অনুম�োদিত বিখ্যাত:

জিয়াংসু সিদেফু টেক্সটাইল করপ�োরেশন লিমিটেড

অনুম�োদিত ও অংশীদারিত্বের সুয�োগ সম্পর্কে আরও জানতে, আপনার স্থানীয় সিসিআই প্রতিনিধির সঙ্গে
য�োগায�োগ করুন। অঞ্চল অনুযায়ী প্রতিনিধিদের তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

কী:

৩.৮ মিলিয়ন:
২০১৭ সালে ব্যবহৃত যুক্তরাষ্ট্রের তু লার পরিমাণ, যা ২০১৬ সালের চেয়ে ২৮%
বেড়েছে।
২.৯ মিলিয়ন ডলার:
যুক্তরাষ্ট্রের তু লায় খরচের পরিমাণ

কীভাবে:

উচ্চ মানের হেটেলে যুক্তরাষ্ট্রের তু লাসমৃদ্ধ বিছানাপত্র সরবরাহের লক্ষ্যে ২০১৭
সালে চীনের একটি শীর্ষ ব্র্যান্ড কটন ইউএসএ অনুম�োদন প্রকল্পে য�োগ দেয়।

অনুম�োদন উত্তরাধিকার

কটন কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল (সিসিআই) ১৯৮৯ সালে কটন ইউএসএ
অনুম�োদন প্রকল্প চালু করে এবং তখন থেকে প�োশাক ও গৃহস্থালির কাপড়ের
৫১,০০০ পণ্য সারি এর অনুম�োদন নিয়ে বিশ্বজুড়ে ভ�োক্তাদের কাছে যাচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের তু লার আকর্ষণীয় পণ্য সারির জন্য কটন ইউএসএর অনুম�োদন প্রকল্প
সম্পূর্ণ বিনামূল্যের এবং এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের তু লার বার্তা নিয়ে সিসিআই লাখ�ো
ভ�োক্তাদের কাছে প�ৌঁছাতে পারে।
নতু ন ভ�োক্তাগ�োষ্ঠীর কাছে প�ৌছাতে বিস্তৃতি বাড়ান�োর উদ্দেশ্যে ও উদ্ভাবনে নতু ন
লক্ষ্যের অংশ হিসেবে ২০১৬ সালে হ�োটেল শিল্পে তু লাসমৃদ্ধ পণ্য সরবরাহ করে
এমন প্রতিষ্ঠানগুল�োতে যাওয়া শুরু করে সিসিআই। এটি হল�ো যুক্তরাষ্ট্রের তু লার
বিপুল সম্ভাবনার জন্য “বি টু বি” বিক্রয় ও প্রস্তাব। আর এর কারণ হল�ো, এই পণ্যের
মধ্যে আছে বিছানাপত্র, ত�োয়ালে, ঢিলে জামা, যা অতিথিদের ব্যবহারের কারণে
উচ্চ হারে পরিবর্ত ন করতে হয়।

হ�োটেলের পছন্দের
চীনে ২০১৭ সালে একটি নতু ন অনুম�োদিত য�োগাড়ের মাধ্যমে হ�োটেল শিল্পে কটন
ইউএসএর প্রথম সাফল্য আসে। কটন ইউএসএর সর্বশেষ অনুম�োদিত- জিয়াংসু
সিদেফু টেক্সটাইল করপ�োরেশন লিমিটেড-স্টারউড, হিলটন, ইন্টারকন্টিনেন্টালের
মত�ো উচ্চ হ�োটেল সারির জন্য উন্নতমানের বিছানাপত্র সরবরাহ করে এবং এর
মাধ্যমে এটি চীনের হ�োটেলের বিছানাপত্রের শিল্পে শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডে পরিণত
হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের তু লা লাগবে আনুমানিক ৩.৮২ মিলিয়ন পাউন্ড, যার
মূল্য ২.৯ মিলিয়ন ডলার। আর, এই সাফল্য হ�োটেল শিল্পের কাউকে আকৃষ্ট
করায় কটন ইউএসএর সামর্থ্যের প্রকাশ এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক অনুম�োদিত
পাওয়ার আশা করে সিসিআই। কটন ইউএসএর পণ্য সারিতে আছে ত�োয়ালে,
গ�োসলের প�োশাক, বালিশের খ�োলস, বিছানার চাদর, লেপ।

