
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইেলকি�কাল য#পািত 

ইেলকি�কাল য#পািতর সা(াইয়ারেদর জন- ইউেকিসএ 
মািক1 ংসহ 4েয়ানীয় তথ-  

এই িনেদ) িশকায় 

· 7দেশর সং9া  
· মূল িনরাপ;ািবষয়ক ল>- 
· উৎপাদকেদর বাধ-বাধকতা 

o মূল িনরাপ;া িবষয়ক ল>-Aেলা পূরণ করা 
o 7লেবিলং ও 7রকড1 স 

· আমদানীকারেদর বাধ-বাধকতা  
· উৎপাদকেদর ও আমদানীকারকেদর জন- অিতিরG বাধ-বাধকতা 
· িডিHিবউটরেদর বাধ-বাধকতা 
· কাগজপK কােক রাখেত হেব? 



· ঘেরায়া ইেলকি�কাল য#পািতর জন- িনরাপদ কােনকশন 

· অন-ান- ইউেকিসএ মািক1 ং 7রAেলশন 4েযাজ- হেত পাের 

· 7�িডং N-াOাড1 স 

· APQপূণ1 আইন 

 

এই িনেদ) িশকািট ইংল.া/, 1টল.া/ ও ওেয়লেসর জন. 

ইেলি�কাল য#েক ইেলকি�কাল ইকুইপেমS (েসফিট) 7রAেলশনস ২০১৬ 7মেন চলেত 
হেব, 7যিট 74াডা] 7সফিট অ-াO 7মে�ালিজ এটেসটরা (অ-ােমOেমS এটেসটরা) (ইইউ 
এি^ট) 7রAেলশনস ২০১৯-7ক সংেশাধন কেরেছ। নদ1 ান1 আয়ারল-ােOর জন- আলাদা 
িবধান রেয়েছ এিট িবেবচনায় 7নওয়ার জন- 7য নদ1 ান1 আয়ারল-াO 74ােটাকল সচল 
রেয়েছ।  

7রAেলশনিট 7সইসব ইেলি�কাল যে#র 7>েK 4েযাজ- যা ঘেরায়া 7মইন সা(াইেয়র 
সােথ এবং িকছb  ইOাসি�য়াল যে#র সােথ কােন] করার জন- িডজাইন করা হেয়েছ।   
ইেলকি�কাল যে#র য#াংশও এর আওতায় যিদ 7সAেলা একিট আলাদা বc িহেসেব 
সা(াই করা হয়।  

৫০-১০০০ 7ভাfস এিস বা ৭৫-১,৫০০ 7ভাfস িডিস এর মেধ- ব-বহােরর জন- 
িডজাইন করা ইেলি�কাল য# অবশ-ই িনরাপদ হেত হেব, ভােলা ইিhিনয়ািরং চচ1 ার 
নীিত অনুযায়ী িনিম1ত হেত হেব এবং সুিনিদ1i 7রAেলটির িনরাপ;া ল>- মান- করেত 
হেব।  

যিদ ইেলকি�কাল য#িট িনধ1ািরত N-াOাড1 * মান- কের, তাহেল এিটেক আপনা 7থেকই 
িনরাপদ বেল ধের 7নওয়া হয়। পণ-িটর উৎপাদেকর জন- সুিনিদ1i শত1  রেয়েছ, যার 
মােঝ রেয়েছ ইউেকিসএ মাক1  অlভm1 G করা, িডnােরশন অব কনফরিমিট 4cত করা ও 
রাখা, এবং পরী>া করার জন- 7টকিনকাল তথ- রাখা। 

[*'িনধ1ািরত N-াOাড1 স' হেo 7সAেলা যা 7সেpটাির অব 7Nট অনুেমাদন কেরেছন 
এবং িqিটশ N-াOাড1 স ইrিটিটউশন (িবএসআই) অনুেমাদন কেরেছ।] 

