
�খলনা 
নত�ন �খলনার ব$াপাের �লেবিলং ও িনরাপ*া িবষয়ক শত/  যা 
খুচরা িবে3তােদর �5ে6 7েযাজ$, এবং �সেক<-হ$া< �খলনা 
িবি3র �5ে6 আইনিট �যভােব 7েয়াগ হয় 

 

এই িনেদ& িশকায় রেয়েছ 

· �লেবিলং 

· সতক/ তা ও িনেদ/শনা 
· �সক< হ$া< �খলনা 
· আপনার দািয়CDেলা 
· বাEবসFত �খলনা বGকু 

· �খলনা উৎপাদন 

· আেরা তথ$ 
· �Kিডং M$া<াড/ স 

· DNCপূণ/ আইন 

 

িবেশষ ./ব0: যিদও ই্উনাইেটড িকংডম ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন �থেক �বর হেয় 
িগেয়েছ, তবুও িকছT  আইন (আনুVািনকভােব ‘িরেটইনড ইইউ ল’ িহেসেব পিরিচত) 
এখেনা 7েয়াগ হেব যতিদন পয/X না �সDেলা ইউেক আইন Yারা 7িতZািপত হেব; এর 
অথ/ হে] আপিন আমােদর িনেদ/ িশকােত এখেনা ইইউ �রDেলশেনর উে^খ �দখেত 
পােবন।  

এই িনেদ& িশকািট হে3 ইংল0া5, 7টল0া5 ও ওেয়লেসর জন0 

�খলনার �লেবিলং করার ব$াপাের অেনকDেলা শত/  রেয়েছ, যার মােঝ রেয়েছ 
উৎপাদক / আমদানীকারেকর নাম ও িঠকানা, ধরণ, ব$াচ, মেডল বা িসিরয়াল নeর, 
ইউেকিসএ মাক/ , এবং সতক/ তা ও িনেদ/শনা।  



টেয়স (েসফিট) �রDেলশন ২০১১ একিট ব$বসা 7িতVান কতৃ/ ক সরবরাহ করা নত�ন 
�খলনার িনরাপ*া িবষয়ক আইিন শত� Dেলা িনধ/ারণ কেরেছ। �খলনার সংkা 7দান 
করা হেয়েছ “১৪ বছেরর কম বয়সী িশmেদর �খলায় ব$বnত হওয়ার জন$ িডজাইন 
করা বা অিভে7ত (mধুমা6 এজন$ �হাক বা না �হাক)পণ$”। 

�সেক<-হ$া< �খলনার জন$ একট� িভo শত/  রেয়েছ �যেহত�  �সDেলা নত�ন �খলনার 
মেতা একই �রDেলশেনর অধীেন নয়। 

   

�লেবিলং 

�কােনা ব$বসার জন$ �য �খলনাDেলা আপিন সরবরাহ করেবন তার সবকয়িটেত 
িনpিলিখত মািক� ংDেলা থাকেত হেব:  

· উৎপাদেকর নাম ও িঠকানা, বা যিদ ইউেক এর বাইের উৎপাদন হেয় 
থােক,তাহেল উৎপাদক ও ইউেকেত আমদানীকারেকর নাম ও িঠকানা 

· ধরণ, ব$াচ, িসিরয়াল বা মেডল নeর 

· ইউেকিসএ মািক� ং 

 

ইউেকিসএ মািক� ংিট হে] উৎপাদেকর একিট �ঘাষণা �য �খলনািট িনরাপদ।  

এই মািক� ংDেলা অবশ$ই �খলনায় বা এর প$ােকিজেঙ থাকেত হেব এবং এDেলা 
িচরZায়ী হেত হেব এবং সহেজ পড়া �যেত হেব।  

�ছােটা �খলনার �5ে6 এই মািক� ংDেলা থাকেত হেব:  

· �খলনার সােথ সংযুu একিট �লেবেল  
· সােথ থাকা িলফেলেট  

ইউেকিসএ মািক� ং – এবং ইউেকএনআই ও িসই িচেvর -ব$াপাের আেরা তেথ$র জন$ 
�দখুন 'পণ$ িনরাপ*া: িডউ িডিলেজx' 

উপের *ফরত যান 



সতক� তা ও িনেদ& শনা 
িকছT  িকছT  �খলনায় িনরাপেদ ব$বহার িনিyত করেত কী কী সতক/ তা zহণ করেত হেব 
�স ব$াপাের অবশ$ই সতক� তা ও িনেদ/শনা থাকেত হেব। িনpিলিখত �5ে6 িবেশষ 
সতক� তা 7েয়াজন (এবং �যসব �5ে6 সুিনিদ/{ িনেদ/শনা 7েয়াজন, আপনার উিচত 
আেরা উপেদশ চাওয়া বা সরাসির �রDেলশনDেলা �দখা):  

