পরীMা করা হেয়েছ। 

উপের (ফরত যান 

কেPািজশন 
উপাদান িহেসেব 2কান ব�3েলা ব-বহার করা যােব বা যােব না 2স সং/াa শত" 3েলা, 
এবং সীমাবs ব-বহার ও িবেশষ সতক@ তার ব-াপাের শত" 3েলা অত-a িব¥ািরত, ফেল 
2স3েলা এখােন অaভg@ Q করা স¦ব নয়। আপনার যিদ এই তথ- Kেয়াজন হয়, তাহেল 
আপনার 2র3েলশেনর পিরিশA 2দখা উিচত (নীেচ ‘মূল আইেন’ িলংক 2দখুন) বা 
আপনার িবেশষD পরামশ@ 2নওয়া উিচত। 

উপের (ফরত যান 

মািক" ং / Bলেবিলং 
িন�িলিখত তথ-3েলা প-ােকিজং বা 2লেবিলেঙ অবশ-ই উেdখ করেত হেব। 

নাম ও িঠকানা 



ইউেকর দািয়Sশীল ব-িQর নাম ও িঠকানা অবশ-ই পাh (েযমন িটউব, 2বাতল বা জার) 
এবং প-ােকিজেঙ (েযমন, বা{ বা বাইেরর কাট@েন থাকেত হেব)। পণ-িট যিদ ইউেক এর 
বাইের উৎপাদন হেয় থােক, তেব 2য 2দেশ উৎপািদত হেয়েছ [কাি§ অব অিরিজন] তার 
নামও থাকেত হেব। ব-বসা Kিত]ান3েলা পেণ-র 2লেবেল ইউেকর দািয়Sশীল ব-িQেদর 
িববরণ অaভg@ Q করেত বাধ- হওয়ার আেগ িবদ-মান মজদু 2যন সা�াই 2চইেন 2যেত 
পাের, এবং একিট কসেমিটেকর সচরাচর 2শলফ লাইফ িবেবচনা কের, ১ জানুয়াির 
২০২১ তািরখ 2থেক একিট দইু-বছেরর Uানিজশন িপিরয়ড থাকেব।  

2ময়াদ 

যখন 2কােনা কসেমিটক পেণ-র সব@িন� 2ময়াদ ৩০ মাস বা তার কম হেব, এিট পােh ও 
প-ােকিজং-এ 2বV িবেফার তািরখ সহ উেdখ করেত হেব বা িনেচ 2দখােনা Kতীকিট 
িদেত হেব।  

  

িনেদ@শনািট িদেত হেব এই ভােব ‘েবV িবেফার দ- এW অব’, যার পের থাকেব তািরখ 
(িদন / মাস / বছর বা মাস / বছর) বা সংেকত িদেত হেব 2য তািরখিট প-ােকিজং-এর 
2কাথায় আেছ। যিদ 2কােনা উিdিখত 2ময়ােদর িন¨য়তা 2পেত  2কােনা িবেশষ শত@  
মানেত হয়, 2স3েলাও উেdখ করেত হেব।  

যিদ 2কােনা পেণ-র 2শলফ লাইফ ৩০ মােসর 2বিশ হয়, তাহেল পিরবেত@  এিট িনেচর 
Kতীকিট িদেয় মাক@  করেত হেব এবং যার সােথ উেdখ থাকেব (মােস বা বছর ও মােস) 
2য পণ-িট 2খালার পর |াহেকর Mিত না কের কতিদন পয@a ব-বহার করা যােব।  



  

সতক@ তা 

ব-বহার করার সময় 2য সতক@ তা3েলা অবলjন করেত হেব, 2যমনিট 2র3েলশেনর 
পিরিশAেত 2দখােনা হেয়েছ, 2স3েলা 2লেবেল অবশ-ই িKx করা থাকেত হেব। 
2পশাদারী ব-বহােরর জন-, 2যমন 2হয়ারে©িসং-এর 2Mেh, কসেমিটক পেণ-র ব-াপাের 
িবেশষ সতক@ তামূলক তথ-, পাh ও প-ােকিজং-এ অবশ-ই থাকেত হেব।  

 

