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মেসব ম�োগ্যপণ্্য বোটন ব্যোটোরি আণে মসগুণ�োি জন্য মবেচ্োেূ�ক রিল্প রনণ দ্ে রিকোটি 
(রনণ দ্ে রিকো) সিবিোহকোিীণ্িণক (অরদেোৎ, উৎপো্নকোিী, পরিণবিক, আে্োরনকোিক, খুচিো 
রবণরেতো এবং অন�োইন সিবিোহকোিী) বোটন ব্যোটোরি অরবো বোটন ব্যোটোরিচোর�ত রি�োইস 
রেয়, রিজোইন কিো, উন্নত কিো বো খুচিো রবরেণয়ি সেয় বোটন ব্যোটোরিি রনিোপত্ো সংরেোন্ত 
রবষণয় ্োরয়ত্বপূ্দে রসদ্োন্ত গ্রহণ্ সহোয়তো কিোি জন্য প্র্য়ন কিো হণয়ণে।

এই রনণ দ্ে রিকোি �ক্্য হণ�ো রিশুণ্ি বোটন ব্যোটোরিি সংস্পণিদে 
আসো কেোণনোি জন্য সম্োব্য সবণচণয় কোেদেকি প্ণক্পগুণ�ো 
গ্রহ্ কিো৷ রনণ দ্ে রিকোয় িনোক্তকৃত ে�ূ রবষয়গুণ�োি সোিসংণক্প 
এই তর্যপণরে ম্য়ো হণয়ণে।

সমস্যো 
বোটন ব্যোটোরি টির�ি রিণেোট কণট্ো�, ক্যোণেিো, ঘর়ি, 
ক্যো�কুণ�টি, শুণ�চ্ো কোিদে , মকে�, টচদে  ইত্যোর্ি েত আণিো 
অণনক ধিণনি ম�োগ্যপণ্্য ব্যোপক�োণব ব্যবহৃত হয়। মখ�নো, 
িকেোিী সোেগ্রী, রিসণপোণজব� সু্যণ�রনি এবং এ�ইরি �োইটেুক্ত 
গ্যোণজণটি েত রিশুণ্ি জন্য আকষদে্ীয় রজরনসগুণ�োণতও এগুণ�ো 
প্রোয়ই ম্খো েোয়।

রগণ� মে�ো বোটন ব্যোটোরি গ�নো�ীণত আটণক মেণত পোণি এবং 
েোিোত্মক ক্রত বো জীবণনি করু্ পরিসেোরতি ঘটোণত পোণি। 

বোটন ব্যোটোরিেুক্ত ম�োগ্যপ্্যগুণ�ো রনিোপ্ কিো উরচত 
েোণত ব্যোটোরিগুণ�ো মেোট রিশুণ্ি হোণতি নোগোণ� নো রোণক। 
প্ররতস্োপনণেোগ্য বোটন ব্যোটোরিেুক্ত প্্যসেণূহি সোণর এই েণেদে 
সতকদে বোতদে ো েুক্ত কিো উরচত মে, বোটন ব্যোটোরি রবপজ্জনক এবং 
মসইসোণর প্রোসরগিক রনিোপত্ো তর্য প্র্োন কিো উরচত।

গুরুতি ক্রত প্ররতণিোধ কিণত এবং জীবন বোঁচোণত সহোয়তো 
কিোি জন্য সিবিোহকোিীণ্িণক এই রনণ দ্ে রিকোটি মেণন চ�ণত 
উৎসোরহত কিো হণচ্।



বোটন ব্যোটোরি রগণ� মে�োি ক্রত সম্পণকদে  আণিো তর্য এখোণন 
পোওয়ো েোণব: www.productsafety.gov.au/products/
electronics-technology/button-batteries

বোটন ব্যোটোরিি ধিনসমূহ
এই িকুণেণটেি প্রসণগি, বোটন ব্যোটোরি ব�ণত আকোি বো 
িোসোয়রনক গঠন রনরবদেণিণষ সক� সেত� চোকরত-আকৃরতি মস� 
বো ব্যোটোরিণক বঝুোণনো হণয়ণে। একই রজরনণসি জন্য ব্যবহৃত 
অন্যোন্য নোেগুণ�ো হণ�ো ‘কণয়ন’, ‘রিকে’ ও ‘বোটন’ মস� বো 
ব্যোটোরি।