· �য �খলনাDেলা িতন বছেরর কমবয়সী িশmেদর জন$ উপযুu নয় �সDেলার 
�5ে6 তা উে^খ কের একিট সতক� তা থাকেত হেব, সােথ কারণিট উে^খ 
থাকেত হেব – �যমন |াসN} হওয়ার ঝঁুিক। এিট একিট িচ6িলিপ বা শে�র 
মাধ$েম হেত পাের (এই মািক� ংিট কখেনাই এমন �কােনা �খলনায় থাকেত পারেব 
না �যDেলা িতন বছেরর কমবয়সী িশmেদর জন$ উপযুu, �যমন র $াটলস, 
িটথার ও সফট-বিডড টয়)  

 
· সুইং, �াইড ও এই ধরেণর �খলনার �5ে6 অ$ােসeিল করার, এবং সমেয় সমেয় 

�চক করা ও র5ণােব5েণর ব$াপাের িনেদ/শনা 7েয়াজন  
· ‘ফাংশনাল’ �খলনার (েযDেলা বেড়ােদর ব$বহােরর জন$ য�পািতর মেতাই 

ব$বnত হয় এবং 7ায়ই �সDেলার �ছােটা মেডল) �5ে6 িনpিলিখত মািক� ং 
থাকেত হেব: 'Warning: to be used under the direct supervision of an adult' 
[সতক� তা: �কবলমা6 একজন 7া�বয়� ব$িuর সরাসির ত�াবধােন ব$বহার 
করেত হেব]। এDেলার �5ে6 িনিদ/{ িনরাপ*ামূলক িনেদ/শনা 7েয়াজন এবং 
একিট িনেদ/শনা 7েয়াজন �য এDেলা খুব �ছােটা িশmেদর নাগােলর বাইের 
রাখেত হেব। 

· �যসকল �খলনায় সহজাতভােব িবপ�নক ব� বা 7�ত7ণালী থােক (েযমন 
�কিমক$াল �খলনা) �সDেলার জন$ সুিনিদ/{ িনরাপ*ািবষয়ক িনেদ/শনা থাকেত 
হেব, ব$বহােরর জন$ সব/িনp বয়েসর সীমার ব$াপাের একিট িববৃিত থাকেত হেব 
এবং একিট িববৃিত থাকেত হেব �য �সDেলা �কবলমা6 7া�বয়�েদর 
ত�াবধােনই ব$বহার করা যােব। �যখােন যথাযথ, �সখােন �রDেলশন (ইিস) নeর 
১২৭২ / ২০০৮ ব� ও িম�েণর �ািসিফেকশন, �লেবিলং ও প$ােকিজং অনুযায়ী 
অিতিরu শত/  7েযাজ$ হেত পাের।  

· ��টেবাড/  বা ��টেসর মেতা �খলনার �5ে6 সুিনদ/{ িনেদ/শনা ও িনpিলিখত 
মািক� ং থাকেত হেব: 'Warning: protective equipment should be worn. Not 

to be used in traffic' [সতক� তা: �িতর�ামূলক সর&াম পরেত হেব। ,ািফেক 
ব.বহার করা যােব না] 



· পািনেত ব.বহােরর 1খলনায় (েযমন রাবার িরং) িন7িলিখত মািক� ং থাকেত হেব: 
'Warning: only to be used in water in which the child is within its depth 

and under adult supervision' [সতক� তা: 1কবলমা9 িশ<র জন. উপযু@ 
পযAােয়র গভীরতার পািনেত এবং �াFবয়G ব.ি@র তHাবধােন ব.বহার করা 
যােব।] 

উপের (ফরত যান 

�সক�-হ!া� �খলনা 
1সেকJ-হ.াJ 1খলনাKেলা 1জনােরল �ডাM 1সফিট 1রKেলশন ২০০৫ এর অধীেন – 
টয়স (েসফিট) 1রKেলশনস ২০১১ এর অধীেন নয় – সুতরাং 1সKেলােত ইউেকিসএ 
এর মািক� ং বা উৎপাদক / আমদানীকারেকর িঠকানা থাকেত হেব না, যিদও এKেলা 
িনরাপদ হেত হেব। িবেশষ সতক� তা ও িনেদAশনা (উপের 1দখুন) 1সকJ-হ.াJ ও নত̂ন 
উভয় 1�ে9ই �েয়াজন।  

আপনার জন. পরামশA হে_ 1কবল 1তমন 1সকJ হ.াJ 1খলনাই িবি` করা 1যKেলােত 
ইউেকিসএ মািক� ং আেছ, 1য 1কােনা সংিbc িনেদAশনা ও সতক� তা রেয়েছ এবং dc 
eিট আেছ িক না তা পরী�া করা হেয়েছ।  

উপের (ফরত যান 

আপনার দািয়-.েলা 
যিদ আপনার এমন মেন করার 1কােনা কারণ থােক 1য 1খলনািট অিনরাপদ বা 1কােনা 
ঝঁুিক সৃিc কের – 1যমন, আপিন একিট অিভেযাগ 1পেলন 1য একিট 1খলনা 1কােনা 
িশ<েক জখম কেরেছ – তাহেল আপনােক অবশ.ই:  

