
বৈশ্বিক গবৈষণা অনুযায়ী, যুক্তরাব্রের 
তুলা অগ্াশ্িকার পায।

আরও জানতে স্ানীয় সিসিআই প্রসেসনসির িতগে য�াগাত�াগ করুন। অঞ্চলতেতে প্রসেসনসিতের 
োসলকা যেখতে এখাতন সলিক করুন।



গবৈষণার পটভূশ্ি

অন্ান্ বাজাতরর েুলনায় �ুক্তরাত্রের েুলা িম্পতককে  মানুতের িারণার সবেয়টি পসরমাতপ 
২০১৭ িাতলর বিততে, কটন কাউসসিল ইন্ারন্াশনাল (সিসিআই) সবশ্বজতু়ে থাকা 
কারখানা ও উৎপােনকারীতের িতগে য�াগাত�াগ কতর। ২০১৯ িাতলর যম ও জতুন 
সিসিআই এর ফতলাআপ িমীক্া চালায়। 

২০১৯ িাতল িমীক্া চালায় েৃেীয় একটি গতবেণা প্রসেষ্ান, �ারা যকনার সিদ্াতে ও 
পতণ্র িারণা িম্পতককে  সেেতরর সবেয়গুতলা জানতে কারখানা ও উৎপােনকারীতের  ২৪৩ 
প্রসেসনসির িাতথ য�াগাত�াগ কতর।  সবতশ্বর িবতচতয় ব়ে ছয় যরেো অঞ্চল উত্তর-পূবকে 
এসশয়া, েসক্ণ-পূবকে এসশয়া, েসক্ণ এসশয়া, চীন, লাসেন আতমসরকা ও মি্ ইউতরাপিহ 
১৭টি যেতশর প্রসেসনসিতের কাছ যথতক িমীক্ার েথ্ আতি। 



কবনার ওপর প্রভাৈ ফবলব এিন গুরুত্ৈপূর্ণ 
ৈশ্ষয (%শ়ীর্ষ দুই) ২০১৭ ২০১৯

গুণগত িান ৮৪% ৮৮%

পণ্য নশ্য়ব সর্ৈোপরশ্ সন্তুষ্টশ্  ৭৩% ৮৩%

দূষণ ৬৯% ৮১%

িূল্য ৭৮% ৮১%

কর্িদক্ষতার সর্ৈোচ্চ ৈৃদ্িশ্ ৬২% ৭৪%

চুক্তশ্ অনুযায়়ী থাকা ৬৮% ৬৬%

পরশ্ৈবশৈান্িৈ ৪৭% ৬০%

উৎপাদন সিয ৫১% ৫৯%

উৎস দবশ ৪৯% ৫৪%

পশ্ৈশ্আই ৈবল ট্যাগশ্ং ৩২% ৪২%

গুণগত িান এখবনা সৈবচবয গুরুত্বপূণ্ণ শ্ৈষয 

উত্তরোোতের প্রথতম োতের েুলা যকনায় িবতচতয় গুরুত্বপূণকে সবেয়গুতলা জানাতে বলা 
হয়। ২০১৭ িাতলর মতোই, সবতশ্বর কারখানা ও উৎপােকতের কাতছ যকনার যক্তরে প্রোব 
যফতল এমন িবতচতয় গুরুত্বপূণকে েটুি সবেয় সছল গুণগে মান (৮৮% যক্তরে শীেকে েটুি 
সবেতয়র মতি্) ও োম (৮১% যক্তরে)। আর েটুি সবেতয়র গুরুত্বই যবত়ে চতলতছ। 

েতব, ২০১৯ িাতল উতলেখত�াগ্োতব েটুি গুরুত্বপূণকে সবেয় হতয় ো াস়েতয়তছ পণ্ সনতয় 
িতবকোপসর িন্তুষ্টি (৮৩%) ও েেূণ (৮১%)। েটুি সবেয়ই ৮০% ছাস়েতয় �ায়। ২০১৭ িাতলর 
যচতয় গুরুত্ব যবত়েতছ এমন সবেয়গুতলার মতি্ আরও আতছ, কমকেেক্োর িতবকোচ্চ বৃসদ্ 
(৭৪%), পসরতবশবান্ধব (৬০%), উৎপােন িময় (৫৯%)।   



ব্র্ান্ড ও খুচরা শ্ৈবরেতাবদর ক্ষেবরে  পশ্রবৈশৈান্ধবৈর শ্ৈষযটি গুরুত্বপূণ্ণ 

পসরতবশবান্ধব হতে যোক্তা, ববসশ্বক ব্্ান্ড ও খুচরা সবতরেোতের চাতপর কারতণ কারখানা 
ও উৎপােনকারীতের ওপর পসরতবশবান্ধব হওয়ার গুরুত্ব বা়েতছ।  