7সেকO-হ-াO বcর (যার মােঝ রেয়েছ ভাড়া করার এবং একিট ফািন1শড 
অ-ােকােমােডশেনর অংশ িহেসেব সা(াই করা য#) 7>েK িনরাপ;া লে>-র 7কবল মূল 
িবষয়Aেলা পূরণ করেত হেব। এAেলার 7>েK ইউেকিসএ মাক1  ইত-ািদ  থাকেত হেব না।  

6দেশর সং7া  
এই িনেদ1 িশকায় িনtিলিখত পিরভাষাAেলা ব-বহার করা হেয়েছ: 



· ইউনাইেটড িকংডম (ইউেক): ইংল-াO, vটল-াO, ওেয়লস ও নদ1 ান1 আয়ারল-াO 

· 7wট িqেটন (িজিব): ইংল-াO, vটল-াO ও ওেয়লস  

· নদ1 ান1 আয়ারল-াO (এনআই) 
· ইউেরািপয়ান ইউিনয়ান (ইইউ): ইইউেত ২৭িট সদস- রাx রেয়েছ, যার মােঝ 

রেয়েছ আয়ারল-াO িকy ইউেক-এর 7কােনা 7দশ নয় 

উপের �ফরত যান 

মূল িনরাপ:া িবষয়ক ল=.>েলা 
ইেলকি�কাল য#পািতAেলা অবশ-ই: 

· এমনভােব িনিম1ত হেত হেব 7যন এিট িনরাপেদ এবং এিট 7য উেzেশ- {তির করা 
হেয়েছ 7সই উেzেশ- ব-বহার করা যায়  

· 7রAেলশেনর পাট1 ২ এবং িশিডউল ১ ও ২ এর িনরাপ;া ল>-Aেলা পূরণ কের, 
যার মােঝ রেয়েছ: 

o িনtিলিখত শত1  অনুযায়ী মাক1  করা 7যন এিটেক সহেজ 7�স করা যায়  
o এমনভােব িডজাইন করেত হেব 7যন য#িট, এর য#াংশ সহ, িনরাপেদ 

এবং  এবং যথাযথভােব অ-ােস|ল ও সংযুG করা যায় 

o য#িট িনরাপেদ ব-বহার করার জন- 4েয়াজনীয় িনেদ1শনা ও তথ- অবশ-ই 
য#িটেত অথবা একিট সংযুG 7নািটেশ মাক1  করা থাকেত হেব 

o 7কােনা িবপ}নক আিক1 ং বা 7রিডেয়শন ছাড়া একিট িনরাপদ 
তাপমাKায় অপােরট করেব 

o অনুেময় পিরি~িতর জন- যথাযথ ইনসুেলশন থাকেব 

o সিঠক 7টকিনক-াল তথ- থাকেব, যা ইউেক মািক1 ং শেত1 র সােথ কম(ােয়r 
ও একিট ‘িডnােরশন অব কনফরিমিট’ 4দশ1ন করেব।  

উপের �ফরত যান 

উৎপাদকেদর বাধ.বাধকতা 

িনরাপ;া িবষয়ক ল>-Aেলা পূরণ করা 

উৎপাদনকারীেদর অবশ-ই কনফরিমিট সyi করার জন- আভ-lরীণ উৎপাদন িনয়#ণ 
(মান িনয়#ণ [েকায়ািলিট অ-ািসউেরr]) থাকেত হেব যা  7টকিনক-াল ডকুেমনেটশেনর 
দািয়Q  এবং উৎপাদন 4িpয়াAেলা পয1েব>েণর মাধ-েম অিজ1ত হয়। হয় উৎপাদক বা 
(িলিখত ম-ানেডেটর মাধ-েম) অনুেমািদত 4িতিনিধ 7রAেলশAেলার িশিডউল ৮ 
অনুযায়ী একিট িডnােরশন অব কনফরিমিট 4cত করেবন এবং ইউেকিসএ মাক1  
4েয়াগ করেবন (েযমনিট িনেt উে�খ আেছ)। 