ব-াচ 2কাড 

উৎপাদেনর ব-াচ নjর বা পণ-িট িচিªত করার জন- 2রফাের«। 

ব-বহার 

অন-থায় যিদ নকশা ও প-ােকিজং-এ qAভােব 2বাঝা না যায়। 

উপাদানসমূহ 

2য প-ােকেজ কসেমিটক পণ-িট সরবরাহ করা হেব 2সিটেত উপাদানসমূেহর একিট 
তািলকা থাকেত হেব, যার িশেরানাম হেব ‘উপাদানসমূহ [Ingredients]’ (িনেচর �Aব- 
2দখুন), 2য3েলা উপাদানিট 2য সময় পেণ- 2যাগ করা হেয়িছল 2স সমেয়র ওজন 
অনুযায়ী িন�গামী /েম থাকেব।  

ইউেক এর 2য 2কােনা অংেশ বাজারজাত করা সকল কসেমিটক পেণ- উপাদােনর 
তািলকাসহ 2লেবল থাকেত হেব, 2স3েলা 2য মাধ-েমই িবতরণ করা 2হাক না 2কন। এই 



আবিশ-কতা 2পশাদারী  পণ-, ি¬ স-া8লস, 2টVার 2স8লস, মাি-কে8ােনx পণ-, 
2মইল অড@ ার বা অনলাইেন িবি/ করা পণ-, এবং 2হােটল ও অন-ান- পাবিলক 
2ফিসিলিটেত Kদান করা পেণ-র 2Mেhও Kেযাজ-।  

আপনােক িনেচর 2কানটাই উপাদান  িহসােব  অaভg@ Q করেত হেব না: 

· কাঁচামােল অ�sতা 
· K�িতর জন- ব-বহার করা হেয়েছ িক� চ£ড়াa পেণ- উপিRত 2নই এমন পণ- 
· �াবক িহেসেব বা সুগি� এবং অ-ােরাম-ািটক কে8ািজশেনর বাহক িহেসেব 

ব-বiত ব� 

সুগি�মূলক িম�ণ ও 2স3েলার কাঁচামালেক অবশ-ই ‘পারিফউম’ (িনেচর �Aব- 2দখুন) 
বা ‘অ-ােরামা’ িহেসেব উেdখ করেত হেব যিদ না 2স3েলার উপিRিতর আেরা সুিনিদ@A 
উেdখ Kেয়াজন হয় 2র3েলশেনর পিরিশA ৩III অনুযায়ী (িনেচ ‘MRSপূণ, আইন’-এ 
িলংক 2দখনু)। 

১% এর কম মাhায় আেছ এমন উপাদান ১% বা তার 2বিশ আেছ এমন উপাদান3েলার 
পর 2য 2কােনা /েম তািলকাভgQ করা যােব।  

অন-ান- উপাদােনর পর কালািরং এেজxসেক  2য 2কােনা /েম তািলকাভgQ করা 2যেত 
পাের। আলংকািরক কসেমিটক 2য3েলা িবিভ¡ রেঙ বাজারজাত করা হয়, 2স3েলার 
2Mেh 2সই 2�ণীর সকল কালািরং এেজx তািলকাভgQ করা যােব যিদ ‘েম কনেটইন’ 
কথািট থােক বা '+/-' Kতীকও ব-বহার করা হয়।  

উপাদােনর নাম  ইxারেনশনাল নেমনে±চার অব কসেমিটক ইনে|িডেয়xস 
(আইএনিসআই)-এর তািলকাভgQ হেত হেব, বা, যিদ এমন 2কােনা নাম তািলকাভgQ না  
থােক, তাহেল িনেচর 2কান একিট: 

· রাসায়িনক নাম 

· ইউেরািপয়ান ফারমােকািপয়া নাম 

· ইxারেনশনাল নন-KKাইটাির 2নম (আইএনএন) 2যমন ওয়া²@  2হলথ 
অগ@ানাইেজশন সুপািরশ কের 

· ইউেরািপয়ান ইনেভনটির অব এি{সিটং কমািশ@য়াল 2কিমক-াল সাবসেটনেসস 
(ইআইএনইিসএস), ইxারেনশনাল ইউিনয়ন অব িপওরর অ-াW অ-া�াইড 
2কেমি³ (আইইউিপএিস), বা 2কিমক-াল অ-াবসUাyস সািভ@ স 
(িসএএস)আইেডনিটিফেকশন 2রফাের« 

