
সাধারণ পণ! 
িনরাপ$া: প%িতসমূহ 

উৎপাদনকারী, আমদানীকারী ও িনজ)-* +া-ারেদর জন+ 
/জনােরল 1ডা3 /সফিট /র7েলশনস ২০০৫ এর অধীেন 
শত@ াবলী  

এই িনেদ. িশকায় 

· পণ+ িনরাপCা 
· একিট িনরাপদ পণ+েক সংEািয়ত করা 
· িনরাপCা মূল+ায়েনর জন+ একিট /Hমওয়াক@  
· উৎপাদেকর বাধ+বাধকতা 
· কতৃ@ পJ কতৃ@ ক আইন 1েয়ােগর পদেJপ  

o সাসেপনশন /নািটশ 

o মািক� ং /দওয়ার শত@  / সত@ কতামূলক বাত@ া /দওয়ার শত@   
o 1ত+াহােরর /নািটশ 

o /ফরত /নওয়ার /নািটশ 

o ফরিফট ও Oংস 

· িবতরণকারীর বাধ+বাধকতা 
· /Pিডং Q+া-াড@ স 

· 7RSপূণ@ আইন 

 

িবেশষ 45ব!: যিদও ই্উনাইেটড িকংডম ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন /থেক /বর হেয় 
িগেয়েছ, তবুও িকছY  আইন (আনু[ািনকভােব ‘িরেটইনড ইইউ ল’ িহেসেব পিরিচত) 
এখেনা 1েয়াগ হেব যতিদন পয@` না /স7েলা ইউেক আইন aারা 1িতbািপত হেব; এর 
অথ@ হেd আপিন আমােদর িনেদ@ িশকােত এখেনা ইইউ /র7েলশেনর উেeখ /দখেত 
পােবন।  



এই িনেদ. িশকািট হে7 ইংল!া;, =টল!া; ও ওেয়লেসর জন! 

/ভাgা পণ+ অবশ+ই িনরাপদ হেত হেব। মানদ- 1েয়াগ কের িনরাপCা মূল+ায়ন করা 
যায়; যিদ /কােনা পণ+ একিট িনধ@ারিত মানদ-* পূরণ কের তাহেল এিটেক আপনা 
আপিন িনরাপদ বেল ধের /নওয়া হয়। এিটেক বলা হয় ি1জাhশন অব কনফরিমিট। 

[*‘িনধ@ািরত মানদ-’ /য7েলা /সেkটাির অব /Qট aারা অনুেমািদত ও ি*িটশ 
Q+া-াড@ স ইlিটিটউশন (িবএসআই) aারা 1কািশত।] 

/জনােরল 1ডা3 /সফিট /র7েলশন ২০০৫ (িজিপএসআর) িকছY  সুিনিদ@n িনয়oণ 
1েয়ােগর মাধ+েম /ভাgা পেণ+র িনরাপCা িনিpত করার মূল িভিCিট 1দান কের। 
এ7েলা িনিpত কের /য /ভাgারা )াভািবক ও যুিgসqতভােব অনুেময় উপােয় ব+বহার 
করার জন+ অিভে1ত বা করার সrাবনা আেছ এমন সকল পন+ িনরাপদ।  

/ভাgা পেণ+র উৎপাদক, িনজ)-* +া-ার বা আমদানীকারক িহেসেব (সব7েলােক 
/র7েলশনিটর অধীেন ‘উৎপাদক‘ িহেসেব িচিsত করা হেয়েছ) আপনার সুিনিদ@n িকছY  
বাধ+বাধকতা আেছ, যার মােঝ রেয়েছ /Pেসিবিলিট ও পয@েবJেণর শত@ । 

পণ! িনরাপ$া 
/যখােন একিট পণ+ ইিতমেধ+ িবদ+মান অন+ /র7েলশেনর অধীন (েযমন, /খলনা) 
তাহেল /সই /র7েলশন7েলা /সই পেণ+র /Jেu 1েযাজ+ হেব; িজিপএসআর /কােনা 
পেণ+র িনরাপCার /Jেu 1েয়াগ হেব না /যখােন এিটর িনরাপCা সকল /Jেu ইউেক 
আইেনর সুিনিদ@n িবধান রেয়েছ। যার ফেল, /স7েলা /র7েলশেনর এক ধরেণর ‘মপ-

