
 

 

 

 

 

 

 

 

পণ� িনরাপ"া: িডউ 
িডিলেজ( 

যিদ আপনার ব$বসা পণ$ উৎপাদন, আমদানী, িবতরণ, িবি- বা 
সরবরাহ কের তাহেল আপনােক আইন মানেত হেব; এর মােঝ 
থাকেত পাের এিট িনি7ত করা 8য ইউেকিসএ-মাক9  করা পণ$ 
মাক9 িট থাকার মেতা উপযু< িক না 

এই িনেদ, িশকায় 

· 8দেশর সং?া 
· িডউ িডিলেজB নীিতসমূহ 

· ইউেকিসএ, ইউেকএনআই ও িসই মািক9 ং 

· 8টE িরেপাট9স 

· FGHপূণ9 আইন 

এই িনেদ, িশকািট ইংল�া2, 4টল�া2 ও ওেয়লেসর জন� 



আপিন যিদ পাইকারী ও খুচরা িবে-তা হেয় থােকন তাহেল ইউেকেত -মবধ9মান জাল 
ও 8বআইিন পেণ$র উপিMিত পণ$ -য়েক -মবধ9মানভােব জিটল কের তOলেছ।  

িনরাপদ নয় এমন পণ$ -য় ও সরবরাহ করার Rভাব সুদরূRসারী এবং িকছS  িকছS  
8TেU Rাণনাশক হেত পাের। এ কথা মাথায় 8রেখ আপিন কীভােব িনি7ত হেত পােরন 
8য পণ$Fেলা যা বলেছ 8সFেলা তাই বা যা করেত পাের বলেছ তা করেত পাের? 

বW 8ভা<া সুরTা আইেন ‘িXY লায়ািবিলিট’ অপরাধ অ[ভO9 < আেছ 8যখােন 
অিভযু< ব$ি< আইনিট ভ\ করার অিভRায় িছল িক না তা িবষয় নয়। ন$ায$তার 
ভারসাম$ সৃি_ করেত, সুিনিদ9_ িডউ িডিলেজB িডেফB সাধারণত িXY লায়ািবিলিট 
8ভা<া সুরTা আইেন অ[ভO9 < করা হয়।  

এই িডেফB ব$বহার করার জন$ একজন ব$ি<েক অবশ$ই Rমাণ করেত হেব 8য তারা 
সকল যুি<স\ত সতক9 তা অবলaন কেরেছন এবং িডউ িডিলেজB অনুশীলন কেরেছন 
8যন অপরাধ সংঘটন এড়ােনা যায়।  

7দেশর সং8া  
এই িনেদ9 িশকায় িনdিলিখত পিরভাষাFেলা ব$বহার করা হেয়েছ: 

· ইউনাইেটড িকংডম (ইউেক): ইংল$াh, iটল$াh, ওেয়লস ও নদ9 ান9 আয়ারল$াh 

· 8jট িkেটন (িজিব): ইংল$াh, iটল$াh ও ওেয়লস  

· নদ9 ান9 আয়ারল$াh (এনআই) 
· ইউেরািপয়ান ইউিনয়ান (ইইউ): ইইউেত ২৭িট সদস$ রাn রেয়েছ, যার মােঝ 

রেয়েছ আয়ারল$াh িকo ইউেক-এর 8কােনা 8দশ নয় 

উপের �ফরত যান 

িডউ িডিলেজ( নীিতসমূহ 

এই িবpৃত নীিতFেলা িডউ িডিলিজেB কী অ[ভO9 < 8স ব$াপাের আদালতFেলার 
অতীত মতামতFেলা 8থেক 8নওয়া হেয়েছ: 

· বেস 8থেক 8কােনা িকছS  না করেল 8সিট একজন ব$ি<েক একিট িডেফB qতির 
করেত সTম করার সrাবনা খুবই কম 

· Rেয়াজনীয় পদেTেপর ধরণ Rেত$কিট পিরিMিতর উপর িনভ9 র করেব 

· যুি<স\ত পদেTপ ও সাবধানতা jহেণর মােঝ অ[ভO9 < রেয়েছ একিট 
িনয়sেণর ব$বMা 8সটআপ করা 8যিটেত জিড়ত ঝঁুিক িবেবচনায় 8নওয়া হেয়েছ 