· কালার ইনেড{ নjর 

আইএনিসআই নােমর একিট ডাটােবস ইউেরাপা ওেয়বসাইেট পাওয়া যায়। 



ন-ােনাম-ােটিরয়াল িহেসেব উপিRত সকল উপকরণ উপাদানসমূেহর তািলকায় 
�Aভােব উেdখ থাকেত হেব। এই ধরেণর উপাদােনর নােমর পর } -ােকেট ‘ন-ােনা’ 
শ´িট উেdখ থাকেত হেব।  

2র3েলশেন একিট পsিত বণ@না করা আেছ, 2যিট সµিতর উপর িনভ@ র কের, িকছ[  
উপাদােনর 2গাপনীয়তা বজায় রাখার অনুমিত 2দয়।  

সাম¶স-তা বজায় রাখার জন- কসেমিটক, টয়েলিU অ-াW পারিফউমাির 
অ-ােসািসেয়শন (িসিপিটএ), ইউেকর কসেমিটক ইWাি³র 2Uড অ-ােসািসেয়শন, 
িন�িলিখত Kথা3েলার ব-াপাের একমত হেয়েছ। Kথমত, ‘ingredients’ শ´িট বেড়া 
হােতর অMের িলখেত হেব, এবং িbতীয়ত, 'perfume' শ´িট 'parfum' bারা 
KিতRািপত হেব। যিদও এই Kথা3েলার 2কােনা আইনগত Kেয়াগ 2নই, িক� এ3েলার 
ব-বহার ইউেক এনেফাস@েমx অথিরিট3েলা |হণ করেব। আপিন যিদ ইউেরািপয়ান 
ইেকানিমক এিরয়ার (ইইএ) 2দশ3েলােত কসেমিটক পণ- র·ািন কেরন, তাহেল 
আপনােক িনি¨ত করেত হেব 2য 2সইসব 2দেশর কতৃ@ পMরাও এই Kথািট |হণ কেরন।  

অিতিরQ তথ- 

অিতিরQ তথ- অবশ-ই Kদান করেত হেব 2যখােন িনিদ@A উপাদানসমূহ, 2যমন 
িKজারেভিটভস ও ইউিভ িফার থােক। এই তথ-3েলা 2র3েলশেনর পিরিশA III, IV, 

V, ও VI-এ িনিদ@A করা আেছ (িনেচ ‘MRSপূণ, আইন’-এ িলংক 2দখুন)। 

উপRাপনা 

আবশ-ক সকল তথ- অবশ-ই দশৃ-মান, অস8াদনেযাগ- ও সহেজ 2বাধগম- হেত হেব। 
উপাদান তািলকািট |াহকরা সহেজ বুঝেত পােরন এমন একিট ভাষায় হেত হেব। 
অন-সকল তথ- অবশ-ই ইংেরিজেত হেত হেব এবং এর সােথ অিতিরQ অন- ভাষায়ও 
হেত পাের।  

উপাদােনর তািলকা উপRাপনা করার ব-াপাের এক 2সট শত"  আেছ এবং অন-ান- তেথ-র 
জন- আেরক 2সট শত"  আেছ।  

উপাদােনর তািলকা 
উপাদােনর তািলকা অবশ-ই প-ােকিজং-এ থাকেত হেব বা, যিদ তা করা অস¦ব হয় বা 
যিদ 2কােনা প-ােকিজং না থােক তাহেল পােh থাকেত হেব। যিদ পণ-িট 2খালা িবি/ 
করা হয়, তাহেল উপাদােনর তািলকা 2য পােh পণ-িট সরবরাহ করা হয় 2সিটেত বা 
একিট 2নািটেশ 2দওয়া 2যেত পাের। যিদ তা স¦ব না হয়, তাহেল তািলকািট পণ-িটর 
সােথ এনে±াজড বা  সংযুQ একিট িলফেলট, 2লেবেল, ট-াগ, 2টপ বা কােড@  2দওয়া 



