
সফলতার গল্প: 
চীন ফ্াশন সপ্াহ ২০১৮ 
আদ্রিয়ান�়া গ�়ানযদ্মিথ ও চ়্া� ওনযন�র সনগে গেদ্�ম উদ়্াব� 

অ�ুনম়াদ্িত ও অংশীি়াদ্রনবের সুন�়া� সম্পন ক্ে  আরও জ়া�নত, আপ�়ার স়্া�ীয দ্সদ্সআই প্রদ্তদ্�দ্ির সনগে 
গ�়া�়ান�়া� ্রু�। অঞ্চল অ�ু�়াযী প্রদ্তদ্�দ্িনির ত়াদ্ল়্া গিখনত এখ়ান� দ্লি্ ্রু�।
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সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে তুলার সাক্াৎ 

গবইদ্জংনয চী� ফ়্াশ� সপ়্ানে ২০১৮/১৯ শরৎ/শীত গেদ্�ম সংগ্রে চ়ালু ্রনত 
্ট� ইউএসএ “গেদ্�নমর �েফ়াি়ার” খ়্াত আদ্রিয়ান�়া গ�়ানযদ্মিথ ও চ়্া� 
ওনযন�র সনগে গ�ৌথভ়ানব ়্াজ ্নর। ব়্্ানডের প্রচ়ারণ়া ও চলদ্ত ফ়্াশ� প্রিশকেন�র 
দ্বশ্বখ়্াত দ্ভদ্তি দ্েনসনব পদ্রদ্চত চী� ফ়্াশ� সপ়্াে �ুক্তর়ান্রের তুল়ায ততদ্র উন্নত 
়্াপন়ের গেদ্�ম গপ়াশ়া্ প্রিশকেন�র অ��্ সুন�়া� ্নর গিয। 

আদ্রিয়ান�়া গ�়ানযদ্মিথ বনল�, “ এই র়া�ওনয গশ়া ব়া চলন্ত প্রিশকে�ী সফল ্রনত 
্ট� ইউএসএ �়া দ্্ছু ্নরনছ গসজ�্ আদ্ম �ভীরভ়ানব ্ৃতজ্ঞ। দ্তদ্� বনল�, “ 
চী� আন্তজকে ়াদ্ত্ ফ়্াশ� সপ়্ানে এটিই দ্ছল আম়ার প্রথম অংশগ্রেণ। প্র�ুদ্ক্ত�ত 
উন্নয� এবং পূবকে ও পদ্চিনমর �্শ়ার ি়ারণ়া গ্রেনণর ম়াি্নম প্রচদ্লত গেদ্�মন্ 
আরও ফ়্াশন�বল ্রনত এই চলন্ত প্রিশকে�ীনত চ়্া� ওনযন�র সনগে ়্াজ ্নর 
আদ্ম �রববিত। 



চী� ফ়্াশ� সপ়্াে উৎপ়াি�়্ারী ও ফ়্াশ� দ্েজ়াই�়ারনির মনি্ দ্�দ্ব়েভ়ানব 
়্াজ ্র়ার দ্ভদ্তি ্নর গিয। সবনচনয গুরুবেপূ্ণকে দ্বষয েনল়া, �ুক্তর়ান্রের তুল়ার 
উন্নত ়্াপন়ের প্রদ্ত ত়ানির মন�়ান�়া� প্রি়ান�র সুন�়া� ্নর গিওয়া েয। চ়্া� 
ওনয� বনল�, “্ট� ইউএসএর প্রদ্ত �ভীরভ়ানব ঋণী, �়া ত়ানির অ�ুনম়াদ্িতনির 
সনগে দ্েজ়াই�়ারনির এ্নরে ়্াজ ্র়ার দ্ভদ্তি �ন়ে দ্িনযনছ।” গেদ্�ম সংগ্রেটি 
ততদ্র েনযনছ �ুক্তর়ান্রের তুল়ায উন্নতভ়ানব গব়া�়া ়্াপন়ে। এছ়া়ে়া দ্ছল চীন�র িটুি 
শীষকে গেদ্�ম উৎপ়াি�়্ারী গেং দ্লয়াংনযর গব়া�়া গেদ্�ম ়্াপ়ে ও অ়্ােভ়ান্স 
গেদ্�ম। 