যিদ ইেলকি�কাল য#িট িনধ1ারণ মান পূরণ করেত, তাহেল এিট ধের 7নওয়া হেব 7য 
এিট মূল িনরাপ;া িবষয়ক ল>- পূরণ কের।  

7লেবিলং ও 7রকড1 স 

একজন উৎপাদক বা তাঁর অনুেমািদত 4িতিনিধেক অবশ-ই িনtিলিখত িবষয়Aেলা 
করেত হেব। 

িনি�ত করেত হেব 7য ইেলকি�কাল য#পািতAেলােত ধরণ, ব-াচ বা িসিরয়াল ন|র বা 
এিটেক িচি�ত করা যায় এমন অন- তথ- থােক।  

ইেলকি�ক য#িটেত উৎপাদেকর নাম, িনবি�ত 7�ড নাম বা িনবি�ত 7�ডমাক1  এবং 
ডাক িঠকানা 7যখােনা 7যাগােযাগ করা যােব তা থাকেত হেব। যিদ য#িটেত এAেলা 
উে�খ করা না যায়, তাহেল এAেলা পেণ-র প-ােকিজং-এ বা সােথ থাকা কাগজপেK 
এAেলা উে�খ করা 7যেত পাের। এAেলা সব1েশষ ব-বহারকারীর ও মােক1 ট সােভ1 ইল-াr 
অথিরিটর জন- পাঠেযাগ- হেত হেব এবং সহজেবাধ- হেত হেব। ইউেকেত এিট অবশ-ই 
ইংেরিজেত হেত হেব। 

য#, প-ােকিজং, িনেদ1শনা বা গ-ারািS সািট1িফেকেট একিট ইউেকিসএ মাক1  যুG করেত 
হেব। ইউেকিসএ মাক1  হেo একিট 7ঘাষণা 7য য#িট 7রAেলশনিট 7মেন চেল। 

  

ইউেকিসএ মাক1  – এবং ইউেকএনআই ও িসই মােক1 র জন- – 7দখন 'পণ- িনরাপ;া: 
িডউ িডিলেজr'। 

উৎপাদকেদর একিট ‘িডnােরশন অব কনফরিমিট’ 4cত করেত হেব এবং রাখেত হেব, 
7যিটেত থাকেত হেব: 

· পেণ-র মেডল, ধরণ, ব-াচ বা িসিরয়াল ন|র (সমূহ) 7যিটর উপর িডnােরশন অব 
কনফরিমিট 4েযাজ- (ে�েসিবিলিটর জন-) 

· উৎপাদেকর বা তাঁর অনুেমািদত 4িতিনিধর নাম ও িঠকানা 
· ইেলকি�কাল যে# একিট বণ1না (4েয়াজন হেল ইেলিক�কাল য#িটেত 

শনাGকরেণর জন- একিট রিঙন ছিব অlভm1 G থাকেত পাের)  



· কম(ােয়r মূল-ায়ন করার জন- ব-ব�ত িনধ1ািরত N-াOােড1 র একিট 7রফােরr 
(যিদ 7কােনা িনধ1ািরত N-াOাড1  না থােক, তখন অন- 7�িসিফেকশেনর 
7রফােরr)  

· উৎপাদেকর পে> 7য ব-িG অ�ীকাের 4েবশ করেবন বা অনুেমািদত 4িতিনিধর 
(4েযাজ- হেল) পিরিচিত 

· ইসু- করার ~ান ও তািরখ 

7টকিনকাল ডকুেমনেটশন সংকলন করা ও রাখা, যার মােঝ থাকেব: 

· ইেলকি�কাল য#িটর একিট সাধারণ বণ1না  
· কনেসপচmয়াল িডজাইন, ম-ানুেফকচািরং �ইংস, য#াংেশর িববরণ ইত-ািদর 

পাশাপািশ এAেলােক ব-াখ-া করেত সাহায- করার ব-াপাের তথ- 
· ইেলকি�কাল য#Aেলা 7য N-াOাড1 Aেলা 7মেন চেল 7সAেলার একিট তািলকা, 

