
চীনা ভ�াক্াদের প্রবণতা

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

https://cottonusa.org/staff


চীন সিতবের িিতচতয় িড় িাজার। যেশটির জনিংখ্া প্রায় ১৪০ যকাটি। 
চীতন মি্সিত্ত যরেণীর যলাতকর িংখ্া িাড়তে।চীতনর িাজাতরর গুরুত্ব স্বত্বেও 
য�াশাকসশতপে োতের যোক্াতের সচন্ািারা িুঝতে খুি কম গতিষণাই হতয়তে।  
এই ঘাটসে �ূরতণ কটন কাউসসিল ইন্ারন্াশনাল গে আট িের িতর চীনা 
যোক্া িাজাতরর ও�র েৃেীয় �ক্ীয় গতিষণার জন্ �ৃষ্ঠত�াষকো কতর। চীতনর 
মি্সিত্ত যরেণীর সিকাশ এিং যোক্া অসেজ্ঞোয় প্র�ুসক্ গুরুত্ব�ূণ্ণ েূসমকা 
�ালন করায় গে কতয়ক িেতর যিশ সকেু গুরুত্ব�ূণ্ণ প্রিণো উতে এতিতে এই 
গতিষণায়।

�ূমিকা �ূমিকা



চীনা যোক্াতের অনুিািন হতছে, োতের �াসরিাসরক অর্ণননসেক অিস্া ২০১৬ 
িাল যরতক প্রসে িেরই খারা� হতছে। আগামী িের আয় িাড়তি এমনটা সিবোি 
করা চীনা �সরিারগুতলারও আয় কতম ২০১৮ িাতল এতি ো াসড়তয়তে ৪৯ শোংতশ। 
আর ২০১৯ িাতল এতি ো য�ৌাতেতে ৩২ শোংতশ। অর্ণননসেক অিস্া খারা� হওয়া 
স্বতত্ত¡ও ২০১৬-২০১৮ িাতল য�াশাক যকনাকাটায় অসিক অর্ণ ি্য় কতরতেন চীনা 
যরেোরা।

ভ�াক্ার আস্া

অর্থননমতক অবস্া মনদ়ে �াবুন:  আপনার ও আপনার পমরবাদরর বত্থ িান অর্থননমতক 
অবস্া কী�াদব আপমন িূল্া়েন করদবন? (খুব �াদলা/ভিাটািুটি �াদলা)।

প্রদত্ক বছর ভপাশাক ভকনাকাটা়ে আপনার মনদের েন্ কত অর্থ ব়্ে কদরন? (¥)

২০১৬

২০১৬

৮৪.৫%

২,৯৮৭

৮৩.৩%

৩৩২২

৮১.৯%

৩৭১২

২০১৭

২০১৭

২০১৮

২০১৮



িংিােমাি্তম ই-কমাতি্ণর সিষয়টি গুরুত্ব সেতয় েুতল িরা স্বতত্ত¡ও চীনা যরেোতের 
য�াশাক যকনার জন্ িিতচতয় জনসপ্রয় িািারণ যোকানগুতলাই (অফলাইন য্ার)। 
িমীক্ায় অংশ যনওয়া এক-চেুর্ণাংশ চীনা যোক্া জাসনতয়তেন, োরা োতের 
যিসশরোগ য�াশাক সকতনতেন যচন শ� যরতক, ২৩ শোংশ সকতনতেন সি�াট্ণ তমন্ 
য্ার যরতক, মাত্র ১৪ শোংশ য�াশাক সকতনতেন ই-কম্ণাি প্াট্ণ ফম্ণ (অনলাইন) 
যরতক।  

ক্রদ়ের ধরন

ভকান ো়েগা ভরদক আপমন সবদচদ়ে ভবমশ ভপাশাক ভকদনন? (%)

যচন  শ� ২৫%

 সি�াট্ণ তমন্াল য্ার ২৩%

 যোট যোট য�াশাতকর যোকান ১৪%

 ই-কম্ণাি প্াট্ণ ফম্ণ (অনলাইন)  ১৪%

শস�ংমল ১৩%

মূল্হ্াি অরিা োতড়র যোকান ৩%

সি�াট্ণ তমন্ য্াতরর িাইতরর সিতশষ যোকান ২%

ব্্াতডের সিিকাউন্ ওতয়িিাইট ২%

রাস্ার যোকান ২%

সিতেশ ওতয়িিাইট ০%

িামাসজক য�াগাত�াগ মাি্ম প্াটফম্ণ ০%



চীন যরেোরা য�াশাক যকনার িময় �সরিাতরর িেি্ ও িনু্তের মাি্তম ি্া�ক 
প্রোসিে হন। য�াশাক যকনার যক্তত্র �সরিাতরর িেি্তের প্রোি ২০১৬ িাতলর ৫৩ 
শোংশ যরতক ২০১৮ িাতল যিতড় হতয়তে ৬৫ শোংতশ, �াতের যিসশরোতগর িয়ি 
৩০ িেতরর যিসশ।