আপ’ /সট িহেসেব পিরচািলত হয়।  

িকv, /স7েলা /খলনা ও ইেলকিPক যoপািতসহ সমw /সক--হ+া- /ভাgা পেণ+র 
/Jেu 1েয়াগ হয়।  

িজিপএসআর 1েয়াগ হেব /যখােন /স7েলা িবদ+মান /র7েলশেনর চাইেত িনরাপCা 
িনিpত করার /Jেu সুিনিদ@n িদক এবং উৎপাদেকর বাধ+বাধকতার মাuার /Jেu 
অিধকতর। সকল পণ+ /য7েলা /ভাgার ব+বহার করার সrাবনা রেয়েছ (এমনিক  
তাঁেদর জন+ অিভে1ত না হেলও) /স7েলার /Jেu িজিপএসআর 1েয়াগ হয় /য7েলা 
সরবরাহ করা হয় বা উপলভ+ করা হয়; পরীJািট হেব একজন /ভাgা /কােনা চ+ােলy 
ছাড়া পণ+িট িকনেত পােরন িক না। এর মােঝ অ`ভ{@ g রেয়েছ /কােনা পণ+ যখন 
িজেমর যoপািত যা িজেম ব+বহােরর জন+, /কােনা /রQ{েরে| ব+বহােরর জন+ 1দC হাই 
/চয়ার এবং শপারেদর ব+বহােরর জন+ Pিলর মত পিরেষবার সময়   

/ভাgার কােছ তােদর িনেজেদর ব+বহার জন+ 1াি~সাধ+ করা হয়।  /স3র-িনিদ@n 
ল’েয়র মেতা িজিপএসআর ইউেকিসএ মািক@ ং-এর অনুমিত /দয় না (অন+ ভােব বলেল, 



ইউেকিসএ মাক@  এমন /কােনা পেণ+ বসােনা যােব না /যিটেত এিটর 1েয়াজন /নই); 
িকv, িজিপএসআর অনুযায়ী উৎপাদন ও িবতরণকারীেদর /কবলমাu িনরাপদ পণ+ 
সরবরাহ করেত হেব।  

িন�িলিখত /ভাgাপণ+7েলা িজিপএসআেরর অধীেন পড়েব: 

· িশ�েদর িজিনস, /যমন কট, 1 +াম, হাই /চয়ার, বা� /বডস 

· বাইসাইেকল 

· গৃহbালী পণ+, /যমন kুকাির, কাটলাির, কুিকং ইউেটনিসলস 

· গােড@ িনং ট{লস 

· আসবাবাপu ও সফট আসবাবপu 

· কাপড় 

· /মামবািত ও অন+ান+ অল�রণ 

· হিব ও আট@ িবষয়ক সাম�ী 

যিদ িজিপএসআেরর অধীেন িনরাপCার /কােনা িদক পেণ+র িনজ) /স3র-িনিদ@n 
/র7েলশেন পূরণ না হয় – /যমন কসেমিটকস পেণ+র প+ােকিজং –তাহেল 
িজিপএসআেরর শত�ও 1েয়াগ হেব।  

/র7েলশনিটর আওতায় /সসকল পণ+ও পেড় /য7েলা মূলত /পশাদারী ব+বহােরর জন+ 
িডজাইন করা হেয়িছল এবং অিভে1ত িছল িকv পরবত�েত /ভাgা বাজাের চেল যায় 
(েযমন িকছY  পাওয়ার ট{লস)। /যখােন একজন /ভাgা /পশাদারী পণ+ /পেত পােরন, 
/স7েলােক ‘েভাgা পণ+ িহেসেব’ গণ+ করেত হেব। 