· সকল যুি<স\ত পদেTপ বা সাবধানতা jহণ করেত হেব; িডেফB ব$থ9 হেব 
8যখােন একিট যুি<স\ত পদেTপ বা সাবধানতা jহণ করা 8যত িকo করা 
হয়িন  



· যুি<স\ত কী তা িনভ9 র করেব সুিনিদ9_ পিরিMিতর উপর; একিট িবষয় হেব 
সংিu_ ব$বসার আকােরর উপর 

· িনয়sেণর ব$বMা ব$বসািটর Rিতিট িদক কভার করেত হেব 8যFেলা আইনিট 
vারা Rভািবত 

· িডউ িডিলেজB অথ9 হেw ব$বMািটর যথাযথ পিরচালনা িনি7ত করা 
· ব$বMািটর পিরচালনা পয9ােলাচনার অধীেন রাখেত হেব এবং Rেয়াজন অনুযায়ী 

সংেশাধন করেত হেব 

8য 8কােনা িডউ িডিলেজB ব$বMা িলেখ রাখেত হেব 8যন এিট অনুসরণ করা যায় এবং 
উxািপত 8য 8কােনা সমস$া একিট িবভাগ বা শাখায় সমzয় করেত হেব, বা একজন 
ব$ি<র কােছ িযিন পুেরা ব$বMািটর জন$ দািয়Hশীল। 

একিট আন{ুািনক মান ব$বMাপনা, যিদও 8কবলমাU তখনই আবিশ$ক যিদ আপিন 
গ$াস অ$া|ােয়B, ইেলকি}কাল অ$া|ােয়B, কসেমিটক বা পােস9ানাল Rেটকিটভ 
ইকুইপেম~ উৎপাদন কেরন,  িডউ িডিলেজBেক সহেযািগতা করার 8TেU মূল$বান 
হেত পাের। মান ব$বMাপনার ব$বMা স�েক9  আেরা উপেদশ পাওয়া যােব 
অ$ােসািসেয়শন অব িkিটশ সািট9িফেকট বিডস 8থেক। 

অিনরাপদ পণ$ 8কনার ঝঁুিক কমােত সবসময় একিট �নামধন$ সূU 8থেক -য় কGন 
এবং 8গাে�ন Gলিট অনুসরণ কGন: যিদ এিট এেতাই ভােলা হয় 8য সত$ বেল মেন হয় 
না, তাহেল অিতির< সাবধানতা অবলaন কGন।  

উপের �ফরত যান 

ইউেকিসএ, ইউেকএনআই ও িসই মািক, ং 

িকছS  িকছS  পেণ$র 8TেU মাক9  থাকার একিট আইিন শত9  রেয়েছ যখন এিটেক ইউেক-

এর আভ$[রীণ বাজাের ছাড়া হেব। ইউেকিসএ মািক9 ং হেw একিট পেণ$র ইউেক 
আইেনর মান$ করার মূল িনেদ9শক। ইউেকিসএ মাক9  সংযু< করার মাধ$েম একজন 
উৎপাদক 8ঘাষণা করেছন 8য ইউেকিসএ মািক9 ং অজ9ন করার Rেয়াজনীয় সকল আইিন 
শত9  পূরণ করা হেয়েছ। এর অথ9 হেw একিট পেণ$ এেকর অিধক আইিন শত9  Rেযাজ$ 
হয়।  

ইউেকিসএ মািক9 ং দিুট িভ� উপােয় অজ9ন করা যায়: 

· ইউেক অনুেমািদত সংBা কৃত,ক পরীD। এর অথ9 হেw উৎপাদকেক 
ইউেকিসএ মাক9  ব$বহােরর জন$ সTম হেত একিট অনুেমািদত সংMা (েযমন 
িবএসআই – দ$ িkিটশ E$াhাড9 স ইBিটিটউশন) ব$বহার করেত হেব পণ$িট 
পরীTা বা পয9ােলাচনা করার জন$ 



