
অল-আমেরিকান টাওম়েল কামলকশন 
(সর্ব-োরককিন ত�া়োমলি সম্াি) 
আন্তর্জাতিক হ�জাটেল হেইটে মজাে বজাডজায়

এ তবষটয় আরও রজােটি হ�জাগজাট�জাগ করুে স্জােীয় তিতিআই প্রতিতেতির িটগে। অঞ্চলতিততিক প্রতিতেতিটের 
িজাতলকজা হেখটি তলিক করুে

https://cottonusa.org/staff


ভ্রমণকজারী-তিতে ব্যবিজার কজারটণ হ�জাক বজা অবকজাশ �জাপটের রে্য হ�জাক; হকজাথজায় 
রজাি কজােজাটবে হি তিদ্জান্ত তেটি অটেক তবকল্পই িজার িজামটে আটি। হ�জাটেলগুটলজা 
প্রতিট�জাতগিজার মুটখ পটডটে এবং িজারজা গ্জা�টকর তবশ্বস্তিজা পুেরুদ্জাটরর তেটক েজারুণ 
গুরুত্ব তেটছে। তবশ্বস্ত গ্জা�কটের আকৃষ্ট করটি হ�জাটেলগুটলজা অটেক িূেটকর ওপর 
তেি্র কটর। হ�মে: হ�জাটেটলর অবস্জাে এবং তবেজা মূটল্য হিবজার উন্নয়ে। এমেতক 
একটি হ�জাটেটলর ব্্যজান্ড তবতেম্জাটণ হেজাে একেজা িংটকিও বড ি’তমকজা পজালে কটর। 
িম্প্রতি এ িরটণর একটি প্রটেষ্টজার অংশ ত�টিটব এমে িংটকিগুটলজার প্রিজাটব 
তবষটয় ব্যবস্জা তেটি কজার কটর কেে ইউএিএ। �জার উটদেশ্য �টলজা কেে ইউএিএ 
হ�জাটেটলর হিজায়জাটলর ব্্যজাতন্ডং করটল িজা হ�জাটেল ব্জাটন্ডর ওপর ইতিবজােক েজাপ হেটল 
তকেজা, হিেজা পরীক্জা করজা। এ রে্য বড একটি আন্তর্জাতিক ব্্যজাটন্ডর হ�জাটেটলর িটগে 
�ুক্ত �য় কেে ইউএিএ।

িৃিীয় পক্ ত�টিটব বজারজার গটবষণজা প্রতিষ্জাে হরজার তরিজাে্ ১৯৬ রে ভ্রমণকজারীর 
ওপর অেলজাইে রতরপ েজালজায়। িজাটের মটি্য ব্যবিজা ও অবকজাশ�জাপেকজারী-
ে ুিরটের ভ্রমণকজারীই তেটলে। ভ্রমণকজারীটের মটি্য তলগে, বয়ি ও আয়তিততিক 
প্রতিতেতিত্ব তেল। তিে িজাটগর এক িজাগ উতিরেজািজা তেটলে �জালকজা ভ্রমণকজারী 
(বেটর একটি হ�জাটেটল ১-৯ রজাি কজােজাে), তিে িজাটগর এক িজাগ মজাঝজাতর ভ্রমণকজারী 
(বেটর একটি হ�জাটেটল ১০-২৯ রজাি কজােজাে) এবং বজাতক তিে িজাটগর এক িজাগ িজারী 
ভ্রমণকজারী (বেটর একটি হ�জাটেটল ৩০+রজাি/ কজােজাে)

অল-আমেরিকান টাওম়েল কামলকশন আন্তর্ব ার�ক ত�ামটল 



উতিরেজািজার েটুি বজাি্জা হেতখটয়টেে �জা একটি হ�জাটেটলর বজাথরুটম িজাটের স্জাগি 
রজােজাটি পজাটর। এর একটি তেল মজােিম্পন্ন বজাি্জা, �জা আস্তর্জাতিক হ�জাটেল 
হেইেগুটলজা ব্যব�জার কটরটে। অে্য বজাি্জাটি কথজায় মজােিম্পন্ন বজাি্জাটির মটিজাই; তকন্তু 
িজাটি কেে ইউএিএ অল আটমতরকজাে েজাওটয়ল কজাটলকশটের তবষটয় িথ্য রটয়টে 
(তেটে হেখুে)। পক্পজাি এডজাটি উদেীপেজা তিন্নতেটক ঘুতরটয় হেওয়জা �য়।



রন়ের্রি� রা�্ব া 
(% একে�/দঢৃ়ভামর একে�)

অল-আমেরিকান টাওম়েল
(% একে�/দঢৃ়ভামর একে�)