যে তু লায় আস্থা রাখে বিশ্ব

সাংহাইয়ের কুইংফেংপুশাং নামের ছ�োট নিবিড় একটি হ�োটেল এসআইডিইএফইউ
এর এসআইডিইএফইউ ও কটন ইউএসএ হ�োটেলের বিছানাপত্রের যাত্রা শুরু
করেছে। উচ্চ মানের হ�োটেলগুল�োতে এমন বিছানাপত্র প্রয়োজন, যা ১০০ বার উচ্চ
তাপে ধ�োয়ার পরও ভাল�ো মান অক্ষু ন্ন রাখে। এজন্য ভাল�ো মানের কাপড় ব্যবহার
জরুরি। এসআইডিইএফইউ খুঁজে পেয়েছে যে উন্নত মানের পণ্যের জন্য কটন
ইউএসএ সবচেয়ে ভাল�ো, যার ওপর আস্থা আছে হ�োটেল ও অতিথিদের।
এসআইডিইএফইউ যুক্তরাষ্ট্রের তু লার হ�োটেল সংগ্রহের সঙ্গে যাত্রা করেছে এবং
চীনের অন্য ছ�োট হ�োটেলগুল�ো এটি অনুসরণ করছে। ২০১৭ সালে দুবাই হ�োটেল
ফেয়ারে এটি আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের তু লার হ�োটেল
সংগ্রহকে দৃষ্টিগ�োচর করে একটি বুথ তৈরি করবে এসআইডিইএফইউ।

যুক্তরাষ্ট্রের তু লার ধারাবাহিকতা ও উদ্ভাবন

ধারাবাহিকতা ও উদ্ভাবনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তু লায় আস্থা রাখে
এসআইডিইএফইউ। যুক্তরাষ্ট্রের তু লার ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠানটিকে এর উৎপাদন
প্রক্রিয়ায় উন্নত ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ দেয় এবং পণ্যের দাম ও পণ্য কেনায়
ঝুঁকি কমায়।এসআইডিইএফইউ এর পণ্যের অন্যতম বিশেষত্ব হল�ো উদ্ভাবন।
প্রতিষ্ঠানটির প্রক�ৌশল প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের একটি কেন্দ্র আছে। এর সঙ্গে
আছে একদল পেশাদার প্রক�ৌশলী প্রযুক্তিবিদ। নিজস্ব উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পেটেন্ট
বা সংরক্ষণ সনদও আছে প্রতিষ্ঠানটির। আর এসব বিষয় পণ্য উদ্ভাবনে শিল্পের
নেতৃ ত্বের স্থলে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান নিশ্চিত করেছে।

অর্থায়নের সর্বোচ্চ ব্যবহার

কটন ইউএসএর আয়োজনগুল�ো বাজার উন্নয়নের বিস্তারিত পরিকল্পনার অংশ
যার লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বৃদ্ধি, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি আয় বাড়ান�ো ও যুক্তরাষ্ট্রে
চাকরির সুয�োগ বৃদ্ধি। কটন ইউএসএর সব প্রকল্প বাজার যাচাই, ক�ৌশলগত
প্রকল্প উন্নয়ন ও চলমান উন্নয়নের ফলাফল। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের মার্কেট
অ্যাকসেস প্রোগ্রামের (এমএপি) অর্থায়ন থেকে সিসিআইয়ের কটন ইউএসএ
অনুম�োদন প্রকল্পের আংশিক খরচ আসে।

আরও জানতে, আপনার স্থানীয় সিসিআই প্রতিনিধির সঙ্গে য�োগায�োগ করুন।
অঞ্চল অনুযায়ী প্রতিনিধিদের তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

সিসিআই একটি ইইও নিয়োগকারী।