যোক্তাতের কাতছ সবসেন্ন গুরুত্বপূণকে সবেয়গুতলা কতোটা আতবেন রাতখ- এমন প্রতনের 
উত্ততর জানা �ায়, পসরতবশবান্ধব ৮৩% কাতছ গুরুত্বপূণকে এবং ৭৬% কাতছ গুরুত্বপূণকে 
পতণ্র উৎপসত্তর সবেয়টি খুাতজ পাওয়া।  

সবসিআই যেেজ পসরতবশবান্ধব পতণ্র উৎপসত্তর সবেয়টি খুাতজ 
পাওয়া
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যুক্তরাব্রের তুলা শ্ৈবিৈর্াপ়ী উবলেখবযাগর্ভাবৈ অগ্াশ্িকার পায 

সবশ্বব্াপী কারখানা ও উৎপােনকারীরা উতলেখত�াগ্োতবই �ুক্তরাত্রের েুলাতক 
অগ্াসিকার যেওয়া অব্াহে যরতখতছ। িমীক্ায় অংশ যনওয়া সবতশ্বর অতিকেতকর 
যবসশ কারখানা ও উৎপােনকারী �ুক্তরাত্রের েুলাই পছন্দ কতরন। আর এই হার অন্ 
য�তকাতনা যেতশর েুলনায় চারগুণ যবসশ। 

যুক্তরাষ্ট্রবর তুলা 

অি্ট্রতলস�়া 

পশ্চসম আফ্রসকা 
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যকান যেতশর েুলা অগ্াসিকার পায়? 
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আস্থা ও ৈশ্শ্ৈাসযোগ্যতার কারণবই যুক্তরাষ্ট্রবর তুলা 
অগ্রািশ্কার পায 

�ুক্তরাত্রের পর েুলা রপ্াসনতে শীেকে চার অঞ্চল ব্াসজল, অত্রেসলয়া, োরে ও 
আসরিকা। এিব অঞ্চতল উৎপাসেে েুলার েুলনায় �ুক্তরাত্রের েুলার িুনাম িম্পতককে  
িমীক্ায় কারখানা ও উৎপােনকারী প্রসেসনসিতের কাতছ জানতে চাওয়া হয়। 

উত্তরোোরা অন্ য�তকাতনা েুলার েুলনায় ইউএি কটতনর প্রসে যবসশ ইসেবাচক 
িারণা যপােণ কতরন। কারণ এই েুলা ‘সবশ্বস্ত’,‘আস্াশীল’ এবং ‘িম্াসনে’। ইউএি 
এবং অত্রেসলয়ান কটন অতনক যবসশ পছতন্দর। কারণ এই েুলার গুণগে মান োতলা 
এবং কম েেূণ ঘটায়।

তুলার উৎস… যুক্তরাষ্ট্র ৈ্রাজশ্ল অস্ট্রবলশ্য়া ভারত আফ্রশ্কা 

ৈশ্শ্ৈাসযোগ্য ৬৫% ২৩% ৫৬% ৫% ১১% 

ৈশ্ৈবচনাযোগ্য ৬৪% ১৭% ৫৩% ৪% ১২% 

আস্থাযোগ্য ৬৩% ২১% ৫৫% ৫% ১১% 

স়ীিশ্ত দূষণ ৬৩% ২৮% ৫৯%  ৫% ১২% 

উচ্চ গুণগত িান ৫৭% ২৩% ৬২% ৬% ১৮% 



উপসংহার 

েুলা ব্�বিার প্রকৃেস ে্রুে পরসবর্েন হলতও �ুক্েরাে্ট্রতর েুলা এখনো 
বসশ্বত নতেৃে্বতর ি্থানত। কারখানা ও উৎপােনকারী প্রেসে্ঠানগুলো অন্�ান্� 
অঞ্চলত উৎপােসে েুলার েুলনায় �ুক্েরাে্ট্রতর েুলার িুনামতর কারণতই একত 
বতশস প্রািান্� েতয়। আর এ কারণতই �ুক্েরাে্ট্র এখনো পর্�ন্ে েুলার আাশ 
রপ্োনসেত শীর্েত। বাণসজ্� শুল্ক ও অন্�ান্� বািা বর্েমানত শসল্পকত প্রোবসে 
করলতও, ‘�ত েুলায় আি্থা রাখত বসশ্ব’ এই িুনাম বাজারতর নতেৃে্বি্থানীয় 
অবি্থান িরত রাখায় িহায়ো করছত �ুক্েরাে্ট্রকত। 

সনতয়াগকারী ও িরবরাহকারী সহতিতব সিসিআই িমিুত�াগ িৃষ্টিকারী।

আরও েতথ্র জন্ কটন ইউএিএর প্রসেসনসির িতগে য�াগাত�াগ করতে 
সকংবা কটন ইউএিএর লাইতিসিপ্রাপ্ হতে এখাতন সলিক করুন।