গ্জা�ক ৬৯ 74

গুণগি মজাে
উদ্জাবে ৬৭ 80

িিিজা ৫৯ 64

তবশ্বটক হিবজা হেওয়জা ৬৬ 75

িংরক্ণ ৬৬ 65

িম্প্রেজায় ৮৭ 87

হেশটপ্রম ৬৩ 72

প্রটি্যক েতব হেখজার তিততিটি অংশগ্�ণকজারীটের প্রশ্ন করজা �য়, তকেু বক্তব্য বজা শব্দ 
ব্যব�জাটর হকজাটেজা িংস্জা বজা িংগঠটের েজায়বদ্িজার কী মজাত্জার িজাবমূরিতি প্রতিেতলি 
�য়। হিই  বক্তব্য বজা শব্দগুটলজার মটি্য তেল িংরক্ণ, হেশটপ্রম, মজাে, গ্জা�ক, 
উদ্জাবে, িিিজা, তবশ্বটক হিবজা হেওয়জা এবং িম্প্রেজায়। ভ্রমণকজারীরজা �খে অল 
আটমতরকজাে েজাওটয়টলর বজাি্জা ও তেয়ত্রিি বজাি্জায় ব্যবহৃি শব্দ বজা বক্তটব্যর মটি্য 
তমল অেুিজাবে কটরে; িখে িজারজা হেটখে অল আটমতরকজাে েজাওটয়টলর বজাি্জা 
তেয়ত্রিি বজাি্জার হেটয় হবতশ মজােিম্পন্ন ও হেশটপ্রম রজাগজাটেজা। এ েজাডজা েইু িৃিীয়জাংশ 
ভ্রমণকজারী তবশ্বজাি কটরে, অল আটমতরকজাে েজাওটয়টল বজাি্জা অেে্য (৬৬%) �টি  
পজাটর এবং ১০রে উতিরেজািজার মটি্য প্রজায় ৭ রে বটলে, িজাটের হ�জাটেটল থজাকজার 
হক্টত্ ওই বজাি্জা একেু বজা খুব হবতশ িন্তুষ্ট করটি পজাটর।

রনমেি  প্রর�টি শব্দ তে ভারেূর�কি প্রর�ফরল� কমি, �াি সমগে আপরন ক�টা একে� 
রা রবিে� তপাষণ কমিন? এগুমলা একটি সংগঠন রা সংস্াি দা়েরদ্ধ�াও �ুমল ধমি:



িজাটের প্রশ্ন করজা �য়, এই বজাি্জা তক িতবষ্যটি িজাটের হ�জাটেটল থজাকটি ইতিবজােক 
প্রিজাব হেটলটে? হেখজা �জায়, অল আটমতরকজাে েজাওটয়টলর বজাি্জা (৬৯%) তেয়ত্রিি 
অবস্জার (১৮%) হেটয় ভ্রমণকজারীরজা হবতশ পেন্দ কটরটে। এই অিজামঞ্জি্য থজাকটলও 
হেখজা �জায়, হকজাটেজা বজাি্জা (১৩%) েজা থজাকটলও ভ্রমণকজারীরজা িতবষ্যটি হ�জাটেটল 
অবস্জাটের ব্যজাপজাটর হবতশ ইতিবজােক �ে।

তেয়্রিণ অল-আটমতরকজাে 
েজাওটয়লি

একটিও েজা

১৮%

৬৯%

১৩%

ভররষ্যম� আরাি এই কামলকশন িাখা �মল ত�ামটমল থাকাি র্যাপামি আপরন 
ক�টা ইর�রােক �মরন? (পছন্দ কিমরন/খুর পছন্দ কিমরন)



রতরটপর েলজােটল তবতিন্ন গ্ুটপর (হেজাে, মজাঝজাতর ও বড ভ্রমণকজারী গ্ুপ) মটি্য 
বড িরটের হকজাটেজা পজাথ্ক্য হেখজা �জায় েজা। �জার মজাটে ো জাডজায়, অল-আটমতরকজাে 
েজাওটয়টলর বজাি্জা শুিু ব্যবিজার রে্য ঘে ঘে ভ্রমণকজারী ও মজাটঝ মজাটঝ 
অবকজাশ�জাপেকজারী ভ্রমণকজারীটের ওপর প্রিজাব হেটল। এই গটবষণজার েলজােটল 
এেজা িুস্পষ্টিজাটব উটঠ এটিটে হ�, অল- আটমতরকজাে েজাওটয়ল কজাটলকশটের 
মজাি্যটম কেে ইউএিএর ব্্যজাতন্ডং ি্যজালু উটঠ এটিটে। কেে ইউএিএর িটগে 
িম্পৃক্তিজা গুণগি মজাে এবং হেশটপ্রটমর িজারণজা বৃতদ্ কটর; এবং উচ্চমজাত্জার িন্তুষ্টি ও 
ব্যবিজার বৃ�তির িম্জাবেজা পুেরজাবৃততি কটরটে।

ইউএি কেটের গুণগি মজাে িম্পটক্ আরও িথ্য রজােটি তলিক করুে। ইউএি 
কেে িম্পটক্ আরও িথ্য রজােটি কেে ইউএিএর প্রতিতেতির িটগে হ�জাগজাট�জাগ বজা 
কেে ইউএিএর লজাইটিন্স হপটি তলিক করুে।

তিতিআই তেটয়জাগকি্জা ও হ�জাগজােকজারীটের িমজাে িুট�জাগ হেয়।

অল-আমেরিকান টাওম়েল কামলকশন আন্তর্ব ার�ক ত�ামটল তেইমন 
োন রাডা়ে|