2যেত পাের, 2যিটর সােথ থাকেব |াহকেক এিটর ব-াপাের দিৃA আকষ@ণ কের একিট 
িনেদ@শনা (হয় সংিM· তথ- আকাের নইেল িনেচর ‘হ-াW অ-াW বুক’ Kতীেকর মাধ-েম)। 
2ছােটা পণ- 2যমন সাবান ও বাথ বলস-এর জন- িলফেলট, 2লেবল, ইত-ািদর পিরবেত@  
একিট 2নািটশ ব-বহার করা 2যেত পাের।  

 

  

অন)ান) তথ) 
অন-ান- তথ- সাধারণত পাh ও প-ােকিজং উভয় Rােনই থাকেত হেব। িক�, যিদ ব-াচ 
2কাডিট পােh থাকা স¦ব না হয়, তাহেল এিট 2কবল প-ােকিজেঙ থাকেত পাের। 
একইভােব, 2যখােন ব-বহািরক সীমাবsতা রেয়েছ, 2সেMেh ব-বহােরর শত@  একিট 
িলফেলট, 2লেবল, ট-াগ, ট-াপ বা কােড@  পেণ-র সােথ এনে±াজড ভােব বা সংযুQ 
থাকেত পাের, আবােরা, |াহেকর মেনােযাগ এিটর িদেক আকষ@ণ কের একিট িনেদ@শনা 
সহ।  

প-ােকজ ছাড়া 2খালা কসেমিটক পেণ-র 2Mেh (েযমন সাবান, বাথ বল ও অন-ান- 
2ছােটা পণ-) ব-বহািরক কারেণ উপাদােনর তািলকািট একিট ট-াগ, ট-াপ বা কােড@  
সংযুQ করা অস¦ব হেত পাের। যিদ তাই হয়, তাহেল সম¥ সংি�A তথ- 2য3েলা 
প-ােকেজ থাকা আবশ-ক, 2যমন উপের বণ@না করা হেয়েছ, 2স3েলা 2য পাhিটেত 
কসেমিটক পণ-িট িব/েয়র জন- রাখা হেব তার পােশ একিট 2নািটেশ Kদান করেত 
হেব।  

উপের (ফরত যান 

দাবীসমূহ 
2র3েলাশন (ইইউ) নjর 655/2013 2লইং ডাউন কমন /াইেটিরয়া ফর দ- 
জািVিফেকশন অব 2±ইমস ইউজড ইন িরেলশন টg  কসেমিটক Kডাyস বণ@না কের 2য 
দাবী3েলা হেত হেব �বধ, সত-, Kমাণ bারা সমিথ@ত, সৎ, ন-ায- এবং সব@েশষ 
ব-বহারকারীর কােছ পির�ার ও 2বাধগম-। 



িবেশষ কের ‘ি¬ ¬ম [free from]’ দাবী ব-বহার করা যােব না এমন 2কােনা উপাদােনর 
ব-াপাের 2যিট সাধারণত ওই ধরেণর কসেমিটকেস ব-বiত হয়না – 2যমন এমন একিট 
পারিফউেম ‘ি¬ ¬ম িKজারেভিটভস [free from preservatives]’ 2যিটেত ইিতমেধ- 
অ-ালেকাহল আেছ। এছাড়াও ি¬-¬ম দাবী ব-বহার করা যােব না 2যখােন উপাদানিট 
ব-বহার করা �বধ। তার অথ@ হেc ‘ি¬ ¬ম প-ারােবনস [free from parabens]’ এর 
মেতা দাবী ব-বহার করার অনুমিত 2নই।   

দাবীর ব-াপাের আেরা তেথ-র জন-, অনু|হ কের 2দখুন ইউেরািপয়ান 
কিমশেনর 2টকিনকাল  ডকুেমxস অন কসেমিটক 2±ইমস [Technical Document on 

Cosmetic Claims]। 

উপের (ফরত যান 

দািয়Sশীল ব)িTর উপর বাধ)বাধকতা 
কসেমিটক পেণ-র উৎপাদনকারীেদর অবশ-ই উwম উৎপাদন চচ@ া 2মেন চলেত হেব। 
উwম উৎপাদন চচ@ া ধের 2নওয়া যায় যখন উৎপাদন করা হয় সংি�A িনধ@ািরত মান* 
বজায় 2রেখ।  