· 7সF-িডGােরশন। এিটেত 8কােনা �াধীন পরীTা বা পয9ােলাচনা করার 
Rেয়াজন হয় না এবং 8স কারেণ এিট উৎপাদেকর িনজ� িববৃিত এবং তারা 
িব�াস কেরন 8য পণ$িট সংিu_ 8রFেলশন পূরণ কের 

সংিu_ িনরাপ�া আইন অনুযায়ী মান$তার মূল$ায়ন করা উৎপাদেকর দািয়H, মেন 
রাখেত হেব 8য িকছS  িকছS  আইন িনিদ9_ পেণ$র 8TেU Rেযাজ$ – 8যমন ইেলকি}কাল 
ইকুইপেমনট (েসফিট) 8রFেলশন ২০১৬ এবং টেয়স (েসফিট) 8রFেলশন ২০১১। 
8টকিনকাল ফাইল (পরীTার ফলাফল ও ঝঁুিকর মূল$ায়ন সহ) 8সট আপ করা, 
িড�ােরশন অব কনফরিমিট ইসু$ করা এবং ইউেকিসএ মাক9  সংযু< করাও উৎপাদেকর 
দািয়H। ম$ানডাটির বা 8স�-িডে�য়াড9  ইউেকিসএ মােক9 র মােঝ 8কােনা দিৃ_jাহ$ 
পাথ9ক$ 8নই এবং একিট 8ছােটা ব$বসা বা 8ভা<া বলেত পারেব না 8য পণ$িট পরীTা 
করা হেয়েছ িক না। সুতরাং িডিXিবউটরেদর সাবধানতা অবলaন করেত হেব এবং 
ইউেকিসএ মাক9  ও Rেয়াজনীয় সােপািট9ং ডকুেমে~শন আেছ িক না তা যাচাই কের 
8দখেত হেব।  

যিদ 8কােনা পেণ$ ইউেকিসএ মােক9 র Rেয়াজন হয় িকo তা না থােক, তেব তা ইউেক 
বাজাের ছাড়া 8বআইিন। িকo, মেন রাখেবন ইউেকেত িবি- করা সকল পেণ$ 
ইউেকিসএ মািক9 ং থাকা আবশ$ক নয়, সুতরাং িবতরণকারীেদর আইিন শত9 Fেলার 
ব$াপাের Rাথিমক ?ান থাকেত হেব। আপনােক জানেত হেব 8য 8কান পেণ$ ইউেকিসএ 
মাক9  এবং সংিu_ ডকুেম~ থাকেত হেব এবং এবং 8য পণ$Fেলা পির�ারভােব আইন 
মান$ করেছ না 8সFেলা িচি�ত করেত পারেত হেব।  

ইউেকিসএ মােক9 র ব$াপাের গাইেডর জন$ 8দখুন: GOV.UK ওেয়বসাইট।  

 

ইউেকিসএ মােক9 র জন$ একিট -সওভার িপিরয়ড থাকেব, এবং 8বিশরভাগ 8TেU ১ 
জানুয়াির ২০২৩ সাল পয9[ িসই মাক9  ব$বহার করা যােব। সমেয়র কাছাকািছ সমস$া 
এড়ােত, যত �ত সrব ইউেকিসএ মািক9 ং ব$বহার �G করার পরামশ9 8দওয়া হেw।  

 



8যখােন এনআই জিড়ত, আেরা একিট মাক9  ব$বহার করা হয়: ইউেকএনআই মাক9 । এিট 
Rেয়াজন ‘নদ9 ান9 আয়ারল$াh Rেটাকল‘-এর কারেণ, 8যিট ১ জানুয়াির ২০২১ তািরেখ 
কায9কর হেয়েছ।  

ইউেকএনআই মাক9  এর GOV.UK ওেয়বসাইেট িনেদ9শনা পাওয়া যােব। 

 