বা যিদ 7কােনা N-াOাড1  ব-ব�ত না হেয় থােক, সাধারণ িনরাপ;া শত1  পূরণ 
িনি�ত করেত কী করা হেয়েছ তার একিট িববরণ 

· 7টN, এগজািমেনশন, ক-ালকুেলশন ইত-ািদর ফলাফল ও িরেপাট1 

উপের �ফরত যান 

আমদািনকারকেদর বাধ.বাধকতা  
একজন আমদািনকারক হেoন ইউেক িভি;ক একজন ব-িG বা ব-বসা িযিন ইউেক 
এর বাইেরর 7কােনা 7দশ 7থেক একিট য# িজিব বাজাের ছােড়ন। আমদািনকারকেদর 
বাজাের 7কােনা ইেলকি�কাল য# ছাড়া উিচত নয় যিদ না তােদর িন�য়তা থােক 7য 
এিট মূল িনরাপ;া ল>- (উপের 7দখুন) পূরণ কের এবং িনি�ত কেরন 7য 
উৎপাদনকারী কনফরিমিট অ-ােসসেমS 4িসিডউরস, 7টকিনকাল ডকুেমেSশন, 
ইউেকিসএ মািক1 ং অ-াO 7লেবিলং শেত1 র সকল বাধ-বাধকতা পূরণ কেরেছন।  অনুেরাধ 
করেল এিট একিট এনেফাস1েমS সং~ার কােছ িদেত হেব।  

আমদািনকারকেদর আেরা িনেদ1শ করেত হেব 7য ইেলকি�কাল যে# তাঁেদর নাম বা 
িনবি�ত 7�ড মাক1  এবং একিট ডাক িঠকানা থােক 7যিটেত তাঁেদর সােথ 7যাগােযাগ 
করা যােব। পিরবত1 েনর ব-াপাের সহেযািগতা করার জন-, ইউেক একিট �ানিজশনাল 
িপিরয়ড 4েয়াগ করেছ 7যিট 7শষ হেব ৩১ িডেস|র ২০২২ তািরেখ 7যন ইইএ বা 
সুইজারল-াO 7থেক ইউেকর পণ- আমদািনকারকরা (যাঁেদর ইইউ এি^ট তািরেখর পূেব1, 
িডিHিবউটর িহেসেব িবেবচনা করা হেতা) যে#র পিরবেত1   প-ােকিজং-এ বা সংযুG 
কাগজপেK তাঁেদর িববরণ 4দান করেত পােরন। 

উপের �ফরত যান 



উৎপাদক ও আমদািনকারকেদর জন. অিতিরD 
বাধ.বাধকতা 
উৎপাদক ও আমদািনকারকেদর অিতিরG বাধ-বাধকতা রেয়েছ; তােদর অবশ-ই: 

· বাজাের ছাড়া হেয়েছ এমন ইেলকি�কাল যে#র স-া�ল 7টিNং করেত হেব 

· নন-কনফিম1ং ইেলকি�কাল য# ও ইেলকি�কাল যে#র িরকল তদl করেত হেব 
(এবং 7সAেলার ব-াপাের অিভেযােগর একিট 7রিজNার রাখেত হেব) 

· এ ধরেণর 7য 7কােনা পয1েব>েণর ব-াপাের িডিHিবউটরেদর অবগত রাখেত হেব 

উপের �ফরত যান 

িডিFিবউটরেদর বাধ.বাধকতা 
িডিHিবউটরেদরও অবশ-ই সতক1 তার সােথ কাজ করেত হেব এিট িনি�ত করার জন- 
7য তারা 7কবল 7তমন য#ই সা(াই কেরন 7যAেলার ব-াপাের উৎপাদক ও 
আমদািনকারক তাঁেদর উপের উে�খ করা কত1 ব-Aেলা পালন কেরেছন। তাঁেদর িনি�ত 
করেত হেব 7য ইেলকি�কাল য#Aেলা: 