[*'িনধ@ািরত মান' হেc 2স3েলা 2য3েলা 2সে/টাির অব 2Vট অনুেমাদন কেরেছন 
এবং ি}িটশ V-াWাড@ স ই«িটিটউশন (িবএসআই) Kকাশ কেরেছ।] 

কসেমিটক পণ- িনরাপদ তা Kদশ@ন করেত, ইউেকর দািয়Sশীল ব-িQেক অবশ-ই 
িনি¨ত করেত হেব 2য কসেমিটক পণ- একিট 2সফিট অ-ােসসেমx স8¡ কেরেছ এবং 
কসেমিটক Kডাy 2সফিট িরেপাট@ K�ত করা হেয়েছ। এই 2সফিট অ-ােসসেমxিট 
করেত হেব এমন একজন ব-িQেক যার ফােম@িস, টি{েকালিজ, 2মিডিসন বা এই 
ধরেণর 2কােনা িবষেয় তাি¿ক বা ব-বহািরক ইউিনভািস@িট 2কােস@ পড়ােশানার পর 
একিট িডে�ামা বা আনু]ািনক িশMাগত 2যাগ-তা আেছ। 

2যখােন কসেমিটক পণ-িট ইউেকেত সরবরাহ বা উৎপাদন করা হেব, 2সেMেh 
দািয়Sশীল ব-িQেক পেণ-র ব-াপাের িনিদ@A িকছ[  তথ- 2রিজVাড@  অিফস িঠকানায় বা 
পেণ- উিdিখত িঠকানায় রাখেত হেব। এই তথ-3েলা মেনানীত কতৃ@ পM (সাধারণ 
দািয়Sশীল ব-িQর Rানীয় 2Uিডং V-াWাড@ স সািভ@ স) সহেজ 2পেত পারেত হেব এবং 
2মিডক-াল ইমােজ@ি«র 2Mেh অনুেরাধ জানােনা 2যেত হেব। তথ-3েলা অবশ-ই ইংেরিজ 
বা অন- ভাষায় হেত হেব 2যিট মেনানীত কতৃ@ পM সহেজ বুঝেত পাের।  

Kডাy ইনফরেমশন ফাইেল (িপআইএফ) অবশ-ই িন�িলিখত িবষয়3েলা থাকেত হেব: 

· পণ-িটর 3ণগত ও পিরমাণগত গঠন। আপনার পেণ- পারিফউম বা পারিফউম 
কে8িজশেনর জন- আপনােক 2কবল নাম, 2কাড নjর ও সা�াইয়ােরর 



পিরিচিত রাখেত হেব। সকল কে8ািজেটর জন- 3ণগত তথ-, এবং িবপÀনক 
ব�র 2Mেh পিরমাণগত তথ-, অবশ-ই জনসাধারেণর জন- সহজKাপ- করেত 
হেব 

· কাঁচামাল ও িফিনশড পেণ-র িফিজেকা-2কিমক-াল ও মাইে/াবােয়ালিজকাল 
2�িসিফেকশন, এবং কসেমিটক পেণ-র িব�sতা ও মাইে/াবােয়ালিজকাল 
কে§াল /াইেটিরয়া 

· উৎপাদেনর পsিত, 2যিট অবশ-ই উwম উৎপাদেনর চচ@ া অনুসাের হেত হেব 

· মানব qােR-র জন- িফিনশড পেণ-র িনরাপwার ব-াপাের একিট অ-ােসসেমx, 
2যিট হেব 2র3েলশেন উিdিখত মানদW অনুযায়ী, একজন 2কায়ািলফাইড 
2সফিট অ-ােসসর কতৃ@ ক qাMিরত একিট ‘কসেমিটক Kডাy 2সফিট িরেপাট@’ 
(িসিপএসআর) । এর সােথ, িতন বছর বয়েসর কম িশ�েদর ব-বহােরর 
উে�েশ-র কসেমিটক পণ-3েলার জন-, এবং �ধুমাh বািহ-ক অaর� 
পিরc¡তার উে�শ-র কসেমিটক পণ-3েলা জন- একিট সুিনিদ@A 2সফিট 
অ-ােসসেমx Kেয়াজন। 

