
অনুম�োদিত দিখ্োত:  
জিয়াংসু জসদেফু টেক্সে়ইল করদ�়দরশন জলজিদেড

অনুদি়জেত ও অাংশীে়জরদবের সুদ�়গ সম্পদককে  আরও ি়নদত, আ�ন়র স়্নীয জসজসআই প্রজতজনজির সদগে 
ট�়গ়দ�়গ করুন। অঞ্চল অনু�়যী প্রজতজনজিদের ত়জলক় টেখদত এখ়দন জলিক করুন।

https://cottonusa.org/staff/


কী: 

কীভোমি: 

৩.৮ দ�দিয়ন: 
২০১৭ স়দল ব্যবহৃত �ুক্তর়দ্রের তুল়র �জরি়ণ, �় ২০১৬ স়দলর টেদয ২৮% 
টবদ়েদে।  
২.৯ দ�দিয়ন ডিোর: 
�ুক্তর়দ্রের তুল়য খরদের �জরি়ণ

উচ্চ ি়দনর টেদেদল �ুক্তর়দ্রের তুল়সিৃদ্ধ জবে়ন়�ত্র সরবর়দের লদষ্্য ২০১৭ 
স়দল েীদনর একটি শীরকে ব্্য়ন্ড কেন ইউএসএ অনুদি়েন প্রকদপে ট�়গ টেয। 



অনুম�োিন উত্তরোদিকোর 

কেন ক়উজসিল ইন়্রন্য়শন়ল (জসজসআই) ১৯৮৯ স়দল কেন ইউএসএ 
অনুদি়েন প্রকপে ে়লু কদর এবাং তখন টেদক ট�়শ়ক ও গৃেস়্জলর ক়�দ়ের 
৫১,০০০ �ণ্য স়জর এর অনুদি়েন জনদয জবশ্বিদু়ে ট�়ক্ত়দের ক়দে �়দছে। 
�ুক্তর়দ্রের তুল়র আকরকেণীয �ণ্য স়জরর িন্য কেন ইউএসএর অনুদি়েন প্রকপে 
সম্পপূণকে জবন়িপূদল্যর এবাং এর ি়ি্যদি �ুক্তর়দ্রের তুল়র ব়তকে ় জনদয জসজসআই ল়দখ় 
ট�়ক্ত়দের ক়দে ট�ৌঁে়দত �়দর।

নতুন ট�়ক্ত়দগ়ষ্ঠীর ক়দে ট�ৌে়দত জবসৃ্জত ব়়ে়দন়র উদদেদশ্য ও উদ়্বদন নতুন 
লদষ্্যর অাংশ জেদসদব ২০১৬ স়দল টে়দেল জশদপে তুল়সিৃদ্ধ �ণ্য সরবর়ে কদর 
এিন প্রজতষ়্নগুদল়দত �়ওয় শুরু কদর জসজসআই। এটি েদল় �ুক্তর়দ্রের তুল়র 
জব�ুল সম়্বন়র িন্য “জব েু জব” জবক্রয ও প্রস়্ব। আর এর ক়রণ েদল়, এই �দণ্যর 
িদি্য আদে জবে়ন়�ত্র, টত়য়দল, জিদল ি়ি়, �় অজতজেদের ব্যবে়দরর ক়রদণ 
উচ্চ ে়দর �জরবতকে ন করদত েয। 



েীদন ২০১৭ স়দল একটি নতুন অনুদি়জেত ট�়গ়দ়ের ি়ি্যদি টে়দেল জশদপে কেন 
ইউএসএর প্রেি স়ফল্য আদস। কেন ইউএসএর সবকেদশর অনুদি়জেত- জিয়াংসু 
জসদেফু টেক্সে়ইল করদ�়দরশন জলজিদেড-স়্রউড, জেলেন, ইন়্রকন্টিদনন়্দলর 
িদত় উচ্চ টে়দেল স়জরর িন্য উন্নতি়দনর জবে়ন়�ত্র সরবর়ে কদর এবাং এর 
ি়ি্যদি এটি েীদনর টে়দেদলর জবে়ন়�দত্রর জশদপে শীরকেস়্নীয ব্্য়দন্ড �জরণত 
েদযদে। 

প্র়েজিক�়দব �ুক্তর়দ্রের তুল় ল়গদব আনুি়জনক  ৩.৮২ জিজলযন �়উন্ড, �়র 
িপূল্য ২.৯ জিজলযন ডল়র। আর, এই স়ফল্য টে়দেল জশদপের ক়উদক আকৃষ্ট 
কর়য কেন ইউএসএর স়িদেকে্যর প্রক়শ এবাং �জবর্যদত আরও অদনক অনুদি়জেত 
�়ওয়র আশ় কদর জসজসআই। কেন ইউএসএর �ণ্য স়জরদত আদে টত়য়দল, 
টগ়সদলর ট�়শ়ক, ব়জলদশর টখ়লস, জবে়ন়র ে়ের, টল�। 