· 1,িডং j.াJাডA স ও আপনার সাkাইয়ারেক ঝঁুিকর ব.াপাের জানােত হেব 

· যথাযথ হেল 1খলনািটর িবি` �ত.াহার করেত হেব 

· 1,িডং j.াJাডA েক িন7িলিখত িবষেয় তথ. �দান করেত হেব: 
o 1খলানািট 1য ঝঁুিক সৃিc কের 

o এই 1�ে9 যা মান. করা হয়িন  
o 1য পদে�পKেলা 1নওয়া হেয়েছ 

আপনার lানীয় 1,িডং j.াJাডA স সািভA স হয়েতা গৃহীত 1কােনা পদে�েপর ব.াপাের 
সহেযািগতা করার অনুেরাধ জানােত পাের।  

আপনােক অবশ.ই িনিmত করেত হেব 1য যখন 1কােনা 1খলনা আপনার দািয়েn থাকেব 
তখন এিট এমনভােব মজদু ও পিরবহণ করেত হেব 1য তা 1খলনািটর িনরাপoা িবপp 
না কের।  



সবেশেষ, আপনােক অবশ.ই 1য ব.বসা �িতqানিট আপনােক 1খলনািট সরবরাহ 
কেরেছ 1সিটেক ১০ বছেরর জন. িচিsত করেত পারেত হেব (অন. কথায়, আপনােক 
ইনভেয়স রাখেত হেব ইত.ািদ)।  

উপের (ফরত যান 

বা1বস2ত �খলনা ব4কু 

১৮ বছেরর কম কােরা কােছ নকল আেuয়াv িবি` করা যােব না। 1খলনা খুচরা 
িবে`তােদর অবশ.ই সাবধান থাকেত হেব 1যন তারা অসাবধানতাবশত এমন িকছw  
িবি` না কের যা হয়েতা একিট িনরীহ 1খলনা বxকু মেন হয় িকy আইন হয়েতা 
1সিটেক একিট নকল আেuয়াv মেন কের।  

আেরা তেথ.র জন. 1দখুন '`সেবা, এয়ার অv ও নকল আেuয়াv '  

উপের (ফরত যান 

�খলনা উৎপাদন 

আপিন যিদ 1খলনা বানান ও িবি`ও কেরন, তাহেল আেরা অেনক শতA  আেছ 1যKেলা 
এই গাইেড lান 1দওয়া সzব নয়। অনু{হ কের আপনার lানীয় 1,িডং j.াJাডA স 
সািভA েসর সােথ পরামেশAর জন. 1যাগােযাগ ক|ন। িনেচ সংযু@ িনেদA িশকােতও আপিন 
উপকারী তথ. পােবন। 

উপের (ফরত যান 

আেরা তথ! 
অিফস ফর �ডাM 1সফিট অ.াJ j.াJাডA স (ওিপএসএস) একিট িনেদA িশকা �কাশ 
কেরেছ টেয়স (েসফিট) 1রKেলশন ২০১১ এর উপর। িনেদA িশকািটেত ইউেক ইইউ 
ছাড়ার ফেল আইেন সংেশাধন িবেবচনায় িনেয়েছ।  

উপের (ফরত যান 

�9িডং <!া�াড= স 

1,িডং j.াJাডA স সািভA েসর কােজর ব.াপাের আেরা তেথ.র জন. – এবং আইন মান. না 
করার সzাব. পিরণিত স~েকA  জানেত – অনু{হ কের 1দখুন 'ে,িডং j.াJাডA : �মতা, 
এনেফাসAেম� ও দJ' 

উপের (ফরত যান 



.>-পূণ= আইন.েলা 
1জনােরল �ডাM 1সফিট 1রKেলশনস ২০০৫  

1রKেলশন (ইিস) ন�র ১২৭২ /২০০৮ ব� ও িম�েণর $ািসিফেকশন, +লেবিলং ও 
প0ােকিজংএর উপের 

টেয়স (েসফিট) +র8েলশন ২০১১ 

<ডা> +সফিট অ0া@ +মেAালিজ এটেসটরা (অ0ােম@েমB একেসটরা) (ইইউ এিDট) 
+র8েলশন ২০১৯ 

  

সবFেশষ পযFােলাচনা / হালনাগাত করা হেয়েছ: নেভQর ২০২১ 

  

এই হালনাগােদ  
ওিপএসএস িনেদFশনার িলংক সংযুT করা হেয়েছ  

অনু&হ কের ল)* ক+ন  
এখানকার তথ08েলা +কবলমাW িনেদFশনার জন0; +কবলমাW আদালতই আইেনর 
কতৃF [পূণF ব0াখ0া <দান করেত পােরন।  

গাইেডর '8_[পূণF আইন' িলংক8েলা আইেনর +কবল মূল সং`রণিটই +দখােত পাের, 
যিদও িকছa  সংেশািধত আইনও আলাদা কের সংযুT করা আেছ +যখােন এিট 
িনেদF িশকার িবষয়ব�র সােথ সরাসির সcিকF ত। আইেনর সংেশাধনীর ব0াপাের তথ0 
পাওয়া যােব <িতিট িলংেকর ‘েমার িরেসােসFস’ ট0ােব।   

এই হালনাগােত 

ওিপএসএস িনেদF িশকার িলংক সংযুT করা হেয়েছ। 

  


