
সফলতার গল্প: 
গিল্ডান অ্ডাকটিভওয্ডার ইনক.

অনুম�ডাগিত ও অংশীিডাগরমবের সুম�ডাি সম্পমককে  আরও জডানমত, আপনডার স্ডানীয গসগসআই প্রগতগনগির সমগে 
য�ডািডাম�ডাি করুন। অঞ্চল অনু�ডাযী প্রগতগনগিমির তডাগলকডা যিখমত এখানে ক্লিক করুন।  

https://cottonusa.org/staff


ক্িশ্বস্ততার ১০ িছর 

গিমবের অন্ত� িৃহৎ যপডাশডাক ও য�ডাজডা প্রস্তুতকডারী গিল্ডান অ্ডাকটিভওয্ডার 
ইনক. ১০ িছমরর যিগশ স�য িমর কটন ইউএসএরটিএ� িরিবিত ও গিবেস্ত 
অনুম�ডাগিত প্রগতষ্ডান। এলস্ডাইল®, আম�গরকডান অ্ডাপডামরল®, অ্ডানগভল®, 
ক�ম�ডাটকে  কডালডারস®, গিল্ডান®, যিডাল্মটডা®, কুগশ�ুট®, যপডস®, ও গসমরেট গসগকি®র 
�মতডা বিগবেক ব্্ডান্ডগুমলডার পণ্ ও য�ডাড়মক কটন ইউএসএটিএ�  �ডাককে  িডা গিহ্নটি 
িরিবিতভডামিই প্রিরশবিত হমছে। ১০ িছমর অংশীিডাগরমবের �মি্ সমিকেডাচ্চ গুণিত �ডামনর 
তুলডার ি্িহডার গনগচিত করমত গিল্ডান প্রগতিছর পরীক্ডা িডাগলমযমছ। গিল্ডামনর 
করমপডামরট �ডামককে টিং ও কগ�উগনমকশমনর ভডাইস যপ্রগসমডন্ট ি্ডাগর যিমলর �মত 
গতনটি বিগশমট্্র কডারমণ প্রগতিছর �ুক্তরডাম্রের তুলডাই গছল তডামির সম্পপূণকে পছমদের:

১. মাে: “�ুক্তরডাম্রের তুলডা হমলডা সিমিময ভডামলডা �ডামনর তুলডা এিং উৎপডািমন এটি 
আ�ডামির অত্ন্ত িক্ কমরমছ।”  

২. পক্রনিশিান্ধি: “আ�ডামির জডানডা�মত, গিমবের �মি্ �ুক্তরডাম্রের তুলডা সিমিময 
পগরমিশিডান্ধি পদ্ধগতমত উৎপডাগিত হয।” 

৩. শ্রম েীক্ত: “�ুক্তরডাম্রের তুলডা অ�থডা শ্র� নট্ কমরনডা এিং শ্রম�র সঠিক �ডান 
য�মন িমল।”



ক্িশ্বস্ততার ১০ িছর 

যুক্তরাষ্ট্রের তুলায় বিবিষ্টয়াষ্টে আমাষ্টের ক�াষ্টিা সংশয় 
কিই �ারণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলা োষ্টের গুণেত মাষ্টির 
ওপর আমরা আস্া রাবি এিং এটি বিবিষ্টয়াে বিবরষ্টয় 
আষ্টি।” কিল িষ্টলি, “আমরা জাবি যুক্তরাষ্ট্রের তুলা 
কেষ্ট� আমরা ব� ধরষ্টির পণ্য পাবছি। এটি গুণেত 
ও যোযে মাি িজায় রাষ্টি, িজ্জ ্য �মাষ্টত সহায়তা 
�ষ্টর, অি্যাি্য অঞ্চষ্টলর কেষ্টয় এষ্টত েষুণ �ম এিং 
অে্জনিবত�ভাষ্টি এটিই আমাষ্টের সিষ্টেষ্টয় কে�সই 
বি�ল্প।

