
বৈশ্বিক গবৈষণা পেব়েবে প�াক্াবের 
এখব�া েেন্দ তুলা  
বৈশ্বিক প�াক্া শ্�ব়ে উবলেখব�াগ্য গবৈষণা 

অনুম�োদিত ও অংশীিোদিমবেি সুম�োগ সম্পম ক্ে  আিও জোনমত, আপনোি স্োনীয় দসদসআই প্রদতদনদিি সমগে 
য�োগোম�োগ ্িুন। অঞ্চল অনু�োয়ী প্রদতদনদিমিি তোদল্ো যিখমত এখোমন দলি্ ্িুন।

https://cottonusa.org/staff/


সোম্প্রদত্ বছিগুমলোমত, অমন্ িিমনি যপোশো্ তুলো যেম্ সমি ্ৃদরি� আঁশ 
ও দ�শ্রমনি দিম্ যগমছ। অবশ্য প্রশ্ন যেম্ই �োয়, এই িোিো দ্ য�োক্োমিি �োি্যম� 
চলমছ নোদ্ ব্্যোন্ড ও খুচিোমিি।হল অ্যোন্ড পোরকে নোিমসি সোম্প্রদত্ এ্ গমবষণোয় 
যিখো যগমছ য�োক্োিো আসমল সুদত বো তুলোি ্োপড় পছন্দ ্মিন এবং �ুক্িোম্রেি 
তুলোি ব্যোপোমি তোমিি �মনো�োব ইদতবোচ্।

২০১৭ সোমলি �োচকে  ও এদপ্রমল, তৃতীয় পমষেি এ্টি গমবষণো প্রদতষ্োন য�োক্োমিি 
ওপি এ্টি ববদবি্ স�ীষেো চোলোয়। এই গমবষণোি লষে্য দছল, য�োক্োমিি 
দসদ্োন্ত যনওয়োি পদ্দত সম্পম ক্ে  আিও �োমলো�োমব জোনো, তুলো ও ্ৃদরি� আঁমশি 
ব্যোপোমি তোমিি অদ��ত এবং �ুক্িোম্রেি তুলো সম্পম ক্ে  তোমিি �মনো�োব জোনো। 
অংশগ্রহণ্োিীমিি �মি্য দছল ২,৪৭৩ জন ঘমিি দসদ্োন্ত গ্রহণ্োিী, �ঁোমিি বয়স 
২৫ যেম্ ৫৪ বছমিি �মি্য। এছোড়ো অংশগ্রহণ্োিীমিি ৮০% দছল নোিী, বোদ্ 
২০% পুিুষ। উত্তিিোতোিো দছমলন দবমবিি ১২ টি বৃহত্ত� এবং/অেবো ক্র�বিকে�োন 
য�োক্ো বোজোমিি, য�গুমলো হমলো: �ুক্িো্রে, �ুক্িোজ্য, জো�কেোদন, ইতোদল, তুিস্ক, 
�োিত, ইমন্দোমনদশয়ো, েোইল্যোন্ড, দ�ময়তনো�, চীন, জোপোন ও য্োদিয়ো।

বৈশ্বিক গবৈষণা পেব়েবে প�াক্াবের এখব�া েেন্দ 
তুলা  



ক্রব়ের কারণগুবলার গুরুত্ব 

দববিব্যোপী দতন-চতুেকেোংমশি যবদশ (৭৬%) উত্তিিোতো জোদনময়মছন যপোশো্ য্নোি 
দসদ্োমন্তি যষেমরি ্োপমড়ি িিমনি দবষয়টি দছল গুিুবেপূণকে।পমলস্োি, যিয়ন 
ও য�োডোমলি �মতো অন্যোন্য শীষকে ্োপমড়ি িিমনি যচময় সুদতি (৮১%)সমগেই 
য�োক্োিো যবদশ পদিদচত। 

যপোশো্ য্নোি যষেমরি য�োক্োমিি সবমচময় গুিুবেপূণকে ্োিণগুমলোও সুদতি সমগেই 
সম্পর্কিত। ্োিণ এগুমলো হমলো: স্বদতি, �ূল্য ও স্োদয়বে।  এই গমবষণোয় এটিই জোনোয় 
য�োক্োিো তোমিি যপোশোম্ সুদতি সুদবিোগুমলো চোয়।

ক্রব়ের কারণগুবলার গুরুত্ব 

তুলো পমলস্োি যিয়োন য�োডোল 

81%

55%

40%

28%

কােব়ের মা�- কারণগুবলা  ক্র়ে তুলার সবগে 

স্বদতি 80% 75%

অমেকেি �োমলো �ূল্যোয়ন 78% 49%

স্োদয়বে / ্তদিন স্োয়ী হমব 61% 50%

য্তোিিুতি 58% 28%

�ত্ন যনওয়ো সহজ দনমিকে শনো 49% 43%

্ঁুচম্ �োয় নো 34% 23%

গন্ধদবহীন 34% 30%

পদিমবশবোন্ধব 30% 41%

য�ষজ আঁশ 20% 31%

দ্রুত শু্োয় 18% 27%

উপোিোমনি পদিদচদত 
(শীষকে ৩ ঘি �োন) 

