প্রাইমার্কের সীমাবদ্ধ পদার্সমূ
ে র্ের তালিকা
প্রাইমার্কের সরবরােকারীগণ এবং তার্দর সরবরাে নেটওয়ার্কের জেয
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বিপজ্জনক রাসায়বনককর িযিহার ও বনর্মন
গ শূনয করার িযপাকর প্রাইমাককগর প্রবিশ্রুবি
ের্েম্বর ২০২০ ের্ত, এই সীমাবদ্ধ পদার্সমূ
ে র্ের তালিকাটট (আরএসএি) পূর্বরে সকি সংস্করণর্ক রলেত কর্র। এই েলর্টট কমপ্লার্য়ন্স কযালমর্কি নটলটং মযােুয়াি
এর সার্র্ একর্র্ার্গ বযবোর করা উলচত।
আমার্দর প্রলতশ্রুলত

প্রাইমার্কের আরএসএি

একটট আন্তজোলতক খুচর্রা কারবারী লের্সর্ব, আমার্দর

প্রাইমার্কের আরএসএি দুইটট সীমাবদ্ধতা পলরসরর্ক অ্ন্তেভি
ে কর্র:
এমআরএসএি

লপআরএসএি

উৎপাদর্ের সীমাবদ্ধ পদার্সমূ
ে র্ের তালিকা

পর্ণযর সীমাবদ্ধ পদার্সমূ
ে র্ের তালিকা

উৎপাদে প্রক্রক্রয়ায় বযবহৃত রাসায়লেক দ্রর্বযর
প্রস্তুলতর জেয সীমাবদ্ধতা পলরসর (ইেপুট )

সম্পূণ পণয
ে
এবং কাাঁচামার্ির জেয সীমাবদ্ধতা
পলরসর (আউটপুট )

পণযগুলির জীবর্ের প্রলতটট পর্ার্য়
ে পলরর্বর্শর উপর
তার্দর প্রোব হ্রাস করার বযপার্র প্রাইমাকে অ্ঙ্গীকারবদ্ধ।
আমরা উৎপাদে প্রক্রক্রয়ার সবাংর্শ
ে
পলরর্বর্শর উপর প্রোব
হ্রার্সর গুরুত্বর্ক স্বীকার কলর আর নস জেযই, আমার্দর
রাসায়লেক দ্রবয বযবস্থাপো কার্ক্রমর্ক
ে
উদ্েূত লশল্প
মােদণ্ড, পণয লববরণী এবং প্রর্ুক্রিগত উন্নয়র্ের সার্র্
সঙ্গলতপূণোর্ব
ে
লেরন্তর উন্নত করর্ত আমরা বদ্ধপলরকর।

আমার্দর প্রলতশ্রুলতর সার্র্ সঙ্গলতপূণোর্ব,
ে
প্রাইমার্কের আরএসএর্ির োি োগাদ করা ের্য়র্ে

এটট অ্জের্ের জেয, আমার্দর সরবরােশৃঙ্খি নর্র্ক

নজিলিএইচলসর উৎপাদর্ের সীমাবদ্ধ পদার্সমূ
ে র্ের তালিকা (এমআরএসএি ) সংস্করণ ২.০ এর সর্ঙ্গ

লবপজ্জেক রাসায়লেক পদার্সমূ
ে ে অ্পসTরণ করর্ত ও

সঙ্গলত রক্ষ্ার জেয।

২০২০ সার্ির মর্যয ‘শূেয লেগমে’
ে
এর িক্ষ্য অ্জেে করর্ত,

নর্খার্ে নর্খার্ে সম্ভব ের্য়র্ে, নজিলিএইচলস দ্বারা লেযালরত
ে
পদার্ ে এবং সীমাগুলি বজায় রাখা

প্রাইমাকে ২০১৪ সার্ি অ্েযােয ব্র্যান্ড ও লশল্প সংলিষ্ট

ের্য়র্ে। তর্ব, আমার্দর বতেমাে পণযসংক্রান্ত অ্েুবলতেতার সীমার সর্ঙ্গ সঙ্গলত পূণোর্ব
ে
অ্লতলরি

অ্ংশীদারর্দর সার্র্ কাজ করার অ্ঙ্গীকার কর্র।

পদার্ র্ু
ে ি করা ের্য়র্ে এবং নসর্ক্ষ্র্ে, প্রাইমাকে এমআরএসএি এর সীমাগুলির্ক লেলদে ষ্ট করা ের্য়র্ে।

প্রাইমার্কের লিটক্স কলমটর্মন্ট সম্পর্কে আরও লবস্তালরত

প্রাইমাকে বজেে প্রক্রক্রয়ায় গ্রেণর্র্াগয সীমাগুলির্ক প্রর্য়াগ কর্র। প্রাইমার্কের পণযগুলি র্ার্ত এই