· কসেমিটক পেণ-র উপRাপনার 2Mেh ফুড ইিমেটশন (েসফিট) 2র3েলশনস 
১৯৮৯ এর আবশ-কতা3েলা িবেবচনায় িনেত হেব, 2যিট িবপÀনক অনুকরণ 
সং/াa। এই 2র3েলশনস3েলার ব-াপাের আেরা তেথ-র জন- 2দখুন 'ফুড 
ইিমেটশনস [Food imitations]'পণ-িট ব-বহােরর ফেল মানব qােR- 
অনাকািÂত Kভােবর ব-াপাের িবদ-মান তথ-। এই তথ- সাধারণ জনগেণর 
জন-ও সহজKাপ- করেত হেব।  

· পণ-িট 2য দাবী3েলা কেরেছ 2স3েলার ন-ায-তা িনণ@য় করার Kমাণ 

· উৎপাদনকারী, তােদর এেজx বা সরবরাহকারী, পণ-িট বা এিটর 
উপাদান3েলার 2ডভলাপেমx বা িনরাপwা মূল-ায়েনর ব-াপাের Kাণীর উপর 2য 
পরীMা কেরেছ 2স ব-াপাের তথ- 

িপআইএফ অবশ-ই ইংেরিজেত ইউেকর একিট িঠকানায় সংরMণ করেত হেব, এবং 
এ3েলা মােক@ ট সােভ@ ইল-া« অ-াW এনেফাস@েমx অথিরিটর জন- Kাি·সাধ- করেত 
হেব, যার মােঝ রেয়েছ 2সে/টাির অব 2Vট ও িজিবেত 2লাকাল অথিরিট 2Uিডং 
V-ানডাড@ স সািভ@ েসস (েযিট 2লাকাল ওেয়ইটস অ-াW 2মজাস@ অথিরিটস নােমও 
পিরিচত)।  

কসেমিটক পণ- মােক@ েট ছাড়ার আেগ দািয়Sশীল ব-িQেক অবশ-ই ইউেক সরকােরর 
কােছ ইউেকর সাবিমট কসেমিটক Kডাy 2নািটিফেকশনস সািভ@ স (এসিসিপএন) 
Submit Cosmetic Product Notifications service (SCPN)এর মাধ-েম িন�িলিখত 
তথ-3েলা জমা িদেত হেব: 

· কসেমিটক পেণ-র 2�ণী এবং এিটর নাম বা নামসমূহ, 2যন এিটেক সুিনিদ@Aভােব 
িচিªত করা যায় 



· দািয়Sশীল ব-িQর নাম ও িঠকানা (যিদ িপআইএফ 2য 2কােনা সময় 2দখার জন- 
K�ত রাখা হয়) 

· Kেয়াজন হেল একজন বািহ-ক ব-িQর সােথ 2যাগােযাগ করার জন- 
2যাগােযােগর িববরণ (যিদ কসেমিটক পণ-িট ইউেকেত আমদানী করা হেয় 
থােক) 

· ন-ােনাম-ােটিরয়াল আকাের ব�র উপিRিত ও 2স3েলার পিরিচিত 

· সমস-া হেল Ãত ও যথাযথ 2মিডক-াল িচিকৎসা 2দওয়ার জন- 2¬ম ফরমুেলশন 

যখন কসেমিটক পণ-িট বাজাের ছাড়া হয়, তখন দািয়Sশীল ব-িQেক অবশ-ই ইউেক 
সরকারেক আসল 2লেবিলং, এবং, 2যখােন যুিQস�তভােব পাঠেযাগ-, 2সেMেh সংি�A 
প-ােকিজেঙর ছিবর িবষেয় জানােত হেব।  