হ�োমেমির পছমদের 



স়াংে়ইদযর কুইাংদফাং�ুশ়াং ন়দির টে়ে জনজব়ে একটি টে়দেল এসআইজডইএফইউ 
এর এসআইজডইএফইউ ও কেন ইউএসএ টে়দেদলর জবে়ন়�দত্রর �়ত্র় শুরু 
কদরদে। উচ্চ ি়দনর টে়দেলগুদল়দত এিন জবে়ন়�ত্র প্রদয়িন, �় ১০০ ব়র উচ্চ 
ত়দ� টি়য়র �রও �়দল় ি়ন অষু্ন্ন র়দখ। এিন্য �়দল় ি়দনর ক়�়ে ব্যবে়র 
িরুজর। এসআইজডইএফইউ খুঁদি ট�দযদে ট� উন্নত ি়দনর �দণ্যর িন্য কেন 
ইউএসএ সবদেদয �়দল়, �়র ও�র আস়্ আদে টে়দেল ও অজতজেদের। 

এসআইজডইএফইউ �ুক্তর়দ্রের তুল়র টে়দেল সাংগ্রদের সদগে �়ত্র় কদরদে এবাং 
েীদনর অন্য টে়ে টে়দেলগুদল় এটি অনুসরণ করদে। ২০১৭ স়দল েবু়ই টে়দেল 
টফয়দর এটি আরও েষৃ্টি আকরকেণ করদব ট�খ়দন �ুক্তর়দ্রের তুল়র টে়দেল 
সাংগ্রেদক েষৃ্টিদগ়ের কদর একটি বুে ততজর করদব এসআইজডইএফইউ। 

হে তুিোয় আস্ো রোমখ দিশ্ব 



েুক্তরোম্রের তুিোর িোরোিোদ�কতো ও উদ্োিন

ি়র়ব়জেকত় ও উদ়্বদনর িন্য �ুক্তর়দ্রের তুল়য আস়্ র়দখ 
এসআইজডইএফইউ। �ুক্তর়দ্রের তুল়র ি়র়ব়জেকত় প্রজতষ়্নটিদক এর উৎ�়েন 
প্রজক্রয়য উন্নত ব্যবস়্�ন় ও জনযন্ত্রণ টেয এবাং �দণ্যর ে়ি ও �ণ্য টকন়য 
ঝঁুজক কি়য।এসআইজডইএফইউ এর �দণ্যর অন্যতি জবদশরবে েদল় উদ়্বন। 
প্রজতষ়্নটির প্রদকৌশল প্র�ুজক্ত গদবরণ় ও উন্নযদনর একটি টকন্দ্র আদে। এর সদগে 
আদে একেল ট�শ়ে়র প্রদকৌশলী প্র�ুজক্তজবে। জনিস্ব উদ়্জবত প্র�ুজক্তর ট�দেন্ 
ব় সাংরষ্ণ সনেও আদে প্রজতষ়্নটির। আর এসব জবরয �ণ্য উদ়্বদন জশদপের 
টনতৃদবের স্দল প্রজতষ়্নটির অবস়্ন জনজচিত কদরদে। 



কেন ইউএসএর আদয়িনগুদল় ব়ি়র উন্নযদনর জবস়্জরত �জরকপেন়র অাংশ 
�়র লষ্্য �ুক্তর়দ্রের রপ়্জন বৃজদ্ধ, �ুক্তর়দ্রের কৃজর আয ব়়ে়দন় ও �ুক্তর়দ্রে 
ে়কজরর সুদ�়গ বৃজদ্ধ। কেন ইউএসএর সব প্রকপে ব়ি়র �়ে়ই, টকৌশলগত 
প্রকপে উন্নযন ও েলি়ন উন্নযদনর ফল়ফল। �ুক্তর়দ্রের কৃজর জব�়দগর ি়দককে ে 
অ্য়কদসস টপ্র়গ্র়দির (এিএজ�) অেকে়যন টেদক জসজসআইদযর কেন ইউএসএ 
অনুদি়েন প্রকদপের আাংজশক খরে আদস।

আরও ি়নদত, আ�ন়র স়্নীয জসজসআই প্রজতজনজির সদগে ট�়গ়দ�়গ করুন। 
অঞ্চল অনু�়যী প্রজতজনজিদের ত়জলক় টেখদত এখ়দন জলিক করুন। 

জসজসআই একটি ইইও জনদয়গক়রী। 

অর্থোয়নমর সর্িোচ্চ ি্েি�োর 
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