/যখােন এিট যুিgসqতভােব অনুেময় /য একিট /পশাদারী পণ+ /ভাgা বাজাের চেল 
/যেত পাের (অিভে1ত /হাক বা না /হাক) /সেJেu /ভাgা ব+বহােরর যথাযথ িনেদ@শনা 
এবং /যসকল ঝঁুিক �nত 1তীয়মান নয় /স7েলার /Jেu অবশ+ই সতক� তা 1দান 
করেত হেব। িকv, /যখােন /কােনা পণ+ কখেনাই /ভাgার ব+বহােরর জন+ িনরাপদ 
হওয়ার সrাবনা /নই, /সেJেu উৎপাদকেদর পণ+িটর বাজারজাতকরণ ও সরবরাহ 
কেঠারভােব িনয়িoত িনিpত করেত এমন পদেJপ �হণ করেত হেব /য7েলা 
যুিgসqত ও 1েয়াজনীয়।  একিট পেণ+ 'for professional use only' [!কবলমা( 
!পশাদারী ব.বহােরর জন.] (বা এই ধরেণর} !লেবল লাগােনা িনেজ !থেকই যেথ< 
হওয়ার স@াবনা কম, !যমন, এিট !কবলমা( একিট কেঠার ‘েDড অনিল’ আউটেলট 
!থেক !কনা !যেত পাের।  

উপের �ফরত যান 

একিট িনরাপদ পণ% সং(ািয়ত করা 



একিট িনরাপদ পণ. হেK !সিট !যিট কােরা উপর অLেয়াজনীয় ঝঁুিক সৃি< কের না 
যখন পণ.িট এিটর Rাভািবক ও যুিTসUতভােব অনুেময় উপােয় ব.বহার করা হয়। 
পেণ.র িনরাপVা মূল.ায়েন, আপনােক অবশ.ই িবেবচনায় িনেত হেব (অন.ন. িজিনেসর 
মেধ.): 

· প.ােকিজং, সােথ থাকা সকল িনেদ̂শনা ও অন.ান. !লেবিলং 

· অন. পেণ.র উপর পণ.িটর Lভাব !যিটর সােথ এিট অনুেময়ভােব ব.ব_ত হেত 
পাের 

· !কােনা িনিদ̂< !`ণীর মানুেষর িবেশষ চািহদা, িবেশষত িশbরা 

উপের �ফরত যান 

িনরাপ+া মলূ%ায়েনর জন% একিট 12মওয়াক4  
একিট পেণ.র িনরাপVা যখন মূল.ায়ন করা হয় তখন !য ‘cম’ িবেবচনায় িনেত হেব তা 
!রdেলশনিটেত উেeখ আেছ।  

!রdেলশনিট একিট ‘িLজাgশন অব কমফরিমিটর‘ কথা বেল: “েযখােন একিট পণ. 
ইউনাইেটড িকংডেমর একিট �%&া'বৃ* জাতীয় মানদi !মেন চেল !যিট ইউেরািপয়ান 
মানদjেক Lেয়াগ কের ... !সেlে( জাতীয় মানদেj !য ঝঁুিকdেলা ও ঝঁুিকর 
!`ণীdেলা উেeখ আেছ !সdেলার !lে( পণ.িট একিট িনরাপদ পণ. িহেসেব ধের 
!নওয়া হেব”। 

এই মানদjdেলােক ‘িনধ̂ািরত’ িহেসেব উেeখ করা হয়, একিট উদাহরণ হেK িবএস 
ইএন ১৪৬৮২: িশbেদর কাপেড়র িনরাপVা। িশbেদর কাপেড় দিড় বা sিtং। 
!uিসিফেকশন। এdেলাএকিট িLজাgশন অব কনফরিমিট !দয়।  

!যখােনা !কােনা Lকািশত মানদj একিট Lকািশত িLজাgশন অব কনফরিমিট !দয় 
না, তখন পণ.িটর িনরাপVা মূল.ায়ন করা হেব িনেvাT িবষয়dেলা িবেবচনায় িনেয়: 