দািয়Sশীল ব-িQ িযিন মেন করেবন বা মেন করার কারণ রেয়েছ 2য কসেমিটক পণ-িট 
িতিন বাজাের 2ছেড়েছন 2সিট 2র3েলশন মান- কের না তাহেল সােথ সােথ তােক 
সংেশাধনমূলক পদেMপ |হণ করেত হেব 2যন পণ-িট মাণ- কের, অথবা পণ-িট 
Kত-াহার করেত হেব বা 2ফরত চাইেত হেব, 2যমনিট যথাযথ হয়। যিদ পণ-িট 2কােনা 
‘3Xতর অনাকািÂত Kভাব [িসিরয়াস আনিডজায়ােরবল ইেফy ’ (এইউই)েফেল বা 
মানব qােR-র জন- ঝঁুিক সৃিA কের, তাহেল দািয়Sশীল ব-িQ এবং / অথবা িবতরণকারী 
সােথ সােথ Rানীয় 2Uিডং V-ানডাড@ স সািভ@ সেক , মান--না করার িববরণ ও 
সংেশাধনমূলক গৃহীত পদেMেপর িববরণ িদেয় জানােব।  

একজন আমদািনকারক (িযিন সংDা অনুসাের অবশ-ই ইউেক িভিwক হেত হেব) িযিন 
2কােনা পণ- িজিব বাজাের ছােড়ন িতিন 2সই পেণ-র ব-াপাের দািয়Sশীল ব-িQ।  

উপের (ফরত যান 

মাইেUািবডস 
আইন �ািVক মাইে/ািবডস আেছ এমন 2কােনা ধুেয় 2ফলার ব-িQগত পিরচয@ার পণ- 
উৎপাদন ও িবি/ িনিষs কের। আেরা তেথ-র জন- 2দখুন 'মাইে/ািবডস 

[Microbeads]'। 

উপের (ফরত যান 

আেরা তথ) 
2|ট ি}েটেনর |াহকেদর কােছ কসেমিটক পণ- 2পৗÄেছ 2দওয়ার ব-াপাের অিফস ফর 
Kডাy 2সফিট অ-াW V-াWডাড@ স (ওিপএসএস) একিট িনেদ@ িশকা Kকাশ কেরেছ।   

উপের (ফরত যান 



BVিডং W)া=াড, স 
2Uিডং V-াWাড@ স সািভ@ েসর কােজর ব-াপাের আেরা তেথ-র জন- – এবং আইন মান- না 
করার স¦াব- পিরণিত স8েক@  জানেত – অনু|হ কের 2দখুন 'েUিডং V-াWাড@ : Mমতা, 
Kেয়াগ ও দW' 

উপের (ফরত যান 

MRSপূণ, আইন 
2র3েলশন (ইিস) নjর ১২২৩/২০০৯ কসেমিটক পেণ-র ব-াপাের 

কসেমিটকস Kডাyস এনেফাস@েমx 2র3েলশসন ২০১৩ 

2র3েলশন (ইইউ) নjর ৬৫৫ / ২০১৩  কসেমিটক পেণ-র ব-াপাের দাবীর 2যৗিQকতার 
জন- সাধারণ মানদW3েলা িনধ@ারণ করা  

Kডাy 2সফিট অ-াW 2মেUালিজ এটেসটরা (অ-ােমWেমx এটেসটরা) (ইইউ এি{ট) 
2র3েলশন ২০১৯ 

  

সব@েশষ পয@ােলাচনা / হালনাগাদ হেয়েছ: অেyাবর ২০২১  

  

এই হালনাগােদ  
ওিপএসএস িনেদ@শনার িলংক সংযুQ করা হেয়েছ  

অনুZহ কের লO) কRন  
এখানকার তথ-3েলা 2কবলমাh িনেদ@শনার জন-; 2কবলমাh আদালতই আইেনর 
কতৃ@ Sপূণ@ ব-াখ-া Kদান করেত পােরন।  

গাইেডর '3XSপূণ@ আইন' িলংক3েলা আইেনর 2কবল মূল সং�রণিটই 2দখােত পাের, 
যিদও িকছ[  সংেশািধত আইনও আলাদা কের সংযুQ করা আেছ 2যখােন এিট একিট 
িনেদ@ িশকার িবষয়ব�র সােথ সরাসির স8িক@ ত। আইেনর সংেশাধনীর ব-াপাের তথ- 
পাওয়া যােব Kিতিট িলংেকর ‘েমার িরেসােস@স’ ট-ােব।  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