“
”



ি্যিসার জে্য আরও ভানলা 

গিমবের অন্ত� একটি িৃহৎ ভডাটিকে কডাগল ইন্টিমরেমটড িডা লম্ডালগম্ সগনিমিগশত 
যপডাশডাক উৎপডািনকডারী গহমসমি, গিল্ডান উৎপডািন প্রগরেযডার প্রডায প্রগতটি িডাপই 
নজরিডাগর কমর, �ডার �মি্ আমছ সিমিময ভডামলডা অমশডাগিত আঁশ খুঁমজ যনওযডা। 
�ুক্তরডাম্রের তুলডার িডারডািডাগহকতডা গিল্ডানমক তডামির উৎপডািন প্রগরেযডা সুসম্পমনির 
�ডাি্ম� অত্ন্ত িক্ কমরমছ। প্র�ুগক্তমত গিগনমযডাি, িডারডািডাগহক উনিযন ও 
পগরমিশিডান্ধি স�ডািডামনর �ডাি্ম� কটন ইউএসএর সমগে অংশীিডাগরবে ও �ুক্তরডাম্রের 
তুলডা যপডাশডাক উৎপডািমন তডামির িষৃ্টিভগগেমত ইগতিডািক প্রভডাি য�লমত সহডাযতডা 
কমরমছ।



দাক়্িত্ব 

গিল্ডামনর যজডারডামলডা স�থকেমন এর সি করমপডামরট ও ব্্ডান্ড গিপণমন �ুক্তরডাম্রের তুলডার 
প্রিডার হয। এ�নগক তঁডামির িডাৎসগরক প্রকডাশনডা যজনুইন যরসপনগসগিগলটিটিএ� 
প্রগতমিিমনও �ুক্তরডাম্রের তুলডার গিষযটি গ�িডার করডা হয। প্রগতগিমনর ক�কেকডাণ্ড 
পগরিডালনডা এিং �ডানুষ, পগরমিশ সংরক্ণ ও সডা�ডাগজক সংগলিট্তডায তডামির 
অরেডাগিকডামরর গিষময সহডাযতডার জন্ ১৫ িছর আমি করমপডামরট সডা�ডাগজক 
িডাযিদ্ধতডা (গসএসআর) িডালু করডা হয। গিল্ডামনর গসএসআমরর লক্্ 
পুমরডাপুগরভডামি �ুক্তরডাম্রের তুলডার সমগে গ�মল �ডায। আ�ডামির �ুক্তরডাম্রের তুলডা িডাষীরডা 
পগরমিশিডান্ধি িডাষডািডাি ও কৃগষকডাজ কমরন এিং খডা�ডামর শ্রম�র সঠিক নীগত 
অনুসরণ কমরন। ি্ডাগর যিল িমলন, গিল্ডামনর প্রগতগিমনর নীগত হমলডা, “আ�রডা এটি 
কীভডামি আরও ভডামলডাভডামি করমত পডাগর?” এিং ওই প্রমনের উত্তমরই তডারডা প্রগতগিন 
যখঁডামজন। িত ১০ িছর িমর, �ুক্তরডাম্রের তুলডা এই প্রমনের উত্তর হময আমছ। 

কটন ইউএসএ গিল্ডানমক তডামির অনুম�ডাগিত গহমসমি যপময িরিবিত এিং �ুক্তরডাম্রের 
তুলডা গশমপের স�থকেমন ও প্রিডারণডায একসমগে কডাজ কমর �ডামি। 

অনুম�ডাগিত ও অংশীিডাগরমবের সুম�ডাি সম্পমককে  আরও জডানমত, আপনডার স্ডানীয গসগসআই প্রগতগনগির সমগে 
য�ডািডাম�ডাি করুন। অঞ্চল অনু�ডাযী প্রগতগনগিমির তডাগলকডা যিখমত এখডামন গলিক করুন।

https://cottonusa.org/staff/