· �%&া'বৃ* ইউেরািপয় মানদj বা ইউেকেত করা মানদj 

· ভােলা চচ̂ার ইjািt !কাড 

· !wট অব দ. আট^ ও LযুিT 

· িনরাপVার ব.াপাের যুিTসUত !ভাTা Lত.াশা 

িনধ̂ািরত মানদেjর সংেশাধন, এবং LযুিTগত ও িনরাপVা উxয়েনর মেতা িবষয় 
!যdেলা তাঁেদর ব.বসার সােথ সংিy< !সdেলার িবষেয় উৎপাদকেদর অবিহত থাকেত 
হেব।  



সবেশেষ, !রdেলশেনর ‘িনরাপVার ব.াপাের যুিTসUত !ভাTা Lত.াশা’ অনুযায়ী িকছ{  
পয^ােয়র ঝঁুিক মূল.ায়ন ও মােনর ব.ব|া রাখেত হেব যােত এিট িনি~ত করা যায় !য 
পণ.dেলা !uিসিফেকশন !মেন �তির করা হেয়েছ। 

উপের �ফরত যান 

উৎপাদেকর বাধ%বাধকতা 
উৎপাদেকর মূল বাধ.বাধকতা হেK একিট িনরাপদ পণ. সরবরাহ করা। 

উৎপাদক িহেসেব আপনােক অবশ.ই !ভাTােদর কােছ সংিy< তথ.ও Lদান করেত হেব 
!যন তারা সlম হন: 

· একিট পণ. ব.বহােরর পুেরা সময়কােল !কােনা পেণ.র সহজাত ঝঁুিক মূল.ায়ন 
করেত (েযখােন এমন ঝঁুিক u<ত Lতীয়মান নয়) 

· !সসব ঝঁুিকর ব.াপাের সাবধানতা অবলgন করেত 

এর অথ̂ হেK পির�ার, পাঠেযাগ., দীঘ^|ায়ী সতক̂তা ও িনেদ̂শনা। 

উৎপাদকেদর অবশ.ই !Dেসিবিলিটর সুেযাগ িদেত হেব পেণ. বা !সিটর প.ােকিজং-এ 
িনvিলিখত িবষয়dেলা উেeখ কের: 

· উৎপাদেকর নাম ও িঠকানা 
· পেণ.র !রফাের� বা Lেযাজ. হেল পণ.িটর ব.াচ  

এছাড়াও, পণ.িট !য ঝঁুিকdেলা সৃি< করেত পাের !সdেলা স�েক̂ আপনােক সlম 
করেত আপনার উিচত: 

· বাজারজাত করা পেণ.র নমুনা যাচাই করা ও পরীlা করা  
· তদi করা এবং Lেয়াজন হেল পেণ.র িনরাপVার ব.াপাের অিভেযােগর একিট 

!রিজwার রাখা 
· িবতরণকারীেদর এই ধরেণর পয^েবlেণর ফলাফল স�েক̂ অবগত রাখুন 

!যখােন পণ.িট !কােনা ঝঁুিক সৃি< কের বা করেত পাের 

ভােলা চচ̂ার উদাহরণ পাওয়া যােব: 'পেণ.র িনরাপVা: িডউ িডিলেজ�'। 

!য পয^েবlণ করা হেয়েছ তার ফলR�প, !যখােন আপিন আিব�ার করেবন !য আপিন 
!য পণ.িট বাজাের ছাড়েত যােKন বা ইিতমেধ. সরবরাহ কেরেছন !সdেলা �াহেকর 
জন. ঝঁুিক সৃি< কের এবং অিনরাপদ, !সlে( আপনােক সােথ সােথ, িলিখতভােব, 
আপনার |ানীয় !Dিডং w.াjাড̂স সািভ̂সেক জানােত হেব: 



· !সই তথ. 
· !ভাTার উপর ঝঁুিক Lিতহত করেত গৃহীত পদেlপ 

· এিট !য সকল ব.বসা Lিত�ােনর কােছ সরবরাহ করা হেয়েছ !সdেলার 
পিরিচিত 

d�তর ঝঁুিকর !lে( !নািটিফেকশনিটেত িনেvাT িবষয়dেলা অiভ�^ T থাকেত হেব: 

· পণ. বা পেণ.র ব.াচ সুিনিদ̂< সনাTকরণ সlম করার তথ. 
· পণ.িট !য ঝঁুিক সৃি< কের তার একিট পূণ̂ িববরণ 