উপের �ফরত যান 

7টH িরেপাট, 
সুতরাং, আপিন, একজন িডিXিবউটর িহেসেব, কীভােব জানেবন 8য ইউেকিসএ মাক9  
সিঠকভােব সংযু< করা হেয়েছ িক না বা 8কােনা ব� ইউেকেত িবি- করা িনরাপদ িক 
না? একিট আনু{ািনক 8টE িরেপাট9 হেw 8সফিট E$াhাড9  মান$ করার সবচাইেত 
ভােলা উপায়। িতনিট Rাথিমক ধরেণর িরেপাট9 পাওয়া যায়: 

· একিট ইন-হাউজ িরেপাট9, যার অথ9 হেw পণ$িট উৎপাদক পরীTা কেরেছ 

· একিট থাড9  পািট9 িরেপাট9, যার অথ9 হেw পণ$িট অন$ 8কউ পরীTা কেরেছ 

· একিট থাড9  পািট9 8টE িরেপাট9 8যিট একিট অ$াে-িডেটড ল$াবেরটির ইসু$ 
কেরেছ 

িনরাপ�া Rদশ9ণ করার জন$ এই িতনিটই qবধ উপায়। িকo অ$াে-িডেটড 8টE িরেপাট9 
অেনক উ� মাUার আ�িব�াস Rদান কের 8য 8টEFেলা 8যাগ$ ল$াবেরটির কম�েদর 
vারা স�� করা হেয়েছ। 

কাইটমাক9  সািট9িফেকশেনর মেতা িiম Rদশ9ন করেত পাের 8য পণ$িট Rেযাজ$ E$াhাড9  
পূরণ কেরেছ এবং উৎপাদেকর কায9কর মান িনয়sণ Rি-য়া আেছ। এর সােথ 
কারখানা ও পণ$ উভয়িটেকই িনয়িমতভােব অিডট করা হয় িনি7ত করার জন$ 8য 
পণ$িট িনরাপদ।  

আপনার িডউ িডিলেজB শত9  পূরণ করার জন$: 

· একিট �নামধন$ সা|াইয়ােরর কাছ 8থেক িকনুন এবং ইনভেয়স িনন 

· িনি7ত কGন 8য পণ$িট / প$ােকিজেঙ উৎপাদক বা আমদািনকারেকর নাম ও 
িঠকানা আেছ 

· সব ইনভেয়স রাখুন 



· পণ$িটেয িনরাপদ তার Rমাণ 8দখেত চান (এিট 8টE সািট9িফেকট বা িড�ােরশন 
অব কনফরিমিট) 

· পণ$ স�েক9  Rাপ$ 8য 8কােনা িনরাপ�া িবষয়ক অিভেযােগর ব$াপাের আপনার 
সা|াইয়ােক অবতগত কGন 

উপের �ফরত যান 

IJKপূণ, আইনIেলা 
কনিজউমার Rেটকশন অ$াY ১৯৮৭ 

8জনারাল RডাY 8সফিট 8রFেলশন ২০০৫ 

  

সব9েশষ পয9ােলাচনা / হালনাগাদ করা হেয়েছ: আগE 2021 

  

এই হালনাগােদ 

ইউেকিসএ / িসএ মাক9  -সওভার িপিরয়ড ১ জানুয়াির ২০২৩ তািরখ পয9[ বিধ9ত করা 
হেয়েছ 

অনুMহ কের ল�� ক�ন  

এখানকার তথ#$েলা 'কবলমা* িনেদ-শনার জন#; 'কবলমা* আদালতই আইেনর 
কতৃ- 3পূণ- ব#াখ#া 7দান করেত পােরন।  

গাইেডর '$=3পূণ- আইন' িলংক$েলা আইেনর 'কবল মূল সং@রণিটই 'দখােত পাের, 
যিদও িকছF  সংেশািধত আইনও আলাদা কের সংযুI করা আেছ 'যখােন এিট 
িনেদ- িশকার িবষয়বLর সােথ সরাসির সMিক- ত। আইেনর সংেশাধনীর ব#াপাের তথ# 
পাওয়া যােব 7িতিট িলংেকর ‘েমার িরেসােস-স’ ট#ােব।   

 

 

 

 

 

 

 

 