· 7যমনিট 4েযাজ- 7সই অনুযায়ী ইউিকিসএ / িসই মাক1  যুG 

· 4েয়াজনীয় ডকুেমS সংযুG 

· 7লেবিলং-এর শত1  পূরণ হেয়েছ  

· 7লেবল আমদািনকারকেক িচি�ত কের  
· িনেদ1শনা ও িনরাপ;া িবষয়ক তথ- ইংেরিজেত 4দান করা হেয়েছ  

7যখােন একজন িডিHিবউটর মেন করেবন বা িব�াস করার কারণ থাকেব 7য 
ইেলকি�কাল য#িট িনরাপ;া লে>-র মূল িবষয়Aেলা মান- কেরিন বা উপেরর 7কােনা 
শত1  পূরণ কেরিন, 7সে>েK িডিHিবউটর অবশ-ই ইেলকি�কাল য#িট বাজাের ছাড়েবন 
না যত>ণ পয1l না এিটেক মান- করােনা যায়। 

উপের �ফরত যান 

ডকুেমনেটশন কার রাখা উিচত? 

িডnােরশন অব কনফরিমিট এবং 7টকিনকাল ডকুেমSসAেলা এনেফাস1েমS 
সং~াAেলা (যার মােঝ রেয়েছ 7�িডং N-াOাড1 স) পরী>া করার জন- রাখেত হেব ও 
4দান করেত হেব: 

1. উৎপাদকেক, যিদ তারা ইউেকেত থােক 

2. তােদর অনেুমািদত 4িতিনিধেক *  

3. যিদ উপেরর 7কােনািটই না হয়, তাহেল ইউেকেত আমদািনকারকেক 



এAেলা অবশ-ই ১০ বছর সমেয়র জন- রাখেত হেব 7য িদন 7থেক ইেলকি�ক 
ইকুইপেমSিট বাজাের ছাড়া হেয়িছল।  

[*আপিন অনুেমািদত 4িতিনিধ ব-বহার করা চািলেয় 7যেত পারেবন যিদ িতিন ইউেক, 
ইইউ, ইউেরািপয়ান ইেকানিমক এিরয়া, বা সুইজারল-াO অথবা টািক1  িভি;ক হন। িকy, 
যিদ আপিন 7qি^েটর পর 7কােনা নতmন অনুেমািদত 4িতিনিধ িনেয়াগ কেরন আপনার 
পণ- বাজাের ছাড়ার জন-, নতmন অনুেমািদত 4িতিনিধেক ইউেক িভি;ক হেত হেব।] 

উপের �ফরত যান 

ঘেরায়া ইেলকি�কাল যে#র জন. িনরাপদ কােনকশন 

যিদ ইেলি�কাল য#িট একিট (াগ ইন হয় (েযমন একিট চাজ1ার) 7যিট, 7মইন িলড বা 
(াগ ব-বহার না কের, সরাসির ইউেকর পাবিলক ইেলকি�িসিট সা(াইেয়র সােথ একিট 
সেকট আউটেলেটর মাধ-েম সংযুG হেব বেল অিভে4ত, 7যিট িবএস ১৩৬৩: ১৩এ 
(াগস, সেকট আউটেলটস, অ-াডাপটরস অ-াO কােনকশন ইউিনটস মান- কের, 
7সে>েK ইেকানিমক অপােরটরেক অবশ-ই িনি�ত করেত হেব 7য িডভাইসিট িবএস 
১৩৬৩ মান- কের এমন সেকট আউটেলেটর সােথ ক�ািটবল। 