· পণ.িট D .াক করার ব.াপাের Lাপ. সকল তথ. 
· !ভাTার উপর ঝঁুিক Lিতহত করেত গৃহীত সকল পদেlেপর একিট বণ̂না 

!নািটিফেকশন স�x করার পর কত̂ৃপl ঝঁুিকিট সিরেয় !নওয়ার জন. পদেlপdেলার 
ব.াপাের পরামশ̂ !দেব এবং আপনার সােথ কাজ করেব।  

ঝঁুিক মূল.ায়ন হেK িবপদ িচি�ত ও মূল.ায়ন করার একিট Lিcয়া, !যিটেত িতনিট ধাপ 
থােক:  

· অiিন^িহত িবপদ িচি�ত করা এবং িনধ̂ারণ করা !য এিট কতটা d�তর 
(আঘােতর িসনািরও) 

· জখেমর সা@াব.তা িনধ̂ারণ 

· ঝঁুিক িনধ̂ারেণর জন. িবপদিটর সােথ সা@াব.তা িম`ণ  

মেডলিট ব.বহার কের সৃ< ঝঁুিক হেত পের ‘d�তর‘, ‘উ�’, ‘মধ.ম’ বা ‘িনv’।  

ঝঁুিক মূল.ায়েন সহেযািগতা করেত ইউেরািপয়ান কিমশন ‘েভাTা পেণ.র !lে( ঝঁুিক 
মূল.ায়ন িনেদ̂িশকা” L�ত কেরেছ !যিট পাওয়া যােব অ.ােন� ট�  িডিসশন (ইইউ) ২০১৯ 
/ ৪১৭ ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর র .ািপড ইনফরেমশন িসেwম “র .ােপ�” এর 
ব.ব|াপনার ব.াপাের িনদ̂শনা (িনেচ ‘d��পূণ̂ আইন’-এ িলংক !দখুন)। অন. ঝঁুিক 
মূল.ায়ন মেডলও রেয়েছ !যdেলা ব.বহার করা যােব, এবং িবএসআই (ি�িটশ 
w.াjাড̂স ই�িটিটউশন)-এর !কাড অব L .াকিটস ডকুেম� িপএএস ৭১০০-!ত আেরা 
িনেদ̂শনা পাওয়া যােব (িনেচ ‘িরকল !নািটেসস’ !দখুন)। 

িজিপএসআেরর অধীেন এসকল বাধ.বাধকতা পূরণ না করা একিট অপরাধ। 

উপের �ফরত যান 

কতৃ4প: কতৃ4ক এনেফাস4েম< 

!যখােন উৎপাদেকরা এই !রdেলশনdেলার অধীেন তাঁেদর বাধ.বাধকতা পূরণ 
কেরনিন, এনেফাস^েম� কত̂ৃপldেলার কােছ িবিভx ধরেণর Lিcয়া রেয়েছ !যdেলা 



Lেয়াগ করা যােব !ভাTা িনরাপVার ঝঁুিকdেলা দেূর করেত। এdেলােক বলা হয় 
!সফিট !নািটশ। এdেলা !কবলমা( তখনই ব.বহার করা হয় যখন !RKাLবৃত পদেlপ 
ঝঁুিকিট দরূ কের না।  

সকল সংিy< পlেক অবশ.ই, যখনই স@ব, সুেযাগ িদেত হেব !কােনা Lিcয়া 
Lেয়ােগর আেগ তাঁেদর মত জানােনার।  

গৃহীত Lিcয়াdেলা ঝঁুিকর d�তরতার সােথ আনুপািতক হেব।  

সাসেপনশন !নািটশ 

!যখােনা !কােনা !রdেলশেনর ব.ত.য় ঘেট, এই !নািটশdেলা সামিয়কভােব !কােনা পণ. 
বাজাের ছাড়া বা সরবরাহ করা িনিষ� কের যখন পরীlা করা হয় এবং ফলাফেলর 
অেপlা করা হয়।  

