
বিশ্বজুড়ে ক্রেতারা এখন কাপড়ের নতুন 

প্রযুবতির প্রবত  আগ্রহী 

আরও জানতে  দযা কতর আপনার স্ানীয প্রতেতনতির সতগে য�াগাত�াগ করুন। অঞ্চলতিততিক প্রতেতনতিতদর 
োতলকা যদখতে তলিক করুন
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সম্প্রতে একটি গতেষণা কতরতে ইপসস (বেতবিক োজার গতেষণা প্রতেষ্ান)। োতে 
যদখা �ায, তেবিজতু়েই যিাক্ারা এখন কাপত়ের নেুন প্র�ুতক্র প্রতে অে্যন্ত আগ্রহী। 
যসখাতন োরা কাপত়ের তেতিন্ন ইসু্য তনতয প্রতেতদন সুতনরদদিষ্ট তকেু জানতে চায। 
ইপসস য্াোল লাইফস্াইল মতনটর দশটি যদতশর (চীন, কলতবিযা, জাম্াতন, িারে, 
ইোতল, জাপান, যমতসিতকা, থাইল্যান্ড, েুরস্ক ও �ুক্রাজ্য) ১০ হাজার যিাক্াতক 
প্রশ্ন কতরতেল। তেতিন্ন যপাশাতকর আতেদন সম্পতক্ �খন তজজ্াসা করা হয; জোতে 
তেন িাতগর একিাগ উতিরদাো েতলন, োতদর সুতনরদদিষ্ট চাতহদার যপাশাক যপতল 
োরা আরও যেতশ টাকা তদতযও তকনতেন। োপমাত্া তনযন্ত্রণ (২৪%), গন্ধতরািী 
(৩১%), দাগ যরািী (৩০%) এেং আর্্ো ে্যেস্াপনার (২৯%) মতো উদ্ােনগুতলা 
যিাক্াতদর সেতচতয যেতশ কাতসিক্ষে তেষয।
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বনডের বিষয়গুড�া ক্�াতিাডের কাডে ক্কমন বিডিে্য?

ক্িবি োডম ক্কনা একই োডম ক্কনা* আডিেন ক্নই, কখডনা 
ক্কডনওনা

সহতজ �েœ করা �ায? ৩৫% ৬০% ৪%

োপমাত্া তনযন্ত্রণ কতর? ৩৪% ৫৯% ৬%

ওং তেেণ্ হতে না? ৩৩% ৬১% ৫%

জ্বলন প্রতেতরািী? ৩১% ৬৩% ৬%

গন্ধ যরািী? ৩১% ৬১% ৭%

দাগ প্রতেতরািী? ৩০% ৬৪% ৫%

আর্্ো ে্যেস্াপনা করতে পাতর? ২৯% ৬৪% ৬%

বজে েুলায বেতর? ২৮% ৬৩% ৮%

প্রসাতরে হয? ২৭% ৬৫% ৬%

মাইত্াতেযাল তেতরািী? ২৭% ৬৩% ৮%

ঘষ্ণ প্রতেতরািী? ২৭% ৬৫% ৭%

অতে যেগুতন রতমি প্রতেতরািী? ২৬% ৬২% ৯%

পাতন যেকাতে পাতর? ২৪% ৬৬% ৯%

োোস যেকাতে পাতর? ২৩% ৬৭% ৯%



In the fall of 2017, Cotton Council International (CCI) began showing 
its “WHAT’S NEW IN COTTON™” initiative at trade shows and other 
events around the world. The “WHAT’S NEW IN COTTON™” initiative 
is a global CCI promotion effort showcasing advances in cotton 
technology developed by innovative companies using U.S. cotton. 
These innovative companies are shown along with the COTTON 
USA brand globally, providing the textile industry with a glimpse 
of what is possible in the world of cotton fabrics. The technologies 
shown in this initiative provide new solutions to consumers’ most 
desired clothing attributes.

For example, Proneem’s Dry Protect™ technology works with 
natural minerals to repel the unpleasant side effects of perspiration 
and absorb the body’s moisture.
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২০১৭ সাতল আন্তজ্াতেক কটন কাউতসিল (তসতসআই) তেবিজতু়ে তেতিন্ন যরেড যশা 
ও আতযাজতন “কটতন নেুন কী™‘ যসটা েুতল িরা শুরু কতর। এটা তেল তেতশষ 
এক উতদ্যাগ। এই উতদ্যাতগর মাি্যতম তসতসআই েুতল িরার যচষ্টা কতর ইউএস 
কটন ে্যেহার কতর  উদ্ােনী প্রতেষ্ানগুতলার কটন প্র�ুতক্র এতগতয �াওযা। 
কটন ইউএসএর পাশাপাতশ এই উদ্ােনী প্রতেষ্ানগুতলা তেবিজতু়ে েুতল িরা হয; 
যটসিটাইল ইন্ডাস্ট্রিতক জানান যদওযা হয, েুলার কাপত়ের রাতজ্য কী করা সম্ভে। এই 
উতদ্যাতগ প্র�ুতক্গুতলা যদখায যিাক্াতদর কাতসিক্ষে যপাশাতকর য�াগান তদতে যেশ 
তকেু নেুন সমািান রতযতে।

উদাহরণ হতলা, প্রতনম’স ড্াই প্রতটক্ট প্র�ুতক্ প্রাকৃতেক খতনজ উপাদাতনর সতগে কাজ 
কতর; এর ফতল ঘাতমর কারতণ সৃষ্ট পাব্িপ্রতেত্যা প্রতেতরাি হয একং শরীতরর 
আর্্ো যশাষণ হয।



এগুতলা হতলা তকেু উদ্ােনী প্র�ুতক্র উদাহরণ। য�গুতলাতে তেবিজতু়ে যিাক্াতদর 
কাপত়ের কাতিক্ষে চাতহদা অনু�াযী বেতশষ্ট্য �ুক্ করা �ায। য�মন গন্ধতরািী, 
আর্্ো ে্যেস্াপনা। এই প্র�ুতক্গুতলা আরাম ও েুলার স্াতযতবের সমন্বয কতর যসই 
পণ্য উৎপাদন কতর, �ার জন্য যিাক্ারা ে্যকুল।

“কটতন নেুন কী™ উতদ্যাগ ও নেুন প্র�ুতক্ তেষতয আরও জানতে তলিক করুন ো 
তিতজট করুন আসন্ন যরেড যশা-গুতলাতে কটন ইউএসএর েুথ।

তসতসআই চাকতরদাো ও য�াগানদারতক সমান সুত�াগ যদয

িবি্িজুড়ড ক্রডতারা এখন কাপড়ডর নতুন 
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