ের্ও কণেন আকোণিি র�রিেোম বোটন ব্যোটোরিগুণ�ো 
রিশুণ্ি যবরি গুরুতি ক্ষরত সরৃটিি এবং তোণ্ি মতুৃ্যি কোি্ 
রহণসণব পরিরিত, তবওু রিশুণ্ি হোণত িোকো সক� ধিণনি 
বোটন ব্যোটোরিই তোণ্ি জন্য সম্োব্যরূণপ রবপজ্জনক।

সিবিোহকোিীি ্োরেত্ব 

অণ্রের�য়োন ম�োক্তো আইন অনসুোণি, সিবিোহকোিীিো প্্য বো 
পরিণষবোি গু্গত েোন, �্যো�,ু ে�ূ্য, বয়ণসোপণেোরগতো বো 
উপকোরিতো সম্পণকদে , অরবো সংরলিষ্ট গ্যোিোরটে বো ওয়্যোণিরটে 
সম্পণকদে  মকোণনো রের্যো বো রবভ্োরন্তকি ্োরব কিণত পোিণবন নো।

একজন ব্যবসোয়ী একজন ম�োক্তোি কোণে েো�োেো� সিবিোণহি 
সেয় অণ্রের�য়োন ম�োক্তো আইন ম�োক্তোণ্িণক রনশ্চয়তো প্র্োন 
কণি৷ এগুণ�ো হণ�ো সংরবরধবদ্ রনশ্চয়তো, এবং এণত অন্ত�ুদে ক্ত 
িণয়ণে মে, সিবিোহকৃত প্্যগুণ�ো গ্রহ্ণেোগ্য েোণনি এবং 
রনিোপ্৷ ের্ মকোণনো ম�োক্তোণক এেন একটি প্্য সিবিোহ 
কিো হয় মেটি গ্রহ্ণেোগ্য েোনসম্পন্ন নয় অরবো অরনিোপ্ 
তোহণ� তোিো সিবিোহকোিীি কোণে তোণ্ি অরধকোি ্োরব 
কিণত পোণিন এবং মে ব্যবসোয়ী তোণ্িণক এটি সিবিোহ 
কণিণেন তোি কোণে প্ররতকোি চোইণত পোণিন৷

এেো়িোও সিবিোহকোিীণ্িণক তোণ্ি সিবিোহকৃত প্্যগুণ�োি 
রনিোপত্ো সম্পণকদে  গ্রোহণকি প্ররতররেয়ো রনিীক্্ ও অনসুন্োন 
কিণত হণব এবং প্রণয়োজনীয় মক্ণরে উপেুক্ত সংণিোধনে�ূক 
প্ণক্প রনণত হণব। ের্ মকোণনো সিবিোহকোিী তোি 
সিবিোহকৃত মকোণনো পণ্্যি সোণর সংরলিষ্ট মকোণনো ক্রত, অসুস্তো 
বো েতুৃ্যি রবষণয় জোনণত পোণিন তোহণ� রিণপোটদে  পোওয়োি 
্ইু র্ণনি েণধ্য অণ্রের�য়োন করম্পটিিন অ্যোন্ড কনজ্ুযেোি 
করেিন (Australian Competition and Consumer 
Commission, ACCC) -মক ঘটনোটি জোনোণনো আবি্যক হণত 
পোণি।

ম�োক্তোি ক্রত ও েতুৃ্য সম্পণকদে  রিণপোটদে  কিোি বোধ্যবোধকতো 
সম্পণকদে  আণিো তর্য ACCC-এি মপ্রোিোক্ট মসেটি অণ্রের�য়ো-
এি ওণয়বসোইণট পোওয়ো েোণব:  
www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/
legislation/mandatory-reporting

রিল্প রনণ দ্ে রিকো যমণন ি�ো সম্পরকদে ত 
অপরিহোেদে িতদে সমহূ
এই রিল্প রনণ দ্ে রিকো মেণন চ�োি জন্য, ম�োক্তো কতৃদে ক 
প্ররতস্োপনণেোগ্য এক বো একোরধক বোটন ব্যোটোরিেুক্ত ম�োগ্যপ্্য 
(রিণেোট কণট্ো� এবং এি সোণর প্র্ত্ মেণকোণনো প্ররতস্োপনণেোগ্য 
ব্যোটোরিেুক্ত মকোণনো আনষুোরগিক রি�োইণসি েত প্্যসেহূ সহ) 
েো সোধোি্ ব্যবহোিকো�ীন সেণয় মেোট রিশুণ্ি হোণতি নোগোণ� 
রোণক অরবো মেগুণ�োি অপব্যবহোি সম্পণকদে  মেৌরক্তক�োণব 
পূবদেোনেুোন কিো েোয়, মসগুণ�োণত অবি্যই:

এেন একটি ব্যোটোরি কম্পোটদে ণেটে (বো অন্য মকোণনো মখোপ) 
রোকণত হণব েো রনণচি সবগুণ�ো রবষণয়ি সোণর সগিরত মিণখ 
মেোট রিশুণ্ি পণক্ বোটোরি হোণতি নোগোণ� পোওয়ো প্ররতণিোধ 
কণি:
a. ব্যোটোরি হোণতি নোগোণ� পোওয়োি জন্য একটি হোরতয়োি/

টু� ব্যবহোণিি প্রণয়োজন রোকণত হণব অরবো ্ইু বো 
তণতোরধক বেতন্ত্র এবং একণরে প্রণয়োগ কিণত হয় এেন 
প্ণক্প গ্রহণ্ি প্রণয়োজন রোকণত হণব; এবং

b. ব্যোটোরিণত প্রণবিণেোগ্যতো সুিরক্ত কিোি রি�োইসটি 
রনিোপত্ো হ্োস নো কণিই সহণজ প্ররতস্োপনণেোগ্য হণত 
হণব; এবং

c. ব্যোটোরিণত প্রণবিণেোগ্যতো সুিরক্ত কিোি রি�োইসটি 
এতটো মটকসই হণত হণব েোণত তো একোরধকবোি 
ব্যবহোণিি পণি ম�ণগি নো েোয় বো অকোেদেকি নো হণয় 
পণ়ি; এবং

d. এেন�োণব রিজোইনকৃত ও রনরেদেত হণত হণব েোণত 
প্ররতস্োপনণেোগ্য ব্যোটোরিি েো�োেো� বো প্যোণকরজং 
সোধোি্ ব্যবহোণিি মক্ণরে বো অপব্যবহোি সম্পণকদে  
মেৌরক্তক�োণব পূবদেোনেুোন কিো েোয় এেন মক্ণরে 
ব্যোটোরিগুণ�ো মেোট রিশুণ্ি হোণতি নোগোণ� নো রোণক

এবং:
e. প্্যটি রবরেণয়ি জন্য প্র্িদেন কিোি সেয় (অন�োইণন 

সহ) এই েণেদে তর্য উণলেখ রোণক মে, প্্যটি (বো 
অন্ত�ুদে ক্ত মেণকোণনো আনষুোরগিক রি�োইস) চো�োণনোি জন্য 
বোটন ব্যোটোরি প্রণয়োজন এবং এগুণ�ো মেোট রিশুণ্ি 
জন্য রবপজ্জনক। তর্যটি মেো়িণকি গোণয় অরবো আ�ো্ো 
রবজ্ঞরতিি েোধ্যণে প্র্োন কিো মেণত পোণি।



ম�োক্তো কতৃদে ক প্ররতস্োপন কিো উণদেি্য নয় এেন বোটন 
ব্যোটোরিি মক্ণরে রি�োইসটিি সোধোি্ ব্যবহোণিি সেয় এবং 
অপব্যবহোি সম্পণকদে  মেৌরক্তক�োণব পূবদেোনেুোন কিো েোয় এেন 
মক্ণরে ব্যোটোরিগুণ�ো অবি্যই হোণতি নোগোণ� রোকণত পোিণব 
নো এবং মকোণনো মটকরনরিয়োন ব্যবহোি কিণবন বণ� প্রত্যোিো 
কিো হয় এেন মকোণনো হোরতয়োি/টু� ব্যবহোি কিো েো়িো 
মসগুণ�ো েোণত অবি্যই হোণতি নোগোণ� পোওয়ো নো েোয়, মেেন: 
সু্কড্োই�োি বো স্প্যোনোি, রকন্তু কণয়ন নয়।

এই রনণ দ্ে রিকোয় বর্দেত অপরিহোেদে িতদে সেহূ সণবদেোত্ে িীরতনীরতি 
বতদে েোন অনধুোবণনি উপি র�রত্ কণি প্র্য়ন কিো হণয়ণে।