মাক̂ করার শত̂ / সতক̂ করার শত̂ 

এই lমতাdেলা একিট এনেফাসে̂ম� কত̂ৃপlেক যথাযথ সতক̂তা সহ মাক̂ করার 
আেদশ !দওয়ার অনুমিত !দয় !যখােন এিট !কােনা িনিদ̂< অব|ায় ঝঁুিক সৃি< করেত 
পাের, পণ.িটর !থেক িনিদ̂< ব.িT যিদ ঝঁুিকর মােঝ থােক তাহেল িনিদ̂< সতক̂তা রাখার 
শত̂ !যাগ করারঅনুমিত !দয় (েযমন, কমবয়সী িশb, বৃ�, ইত.ািদ)।  

Lত.াহােরর !নািটশ 

এনেফাস^েম� অথিরিটdেলা একিট Lত.াহােরর !নািটশ Lদান করেত পাের |ায়ীভােব 
একজন ব.িTেক একিট পণ. সরবরাহ করা !থেক িবরত রাখেত !যিট িবপ�নক বেল 
মেন করা হয় !যিট ইেতামেধ. বাজাের আেছ (যিদ উৎপাদক ও িবতরণকারী কত̂ৃক 
!RKাLবৃV পেদেlপ যেথ< বা সেiাষজনক না হয়)।  

িরকল !নািটশ 

যখন এনেফাস^েম� অথিরিটর যুিTসUত কারণ থাকেব এিট িব�াস করার !য একিট 
িবপ�নক পণ. ইেতামেধ. !ভাTােদর কােছ !পৗ�েছ িগেয়েছ এবং ঝঁুিকিট দরূ করেত যা 
Lেয়াজনীয় ও যেথ< তা !RKাLবৃV পদেlপ �ারা করা যােব না (অথ̂াৎ কত̂ৃপেlর 
কােছ থাকা অন. !কােনা উপায় যেথ< হেব না) !সেlে( সব̂েশষ উপায় িহেসেব একিট 
িরকল !নািটশ পাঠােনার lমতা িবদ.মান আেছ। !য ব.িTেক এিট !দওয়া হেব !সই 



ব.িTেক !ভাTােদর কাছ !থেক পণ.িট িফিরেয় আনেত এমন পদেlপ �হণ করার 
ব.ব|া করেত হেব !যdেলা !নািটেশ িচি�ত করা হেয়েছ।  

!যখােন কত̂ৃপl ও উৎপাদেকর মেধ. িরকল Lেয়াজন িক না !স ব.াপাের মতপাথ̂ক. 
হেব, তখন ব.বসা Lিত�ানিট কত̂ৃপlেক িরকেলর ব.াপাের িডপাট^েম� ফর িবজেনস, 
এনািজ̂ অ.াj ইjাসিDয়াল t .ােটিজ কত̂ৃক সুিনিদ̂<ভােব এই উে�েশ. সং|ািপত 
চাট^াড̂ ই�িটিটউট অব আরিবেDটরস পিরচািলত একিট ি�েমর অধীেন একিট 
কারণসহ মতামত চাওয়ার শত̂ িদেত পাের। এই ি�েমর খরচিট ব.বসা Lিত�ান বহন 
করেব যারা এিটর জন. অনুেরাধ জানােব। এনেফাস^েম� কত̂ৃপl একিট িরকল !নািটশ 
Lদান করেত হেব িক না !স ব.াপাের একিট চ ড়াi িস�াi �হেণর !lে( গৃহীত উপেদশ 
িবেবচনায় !নেব বেল Lত.ািশত।  

িরকেলর ব.াপাের !কাডস অব L .াকিটস আেছ, !যিট িরকল পদেlেপর ধরণ ও Lসার 
িনধ̂ারণ করেত সাহায. করেত পাের !যমন িপএএস ৭১০০:!ভাTা পণ. িনরাপVা 
িবষয়ক িরকল ও অন.ান. সংেশাধনমূলক পদেlেপর ব.াপাের !কাড অব L .াকিটস, 
!যিট িবএসআই ওেয়বসাইট !থেক িবনামূেল. ডাউনেলাড করা যােব। িপএএস ৭১০০ 
হেK িরকল ও সংেশাধনমূলক পদেlেপর ব.াপাের একিট িনেদ̂িশকা এবং িবেশষ কের 
একিট Lডা¡ ইনিসেড� ¢.ান L�ত করার ব.াপাের ভােলা পরামশ̂ Lদান কের যােত  
!কােনা ঘটনা ঘটেল আপনার ব.বসা Lিত�ান !যন L�ত থােক।  