ক্রময়ি ্োিণগুমলোি গুিুবে এবং তুলোি সমগে সম্প ক্ে  



য�োক্োিো সুদতি �ূল্য বুঝমলও তোিো দ্ পৃদেবীি দবদ�ন্ন অংশ যেম্ আসো তুলোয় 
পোেকে্্য ্িমত পোমি? এই প্রমশ্নি উত্তমিি জন্য য�োক্োমিি ্োমছ সবমচময় যবদশ যিখো 
য�মল এ�ন চোিটি তুলো সম্পম ক্ে  জোনমত চোওয়ো হয়:�ুক্িোম্রেি তুলো, দ�শমিি তুলো, 
অম্রেদলয়োি তুলো ও ব্োদজমলি তুলো।  

স�ীষেোি ফলোফমল যিখো �োয়, অন্যোন্য যিশ যেম্ আসো তুলোি যচময় �ুক্িোম্রেি 
তুলোি প্রদত য�োক্োমিি অদ��ত শুিু ইদতবোচ্ই নয়, তোিো এজন্য যবদশ অেকে দিমতও 
িোদজ। এটি সম্ভবত �ুক্িোম্রেি তুলোি প্রদত য�োক্োমিি ইদতবোচ্ �মনো�োমবি ্োিমণ। 
্োিণ �ুক্িোম্রেি তুলো স্বদতি,স্োদয়বে ও �ূমল্যি সগেী।

প�াক্াবের অশ্�মত 
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পদিমবশবোন্ধব 
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কট� ইউএসএ ব্্যান্ড  

পমণ্যি উপোিোমনি ৫০% �ুক্িোম্রেি তুলো যেম্ বতদি হমলই ব্্যোন্ড ও খুচিো 
দবমক্রতোিো ্রন ইউএসএ দচহ্ন ব্যবহোি ্মি। ১৯৮৯ সোল যেম্ ্রন ইউএসএ 
ব্্যোন্ড ৫১,০০০ পণ্য সোদিম্ (লোইন) অনুম�োিন দিময়মছ, �োিো ৩.৮ দবদলয়ন 
যপোশো্ ও গৃহস্োদলি ্োপমড়ি পমণ্যি প্রদতদনদিবে ্িমছ।  

ববদবি্ য�োক্ো স�ীষেোি ফলোফমল যিখো �োয়, ্রন ইউএসএ বোদণদজ্য্ দচহ্ন 
য�োক্োমিি ্োমছ ব্্যোমন্ডি ইদতবোচ্ প্রদতচ্দব তুমল িমি। য�োক্োমিি অমিকেম্িও 
যবদশ (৫৫%) ্রন ইউএস বোদণদজ্য্ দচহ্ন সম্পম ক্ে  সমচতন।আিও গুিুমবেি দবষয় 
হমলো, ববদবি্ য�োক্োমিি অমিকেম্ি যবদশ ্রন ইউএসএ বোদণদজ্য্ দচহ্নম্ স্বদতি, 
�োন,স্োদয়বে,দবদশষ্ট ব্্যোন্ড ও আস্োি বমল �মন ্মি। এই প্রোপ্ত তে্য অনু�োয়ী, ্রন 
ইউএসএ বোদণদজ্য্ দচহ্ন ব্্যোন্ড ও খুচিো দবমক্রতোমিি জন্য যপোশোম্ি �োন ও স্বদতি 
প্রিশকেমনি সহজ উপোয়। 
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আস্োশীল  

পদিমবশবোন্ধব 

অনন্য 

উচ্চ �োমনি 

উচ্চ িোিণো 

�ূল্যবোন

দবদশষ্ট 

িোিোবোদহ্ 

্রন ইউএসএটিএ� দচহ্ন যবোঝোয়  (শীষকে ৩ ঘি �োন) সমচতনতো   
্রন ইউএসএটিএ� বোদণদজ্য্ দচহ্ন 



উেসংহার 

তৃতীয় পমষেি এই ববদবি্ গমবষণোয় যিখো �োয় যপোশোম্ ্ৃদরি� ্োপমড়ি দিম্ 
িোিো েো্মলও স্বদতিি সমগে সম্পর্কিত হওয়োয় য�োক্োিো সুদতি সমগেই যবদশ পদিদচত। 
দবমবিি বৃহত্ত� ১২ টি বোজোমিি য�োক্োিো জোদনময়মছন, তোিো যলমবল বো দচি্ুর 
যিমখন এবং সুদতি পণ্য যখঁোমজন, দবমশষ ্মি �ুক্িোম্রেি তুলোি। ্োিণ এটি 
যবোঝোয় স্বদতি, �ূল্য ও স্োদয়বে। 

্রন ইউএসএ ব্্যোন্ড �ুক্িোম্রেি তুলো দশমপে প্রতী্ এবং য�োক্োমিি �মত, এটি 
যবোঝোয় উচ্চ �োন, পদিমবশবোন্ধব পণ্য। আি তোই, য�োক্োিো এসব পমণ্যি জন্য যবদশ 
খিচ ্িমতও িোদজ। 

আিও জোনমত, আপনোি স্োনীয় দসদসআই প্রদতদনদিি সমগে য�োগোম�োগ ্িুন। 
অঞ্চল অনু�োয়ী প্রদতদনদিমিি তোদল্ো যিখমত এখোমন দলি্ ্িুন। 

দসদসআই এ্টি ইইও দনময়োগ্োিী।

https://cottonusa.org/staff/