অংশীদার 

অ্যাডভযান্স ডডনিমের েহযাব্বস্যাপক অ্যানে ওযযাাং 
বমেি, “এক দশমকর ডবনশ সেয ধমর কটি 
ইউএসএরটিএে অিুমেযানদত হওযযায, আেযামদর পণ্ 
উৎপযাদমির ডবনশরভযাগ সযানরমতই (েযাইি) আেরযা 
যুক্তরযাম্রের তুেযা ব্বহযার করনি।” নতনি আরও বমেি, 
“এই সাংগ্রহ নডজযাইিযারমদর সৃজিশীেতযার সননিমবমশ 
যুক্তরযাম্রের উনিত েযামির তুেযার কযাপম়ের িতুিমবের 
নবষযটি আমেযাকপযাত কমর প্রদশ্শি কমরমি।

“
”



এই আনয়াজ� ্ট� ইউএসএন্ ম়া� ও পদ্রনবশব়ান্ধনবর মনত়া �ুক্তর়ান্রের 
তুল়ার সুদ্বি়াগুনল়া ফ়্াশ� সম়াজন্ জ়া�়ান�়ার ব়ে সুন�়া� ্নর গিয। এছ়া়ে়া 
দ্সদ্সআইনযর ‘্টন� �তু� ্ীটিএম’ তবদ্শ্ব্ উনি়্ান�র অিীন� �তু� উদ়্াব� 
প্রিশকেন�র ব্বস়্া ্নর। 

্ট� ইউএসএ অ�ুনম়াদ্িতর়া, সর়্াদ্র ্মকে্তকে ়া, দ্বদ্ভন্ন গটক্সট়াইল 
দ্বশ্বদ্বি়্ালনযর দ্শক়্াথীথী , সংব়ািম়াি্নমর প্রদ্তদ্�দ্ির়াসে প্র়ায ৪০০ 
অদ্তদ্থ অ�ুষ়্ান� অংশ গ�য। উনলেখন�়া�্ অদ্তদ্থনির মনি্ দ্ছনল�, 
দ্সএ�টিএদ্সর গপ্রদ্সনেন্ট স়া� রুই গে, চ়ায�়া �়্াশ�়াল �়ানমকেন্টস 
অ়্ানস়াদ্সনযশন�র (দ্সএ�দ্জএ) ভ়াইস গপ্রদ্সনেন্ট ইয়াং দ্জ� চ়া�, চ়ায�়া 
ফ়্াশ� অ়্ানস়াদ্সনযশন�র গপ্রদ্সনেন্ট ে়্াং দ্্ং হুই, গবইদ্জংস্ ইউএসদ্েএর 
এদ্গ্র়্ালচ়ার়াল গরেে অদ্ফস়ার ম়া ক্ে  গফ়ােকে । 

হাই-ফ্াশন 



সরবর়াে়্ারী ও গরেত়ার মনি্ দ্�দ্ব়ে সম্প ক্ে  �়েনত দ্�নবদ্িতভ়ানব ়্ানজর 
ম়াি্নম সমগ্র সরবর়াে ব্বস়্ার ওপর ্ট� ইউএসএ ্ীভ়ানব প়াদ্রনত়াদ্ষ্ মূল্ 
গ�়া� ্নর, এই সমদ্বিত উনি়্া� ত়ারই এ্টি উি়ােরণ। সরবর়াে ব্বস়্া জনু়ে 
গ�়া�়ান�়া� ঘট়ানত ্ট� ইউএসএর আনছ দ্বদ্ভন্ন প্র্ল্প। এগুনল়ার লক্্ েনল়া 
�ুক্তর়ান্রের তুল়ার ম়া�সম্পন্ন সরবর়াে়্ারীনির সেনজই খুঁনজ গপনত ়্ারখ়া�়া, 
উৎপ়াি�়্ারী, ব়্্াডে ও খুচর়ানির সে়াযত়া। 

পাররঙ্তারিক মূল্ 

অ�ুনম়াদ্িত ও অংশীি়াদ্রনবের সুন�়া� সম্পন ক্ে  আরও জ়া�নত, আপ�়ার স়্া�ীয দ্সদ্সআই প্রদ্তদ্�দ্ির সনগে 
গ�়া�়ান�়া� ্রু�। অঞ্চল অ�ু�়াযী প্রদ্তদ্�দ্িনির ত়াদ্ল়্া গিখনত এখ়ান� দ্লি্ ্রু�। 
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