পাওয়া র্ার্ব এখার্ে।

েলর্র্ত প্রকালশত লেযালরত
ে
সীমাগুলি পূরণ কর্র তা লেক্রিত করা সরবরােকারীর্দর দালয়ত্ব। কমপ্লার্য়ন্স
কযালমর্কি নটলটং মযােুয়ার্ি পরীক্ষ্ার পদ্ধলতগুলি পাওয়া র্ার্ব। েজরদালর পরীক্ষ্ার মাযযর্ম
লেয়লমতোর্ব অ্েুবলতেতা পলরমাপ করা েয়।

আমাকের সাকে য ার্াক ার্ করুন
প্রাইমার্কের রাসায়লেক দ্রবযালদ এবং দূষণ বযবস্থাপো কার্ক্রম,
ে
নকায়ালিটট অ্যালসউর্রন্স এন্ড কমপ্লার্য়ন্স টীম এবং তার্দর গর্বষণাগার অ্ংশীদারর্দর নেটওয়াকে র্ারা
প্রাইমাকের্ক নদশ পর্ার্য়
ে সোয়তা কর্র, এর্দর সাোর্র্য প্রাইমার্কের এেোয়রের্মন্টাি সাসর্টইর্েলবলিটট টীম দ্বারা পলরচালিত েয়। নর্ নকাে সোয়তার জেয, আপোর
স্থােীয় প্রাইমাকে এেোয়রের্মন্টাি মযার্েজার্রর সার্র্ নর্াগার্র্াগ করুে।
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এই নবেটি কাকের জনয প্রক াজয?

সরিরাহকারী এিং িাকের সরিরাহ
যনিওয়াকগগুবির কী করকি হকি?

১. প্রতযক্ষ্ সরবরােকারী এবং সকি ফ্যালসলিটট র্ারা রাসায়লেক দ্রবযালদ বযবোর ও সংরক্ষ্ণ কর্র; কাটনমক-টিম (লসএমটট) এবং ওর্য়ট প্রর্সলসং সাইটগুলি (উদােরণস্বরূপ; িাইং লমি, লপ্রন্টার, টযাোলর, ওর্য়ট
লফ্লেলশং ) এর অ্ন্তেভি
ে রর্য়র্ে।
২. প্রতযক্ষ্ ক্রক্রয়াকিাপ (প্রাইমাকে লবপলণ এবং লবতরণ নকন্দ্রসমূে )।

সমস্ত সরবরােকারী এবং ফ্যালসলিটটগুলির

১

যকান পণ্য বিভার্গুবি প্রাইমাককগর আরএসএি এর প্রকয়াজনীয়িাগুবির িবহভূ ি
গ রকয়কে?

প্রাইমার্কের এনভায়রনকমন্টাি
সাসকিইকনবিবিটি কবমিকমন্ট স্বাক্ষ্র করা
এবং লফ্লরর্য় নদয়া প্রর্য়াজে এখার্ে
environmental@primark.co.uk.

১. খাদয*

*খাদয এবং প্রসাযেী সামগ্রী আমার্দর কমপ্লার্য়ন্স নপ্রাগ্রার্মর আওতার অ্ন্তেভি
ে , দয়া কর্র িযাটালিংক
সরবরােকারী পরীক্ষ্ার নপাটে াি এ নটলটং মযােুয়ািগুলি নদখুে।

এনভায়রনকমন্টাি সাসকিইকনবিবিটি
কবমিকমন্ট টট এেোয়রের্মন্টাি
সাসর্টইর্েলবলিটট লরকয়ারর্মন্টঃ গাইর্িন্স ফ্র
সাপ্লায়াস েলর্টটর
ে
নশষ পাতায় অ্বলস্থত। এই
দস্তার্বজটট সাপ্লায়ার এক্সিার্েট এ, এলর্কাি
নিলিং - এেোয়রের্মন্টাি সাসর্টইর্েলবলিটট
নফ্াল্ডার্র পাওয়া র্ার্ব।

**প্রাইমাকে নমযা সম্পলি এবং পযার্কক্রজং োডা ব্র্যান্ডর্ুি পণযগুলির বালষক
ে পর্ার্িাচো
ে
করা ের্ব।

এই প্রলতশ্রুলতর্ত স্বাক্ষ্র কর্র, আপলে

২. প্রসাযেী*
৩. প্রাইমাকে নমযা সম্পলি োডা ব্র্যান্ডর্ুি পণযগুলি**
৪. পযার্কক্রজং**