ঝঁুরকগুণ�ো রক�োণব আণিো কমোণনো েোে
বোটন ব্যোটোরি দ্োিো মেোট রিশুণ্ি ক্রত হওয়োি সম্োবনো আণিো 
করেণয় আনণত, সিবিোহকোিীণ্ি রবণবচনো কিো উরচত: 

�� বোটন বো কণয়ন আকোণিি র�ররয়োে ব্যোটোরিেুক্ত প্্যগুণ�ো 
সিবিোহ কিোি প্রণয়োজন আসণ�ই আণে রকনো 

�� প্্যগুণ�ো অন্য ধিণনি ব্যোটোরি দ্োিো চো�োণনো েোয় রকনো 
মেগুণ�োণত বোটন ব্যোটোরিি েত একই ধিণনি ঝঁুরক মনই 

�� রব্্যেোন প্্যগুণ�োি রবষণয় অরিট পরিচো�নো কিো এবং এই 
রনণ দ্ে রিকোি সোণর সগিরতপূ্দে নয় এেন আইণটেগুণ�ো সরিণয় 
মে�ো

�� শুধুেোরে এই রনণ দ্ে রিকোি সোণর সগিরতপূ্দে বোটন ব্যোটোরিসেহূ 
এবং অনরুূপ বোটন ব্যোটোরিেুক্ত প্্যসেহূ সিবিোহ কিো

�� বোটন ব্যোটোরিসেহূ এবং বোটন ব্যোটোরিেুক্ত প্্যসেহূ 
ম্োকোনগুণ�োণত মকোন উচ্চতোয় প্র্রিদেত হয় তো পেদেোণ�োচনো 
কিো, েোণত মসগুণ�ো মেোট রিশুণ্ি হোণতি নোগোণ� কে 
রোণক

�� ব্যোটোরিি এেন ব্্যোন্ডগুণ�ো রনবদেোচন কিো মেগুণ�ো উপেুক্ত 
রিশু-প্ররতণিোধী প্যোণকরজংণয় সিবিোহ কিো হণয়ণে এবং 
মেোট রিশুণ্ি জন্য রবপজ্জনক রহণসণব রচরনিত কণি 
ম�োক্তোণ্িণক সতকদে  কিো হণয়ণে

�� রিশুণ্ি দ্োিো বোটন ব্যোটোরি রগণ� মে�ো/েণুখ প্রণবি 
কিোণনো সংরেোন্ত সতকদে বোতদে োি েোধ্যণে ম�োক্তোণ্িণক সতকদে  
কিোি জন্য বোটন ব্যোটোরিেুক্ত পণ্্যি প্যোণকরজং বো 
রনণ দ্েিনোয় সতকদে তোে�ূক রবজ্ঞরতি রোকণত হণব

�� ম্োকোণন সতকদে বোতদে ো প্র্োন কিোি েোধ্যণে বোটন ব্যোটোরিি 
ঝঁুরক সম্পণকদে  ম�োক্তোণ্িণক সতকদে  কিো।

আণিো তি্য
আপরন এখোন মরণক রনণ দ্ে রিকোটিি সমূ্প্দে ইংণিরজ সংকেি্ মপণত 
পোণিন: www.productsafety.gov.au/publication/
industry-code-for-consumer-goods-that-contain-
button-batteries

রনণ দ্ে রিকোটিণত সতকদে বোতদে ো ও প্যোণকরজংণয় ব্যবহোণিি জন্য রকেু 
উপেুক্ত রববরৃত ও প্রতীক ম্য়ো হণয়ণে এবং মসইসোণর প্রোসরগিক 
রনিোপত্ো েোন্ণডেি একটি তোর�কোও ম্য়ো হণয়ণে।

পণ্্যি ্োরয়ত্বিী� উৎস এবং ম�োগ্যপণ্্যি েোন েোচোই রবষণয় 
আণিো তর্য এখোণন পোওয়ো েোণব:

�� পণ্্যি ্োরয়ত্বিী� উৎস  
www.productsafety.gov.au/product-safety-
laws/compliance-surveillance/responsible-
sourcing-of-products

�� ম�োগ্যপণ্্যি েোন েোচোই    
www.productsafety.gov.au/product-safety-
laws/compliance-surveillance/product-testing
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