ফরিফট ও £ংস করা 

যখন !কােনা পণ. িবপ�নক তখন এনেফাসে̂ম� কত̂ৃপl আদালেতর কােছ আেবদন 
করেত পােরন !সdেলা ফরিফট ও £ংস করার। িক¤, £ংস করার িবক¥ িহেসেব 
আদালত হয়েতা, এই শেত̂ !য মামলার খরচ ও ব.ােয়র ব.াপাের !য !কােনা আেদশ মান. 
করা হেয়েছ, পণ.িট !কােনা ব.িTর কােছ !মরামত বা িরকিjশন বা ¦ .াপ করার জন. 
সরবরাহ করার অনুমিত Lদান করেত পােরন। 

উপের �ফরত যান 

িবতরণকারীর বাধ%বাধকতা 
!ভাTা পেণ.র খুচরা ও পাইকারী িবেcতােদর !lে( িজিপএসআেরর অধীেন িভx 
বাধ.বাধ.কতা Lেযাজ. যােদর কম̂কাj পণ.িটর িনরাপVােক Lভািবত কের না 
(যােদরেক !রdেলশনdেলােত ‘িবতরণকারী [িডিtিবউটার] িহেসেব উেeখ করা 
হেয়েছ)। 

আেরা তেথ.র জন. !দখুন 'সাধারণ পণ. িনরাপVা: িবতরণকারী'।  



উপের �ফরত যান 

1>িডং @%াAাড4 স 

!Dিডং w.াjাড̂স সািভ̂েসর কােজর ব.াপাের আেরা তেথ.র জন. – এবং আইন মান. না 
করার স@াব. পিরণিত স�েক̂ জানেত – অনু�হ কের !দখুন 'েDিডং w.াjাড̂: lমতা, 
Lেয়াজ ও দj' 

উপের �ফরত যান 

BCDপূণ4 আইনBেলা 
!জনােরল Lডা¡ !সফিট !রdেলশনস ২০০৫  

!রdেলশন (ইিস) নgর ২০১৯ / ৪১৭ ব� ও িম`েণর ©ািসিফেকশন, !লেবিলং ও 
প.ােকিজং এর উপের 

টেয়স (েসফিট) !রdেলশন ২০১১ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর র .ািপড ইনফরেমশন 
িসেwম “র .ােপ�” এর ব.ব|াপনার ব.াপাের িনদ̂শনা 

Lডা¡ !সফিট অ.াj !মেDালিজ এটেসটরা (অ.ােমjেম� একেসটরা) (ইইউ এি�ট) 
!রdেলশন ২০১৯ 

  

সব̂েশষ পয^ােলাচনা / হালনাগাত করা হেয়েছ: !ম ২০২১ 

  

এই হালনাগােদ  
‘িনধ̂ািরত মানদেjর’ সংªা !যাগ করা হেয়েছ 

অনুKহ কের ল:% কCন  
এখানকার তথ.dেলা !কবলমা( িনেদ̂শনার জন.; !কবলমা( আদালতইআইেনর 
কত̂ৃ�পূণ̂ ব.াখ.া Lদান করেত পােরন।  

গাইেডর 'd��পূণ̂ আইন' িলংকdেলা আইেনর !কবল মূল সং�রণিটই !দখােত পাের, 
যিদও িকছ{  সংেশািধত আইনও আলাদা কের সংযুT করা আেছ !যখােন এিট 
িনেদ̂িশকার িবষয়ব�র সােথ সরাসির স�িক̂ত। আইেনর সংেশাধনীর ব.াপাের তথ. 
পাওয়া যােব Lিতিট িলংেকর ‘েমার িরেসােস^স’ ট.ােব।   

 

 

 


