
দক্ষতা বাডাতত জ্াতের আদাে-প্রদাে
কটন ইউএসএ নতুন কর্মসূচি চিসসসে িালু কসেসে চরল এক্সসিঞ্জ 

প্াগ্ার। এটা এরন একটা উদ্ােনী ধােনা যা চরলগুসলাসক তাসেে 
এই চিসপেে অন্যো কীভাসে ে্যেসা কেসে এেং উৎপােনিীলতা 

োচ়িস়ে চনসছে, পস চেষস়ে একটা পভতসেে খেে জাচনস়ে পে়ে।

কেে এে মিল এক্সতেঞ্জ কপ্রাগ্াি?

তা ারা েী মিখতত পারতলে?

সবতেত়ে গুরুত্বপূর্ণ মবষ়েটা েী?

আপমে যমদ পরবতীতী  মিল এক্সতেঞ্জ কপ্রাগ্াতি অংি মেতত আগ্হী হে অথবা 
মেছে এই মবষ়েটা সম্পতে্ণ  আরও জােতত োে, তাহতল আপোর এলাোর 
প্রমতমেমির সতগে কযাগাতযাগ েরুে।

*এটা গসেষণা সরীক্াে ফল। কটন কাউচসিল ইন্ােন্যািনাসলে পসক্ ২০১৬ সাসলে গসেষণাটি পচেিালনা কসেসেন ই়োচি়ো এলসরাগাচজ ও পেচভে স্যাসিা

আমি এই েি্ণসূমেতে 
আিার কোম্পামে ও্ আিার 
দতলর জে্য খুবই উপোরী 
মহতসতব িতে েরমছ।
“

মেব্ণাহী মিল পমরোলে, থাই ইন্াস্ট্রিজ 
কেতেলপতিন্ট কোং, মলমিতটে।

”

… আিরা যুক্তরাত্রের 
তুলা আরও কবমি 
ব্যবহার েরতবা “
- মিল ব্যবস্াপো পমরোলে, 
মপটি, লামে মপ্রন্ট এবামদ ”

থাইল্যান্ড, চভস়েতনার, ইস্াসনচি়ো এেং তুেস্ক এই অঞ্চসলে একই ধেসনে চরলরাচলক ও তুলাে পরেতাসেে 
সারসন তাসেে েেজা উন্ুক্ত কসে চেস়েসে। অংিগ্িণকােীসেে তাো তাসেে চরলগুসলাে কায্মরের সসেজচরন 
পচেেি্মসনে আরন্ত্রন জানা়ে এেং সকল ্চরে়োে ্চতটি ধাপ পেখাে সুসযাগ কসে পে়ে। এই সুসযাগটা 
গুোরঘে পথসক শুেু কসে সুতা কাটাে কক্ পয্মন্ত চেস্তৃ ত। চেচভন্ন ্সনেে উত্তে পেও়ো এেং ভচেষ্যত 
আসলািনাসক উৎসাচিত কোে জন্য পরেচণকসক্ে রসতা কসে পসিন পচেিালনা কো ি়ে।  

অংিগ্িণকােীো স্বসিাসখ পেখসত পােসলন, তা াসেে ে্যেসাে পক্সরে যুক্তোস্রেে তুলাে গুেুত্বটা।

আরন্ত্রনকােী চরলগুসলা পয ্চরে়ো়ে চনসজসেে ে্যেসাচ়েক েক্তা েতৃচধি কসে, তা অন্যসেে জানাসত পপসে অত্যন্ত খুচি। 
একই সসগে অন্যান্য পক্সরে তাো পযসে পসো িি্ম া কসে থাসক, পসগুসলাও জাচনস়ে পে়ে তাো। এসে সক্রতা ততচেে পক্সরে 
যুক্তোস্রেে তুলা পয গুেুত্বপূণ্ম একটা ভূচরকা পেসখসে, পসটা্ও তাো তুসল ধেসত সক্র িস়েসে। যুক্তোস্রেে তুলাে অচধকতে 
লম্া ও িচক্তিালী আাসিে কল্যাসণ চরলগুসলা যা যা কেসত পাসে:

-অত্যন্ত দ্রুত গচতসত সুতা কাটাে সক্রতা েতৃচধি কসে। েুনন ্চরে়ো়েও সসে্মাত্তর েক্তা এসন পে়ে।

-সুতা উৎপােসনে পক্সরে ে্যেহৃত চেসিষ ধেসনে সে পকৌিল েং পরিাসনা ও পূণ্মতা পেও়োে পক্সরে ্স়োগ কেসত পাসে

-সুতা উৎপােসনে পক্সরে নতুন সে ্চরে়ো অচধকতে সিসজই ্স়োগ কেসত পাসে   

অংিগ্হরোরী আরও কবমি যুক্তরাত্রের তুলা কেোর েথা োবতছে
৮৯%

খরে সাশ্র়ে, আপোর ব্যবসার জে্য এতে মদতত পাতর 
যুক্তরাত্রের তুলার আাি প্রমরি়োেরতরর সুমবিাগুতলা।*১৮.৫%