যখন একিট ইেলকি�কাল যে#র 7�ি^বল িলড ও (াগ অ-ােস|িল থােক, 7যমন একিট 
ভ-াকুম িnনার, এবং এিট ইউেক পাবিলক ইেলকি�িসিট সা(াইেয়র সােথ িবএস ১৩৬৩ 
কনফরিমং একিট সেকট আউটেলেটর মাধ-েম সংযুG হওয়ার জন- অিভে4ত, 
7সে>েK ইেকানিমক অপােরটরেক অবশ-ই মান- করেত হেব 7য (াগিট একিট সিঠক 
ভােব িফেটড N-াOাড1  (াগ 7যিটেত একিট িবএস ১৩৬২ িফউজ যুG আেছ, বা এিটেত 
সিঠকভােব িফেটড নন-ইউেক (াগ আেছ 7যিট আইইিস ৮৮৪-১ এর িনরাপ;া িবধান 
মান- কের এবং 7যিটর সােথ একিট ক�ািটবল কনভাস1ন (াগ সিঠকভােব সংযুG 
আেছ। 

ব� আধুিনক ইেলকি�কাল অ-া(ােয়েr এখন ‘�াট1’ 7টকেনালিজ যুG থােক, যার 
িকছb  িকছb  � টmথ বা অন- িকছbর মাধ-েম কি�উটার, ল-াপটপ বা 7মাবাইল িডভাইেস 
অ-ােপর মাধ-েম সংযুG থােক। এমন িডভাইসAেলা হয়েতা 7রিডেয়া ইকুইপেমS 
7রAেলশনস ২০১৭-এর আওতায়ও আসেব।  

উপের �ফরত যান 

অন. ইউেকিসএ মািক) ং 6র>েলশন 6য>েলা Lেযাজ. 
হেত পাের 



· ইেলকে�াম-াগেনিটক ক�ািটিবিলিট 7রAেলশনস ২০১৬ (ইেলক�িনক য# 
7থেক ইেলকে�াম-াগেনিটক এিমশন িনিষ¡ করার িবধান রেয়েছ যা অন- যে#র 
অপােরশেনর িব¢ ঘটায়) 

· 7রিডেয়া ইকুইপেমS 7রAেলশনস ২০১৭  

উপের �ফরত যান 

6�িডং N.া/াড) স 

7�িডং N-াOাড1 স সািভ1 েসর কােজর ব-াপাের আেরা তেথ-র জন- – এবং আইন মান- না 
করার স£াব- পিরণিত স�েক1  জানেত – অনুwহ কের 7দখুন 'ে�িডং N-াOাড1 : >মতা, 
এনেফাস1েমS ও দO' 

উপের �ফরত যান 

Key legislation 

ইেলকি�কাল ইকুইপেম% (েসফিট) +র-েলশন ২০১৬ 

ইেলকে�াম4াগেনিটক ক6ািটিবিলিট +র-েলশনস ২০১৬ 

+রিডেয়া ইকুইপেম% +র-েলশনস ২০১৭  

;ডা< +সফিট অ4া> +মে�ালিজ এটেসটরা (অ4ােম>েম% এটেসটরা) (ইইউ এিBট) 
+র-েলশনস ২০১৯ 

  

সবDেশষ পযDােলাচনা / হালনাগাদ করা হেয়িছল: +ম ২০২১ 

  

এই হালনাগােদ 

‘িনধDািরত N4া>ােডD র‘ সংPা +যাগ করা হেয়েছ 

অনু&হ কের ল)* ক+ন  
এখানকার তথ4-েলা +কবলমাS িনেদDশনার জন4; +কবলমাS আদালতই আইেনর 
কতৃD WপূণD ব4াখ4া ;দান করেত পােরন।  

গাইেডর '-\WপূণD আইন' িলংক-েলা আইেনর +কবল মূল সং]রণিটই +দখােত পাের, 
যিদও িকছ̀ সংেশািধত আইনও আলাদা কের সংযুa করা আেছ +যখােন এিট 
িনেদD িশকার িবষয়বbর সােথ সরাসির স6িকD ত। আইেনর সংেশাধনীর ব4াপাের তথ4 
পাওয়া যােব ;িতিট িলংেকর ‘েমার িরেসােসDস’ ট4ােব।   