আইনর্ি অনুিবিগিা
আইেী সীমাবদ্ধতা পলরসর্রর জেয, সরবরােকারীর্দর অ্বশযই প্রাইমার্কের কযালমর্কি নটলটং মযােুয়ািটট
উর্েখ করর্ত ের্ব, র্া নিটালিঙ্ক সরবরােকারী পরীক্ষ্ার নপাটে াি এ পাওয়া র্ার্ব।
আরএসএি সহায়ক নবে
সরবরােকারী এবং ফ্যালসলিটটগুলির্ক আমার্দর আরএসএি এর প্রর্য়াজেীয়তাগুলি বাস্তবায়র্ে সোয়তা
করার জেয, আমরা একটট েতভ ে প্রর্ুক্রিগত সোয়তা েলর্, রাসায়লেক ও দূষণ বযবস্থাপো লের্দে লশকা ততলর
কর্রলে। এই লের্দে লশকাটট আমার্দর ২০১৭ ইমলপ্লর্মর্ন্টশে টভিলকর্টর একটট োিোগাদকৃত সংস্করণ।

২

প্রাইমার্কের আরএসএি সে আমার্দর
রাসায়লেক ও দূষণ বযবস্থাপোর
প্রর্য়াজেীয়তাসমূে নমর্ে চিার প্রলতশ্রুলত
লদর্েে। প্রাইমার্কের আরএসএর্ি লেযালরত
ে
সীমা নমর্ে চির্ত আপোর্ক সোয়তা করার
জেয, অ্েুগ্রে কর্র এই আরএসএি এবং
প্রাইমাকে কযালমর্কি অ্যান্ড পলিউশে
মযার্েজর্মন্ট গাইর্িন্সটট, প্রাইমার্কের
উৎপাদর্ের জেয আপলে নর্ সমস্ত

হািনার্ােসমূহ

ফ্যালসলিটটর সার্র্ কাজ করর্েে তার্দর মার্ে

এই েলর্টট লিটক্স ১১ অ্গ্রালযকারর্ুি রাসায়লেকগুলির তদলতলরি বজের্ে সোয়তার জেয প্রলত ১২ মাস অ্ন্তর
পর্ার্িাচো
ে
করা ের্ব।

লবতরণ করুে।
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প্রাইমাককগর িাস্তিায়ন ও স্থানান্তর সময়কাি
নজিলিএইচলস এমআরএসএি সংস্করণ ২.০ এর সফ্ি বাস্তবায়র্ের সোয়তায়, রাসায়লেক দ্রবযালদ সরবরােকারীর্দর জেয ০১ জােুয়ারী ২০২০ নর্র্ক শুরু
কর্র ১২ মার্সর একটট স্থাোন্তর সময়কাি রর্য়র্ে, র্ার্ত লেক্রিত করা র্ায় নর্ তার্দর রাসায়লেক দ্রর্বযর প্রস্তুলতগুলি এমআরএসএি সংস্করণ ২.০ সম্মত,
প্্তযলয়ত এবং নজিলিএইচলস নগটওর্য় নত লেবলিত। এই স্থাোন্তর সময়কার্ি, আমরা নজিলিএইচলস এমআরএসএি সংস্করণ ১.১ এবং সংস্করণ ২.০ সম্মত
রাসায়লেক দ্রবয উেয়ই অ্েুর্মাদে করব। ০১ জােুয়ারী ২০২১ নর্র্ক আমরা েতভ ে ক্রর্য়র নক্ষ্র্ে নকবি নজিলিএইচলস এমআরএসএি সংস্করণ ২.০ এর
সেদপেসমূে অ্েুর্মাদে করব। টর্ক র্াকা ৩১ লির্সম্বর ২০২০ এর পূর্বরে ক্রয়সমূর্ের বযবোর আমরা ০১ জুিাই ২০২১ পর্ন্ত
ে অ্েুর্মাদে কলর।

সরিরাহকারীর্ণ্
এই নবেটি অবিিকে কা কর
গ
হয়
১. ফ্যালসলিটটগুলির্ক প্রাইমার্কের আরএসএি ২০২০ প্রদাে করুে
২. আপোর ফ্যালসলিটটগুলির কাে নর্র্ক লের্চর কমসূে চীর (৩-৭) প্রমাণ নচর্য় সম্পূণ সরবরাে
ে
শৃঙ্খি নর্ নমর্ে চির্ে তা লেক্রিত করুে

সরিরাহকারীর্কণ্র সকি ফ্যাবসবিটিসমূহ
এই নবেটি অবিিকে কা কর
গ
হয়, িা সকেও স্টক যকবমকযাকির অপসারকণ্র অনুমবি বেকি,
যজডবডএইেবস এমআরএসএি সংস্করণ্ ১.১ এিং সংস্করণ্ ২.০ সম্মি উভয়ই ০১ জুিাই ২০২১ প ন্ত
গ গ্রহণ্ করা হকি
৩. রাসায়লেক দ্রবয প্রস্তুতকারকর্দরর্ক প্রাইমার্কের আরএসএি ২০২০ প্রদাে করুে এবং সম্মলতর লববৃলত লেে
৪. রাসায়লেক দ্রবয প্রস্তুতকারকর্দর দ্বারা সরবরােকৃত রাসায়লেক দ্রবযগুলি নজিলিএইচলস নগটওর্য়র্ত তালিকােভি লকো র্াচাই করুে
৫. নকলমকযাি ইের্েন্টলর লিট োিোগাদ করুে এবং আপোর নদর্শর এেোয়রের্মন্টাি মযার্েজারর্ক লদে

রাসায়বনক দ্রিয প্রস্তুিকারকর্ণ্
বনকের প্রকয়াজনীয়িাগুবি অিশযই ০১ জুিাই ২০২০ এর মকযয পূরণ্ করকি হকি
৬. সম্মলতর লববৃলতগুলি প্রাইমার্কের আরএসএি ২০২০ এর প্রর্য়াজেীয়তা পূরণ কর্র লকো র্াচাই করুে
৭. নজিলিএইচলস নগটওর্য়- নকলমকযাি মলিউর্ি আপোর্দর পণযগুলি আপর্িাি/ োিোগাদ করুে এবং নজিলিএইচলস এমআরএসএি সংস্করণ ২.০ এর জেয প্রতযলয়ত লকো লেক্রিত করুে
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প্রাইমাককগর সীমািদ্ধ পোেসমূ
গ কহর িাবিকা
অনুস্মারক: প্রাইমাকে পার এবং পলিফ্্িুলরর্ের্টি রাসায়লেক পদার্ ে (লপএফ্লসস), অ্যািকাইির্ফ্েিস/ অ্যািকাইির্ফ্েি-ইর্র্াক্রক্সর্িটস (এলপইওস),
এবং র্যার্িটস এর বযবোর ও লেগমে
ে লেলষদ্ধ কর্রর্ে ২০১৫ সাি নর্র্ক এবং এই সকি রাসায়লেক পদার্ বেেকারী
ে
পর্ণযর চািাে বি করা ের্ব।

িীকা:
* সে এমআরএসএি সীমাগুলি নজিলিএইচলস এমআরএসএি সংস্করণ ১.১ এর পদার্গুলির
ে
** সে এমআরএসএি সীমাগুলি নজিলিএইচলস এমআরএসএি সংস্করণ ২.০ এ সংর্র্াক্রজত পদার্গুলির
ে
তারকা লচহ্ন োডা এমআরএসএি সীমাগুলি নজিলিএইচলস এমআরএসএি সংস্করণ ১.১ বা ২.০ এ নেই লকন্তু প্রাইমার্কের বতেমাে পণয অ্েুবলতেতা
সীমাগুলির সার্র্ প্রালন্তককরর্ণর জেয এগুলির্ক অ্ন্তেভি
ে করা ের্য়র্ে।
যজবডএইেবস এমআরএসএি সীমাগুলির্ক লম.গ্রা/ লক.গ্রা এর পলরবর্তে লপলপএম একর্ক লিলপবদ্ধ কর্র, র্ার্োক ১ লম.গ্রা/ লক.গ্রা, ১ লপলপএম এর সমতভ িয
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উপাোকনর ঝুঁু বকর েক
লের্চর ের্ক নসই সমস্ত ২৩ টট রাসায়লেক পদার্র্ক
ে (এর ১১ টট লিটক্স কলমটর্মন্ট নর্র্ক ) নদখার্ো ের্য়র্ে নর্গুলির্ক
প্রাইমাকে তার সরবরাে শৃঙ্খি নর্র্ক অ্পসারর্ণর নক্ষ্র্ে অ্গ্রালযকার লদর্য়র্ে। এই কািার নকালিং প্রাইমার্কের
উৎপাদর্ে বযবহৃত লবলেন্ন যরর্ের উপাদার্ের মর্যয এই সকি রাসায়লেক পদার্গুলি
ে
পাওয়ার সম্ভাবোর্ক বযাখা কর্র।
উপাদার্ের লিউ লিলির্জন্স নটট করার সময় সরবরােকারী ও ফ্যালসলিটটগুলির উলচৎ এই েকটটর্ক একটট নরফ্ার্রন্স
গাইি লের্সর্ব বযবোর করা (দয়া কর্র প্রাইমার্কের নকলমকযাি নটলটং মযােুয়ািটটরও উর্েখ করুে, নর্টা পাওয়া র্ার্ব নিটালিঙ্ক সরবরােকারী পরীক্ষ্ার নপাটে াি এ )।
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