অন্সেতক, চীনা েরুণ যরেোরা য�াশাক যকনার যক্তত্র �সরিাতরর িয়়ঃতজ্ষ্ঠতের 
যচতয় সিসেন্ন ওতয়িিাইট, িামাসজক  য�াগাত�াগ মাি্ম ও োরকাতের দ্ারা যিসশ 
প্রোসিে হন। িি িয়তির ৩২ শোংশ চীনা যরেোরা িতলতেন, য�াশাক যকনার 
যক্তত্র ই-কমাি্ণ ওতয়িিাইটগুতলা োতের প্রোসিে কতরতে, একইিতগে �াতের িয়ি 
৩০ িেতরর সনতচ োতের ৪০ শোংতশর যিসশ জাসনতয়তেন, য�াশাক যকনার সিদ্ান্ 
যনওয়ার যক্তত্র ই-কম্ণাি েূসমকা �ালন কতর। একইোতি, চীনা জনিংখ্ার যমাতটর 
ও�র য�খাতন ১৬ শোংশ যরেো য�াশাক যকনার যক্তত্র িামাসজক য�াগাত�াগ 
মাি্তমর দ্ারা প্রোসিে হন, যিখাতন ২০-২৯ িেতরর প্রাপ্তিয়স্ক েরুণ-েরুণীতের 
এই হার ২৮ শোংশ। এিি প্রিণো যরতক যিাঝা �ায়, েসিষ্তে য�াশাক যকনার 
যক্তত্র ব্্াডে ওতয়িিাইট, িামাসজক য�াগাত�াগ মাি্ম একাউন্গুতলার মতো 
অনলাইন উৎিগুতলার প্রোি োৎ��্ণ�ূণ্ণোতি িাড়তে রাকতি। ব্্াতডের প্রসেষ্ঠান  
ও খুচরা সিতরেোরা েরুণ যরেোতের (৩০ িেতরর সনতচ) িরতে এিি অনলাইন 
মাি্ম ি্িহার করতে �াতর এিং এই িয়িীর যরেোতের আকৃষ্ট করতে োরকাতের 
উ�স্া�নাও ি্া�ক েূসমকার রাখতে �াতর।   



ভপাশাক পমরধান ও ভকনার ধারণা আপমন ভকারা ভরদক পান?

২০১৬ (%) ২০১৭ (%) ২০১৮ (%) ১৫-১৯ (%) ২০-২৯ (%) ৩০-৩৯ (%) ৪০-৪৯ (%) ৫০-৫৪ (%)

িনু্-িান্ি ও িহকমীমী  �াতের িতগে 
আ�নার সনয়সমে যেখা হয় ৬৯.৭ ৬৯.৮ ৬৯.২ ৬৫.৩ ৭৬.৭ ৭০.৭ ৬৮.৪ ৫৭.৬

�সরিাতরর িেি্রা ৫৩.৪ ৫৮.৭ ৬৫.৩ ৫৮.১ ৫৭.০ ৬৫.৭ ৬৮.২ ৭৩.৭

যোকাতন প্রেশ্ণন ৬৪.৭ ৫৯.১ ৫১.৬ ৪৪.১ ৫১.৫ ৫৪.৯ ৫৩.৮ ৪৬.৯

যোকাতনর সিরেয়কমীমী ৪৮.২ ৪৭.৪ ৪৫.৩ ২৭.১ ৪৩.১ ৪৬.১ ৫৪.৯ ৪৫.১

আ�সন আতগ �া �তরতেন, োর 
�েন্দ যরতক ২৩.৬ ৩৩.৭ ৪২.৬ ৩৬.২ ৪১.৬ ৪২.৫ ৪৬.১ ৪৩.৪

খুচরা ি্িিায়ী, ব্্াডে প্রসেষ্ঠান 
অরিা ই-কমাি্ণ ওতয়িিাইট ৩৩.১ ৩২.৭ ৩১.৫ ৪৩.২ ৪৫.৭ ৪০.০ ১৮.৩ ৪.৭

রাস্ায় যলাকজনতক �া �রতে 
যেখা �ায় যিখান যরতক ২০.৪ ১৯.৪ ২১.৬ ১৮.৭ ২১.০ ২২.৬ ২৭.৪ ১৩.৭

যটসলসেশন ২০.৩ ১৯.৫ ২৪.৬ ২৫.৩ ২৪.৭ ১৮.৭ ২০.২ ১৪.৪

িামাসজক মাি্তমর িাইটগুতলা ১৪.৬ ১৬.৪ ১৫.৭ ২২.৩ ২৮.২ ১৭.২ ৬.৯ ০.৯

োরকা ১১.৬ ১০.৬ ১৩.৭ ২৬.১ ২০.১ ১৩.৯ ১০.২ ২.৬

ম্াগাসজন ৯.৫ ৯.৫ ৯.৪ ৭.৬ ১৬.২ ১০.৬ ৫.৯ ১.৩

য্ার কমীমী  অরিা যমইলিক্স িাে্ণ া ৫.৭ ৫.৮ ৬.৪ ৫.৮ ৭.০ ৭.২ ৬.৮ ৩.৪

ক্াটালগ ৩.৫ ২.১ ৩.৭ ০.৬ ৫.০ ৫.৪ ৩.৫ ০.৬

িøগ ১.৩ ১.১ ১.৪ ১.১ ২.০ ২.২ ০.৮ ০.০

খুচরা সিতরেো, ব্্াডে প্রসেষ্ঠান 
অরিা ই-কম্ণাি িাইটগুতলা যরতক 
�াোতনা িাে্ণ া

০.৬ ০.৬ ০.৮ ০.০ ১.৩ ১.০ ০.7 ০.০

িয়িিীমা (িূত্র ২০১৮)



চীতন গে সেন িের িতর �াসরিাসরক আয় কমার করা িলা হতলও িমীক্ায় অংশ 
যনওয়া অতি্ণক চীনা যোক্া মতন কতরন, আতগর িেতরর যচতয় য�াশাতকর োম 
যিতড়তে। একইোতি আতগর যচতয় অসিক চীতনর যোক্ারা মতন কতরন, য�াশাতকর 
মান কমতে। ২০১৬ িাতল মাত্র ২৩ শোংশ চীনা যরেো মতন করতেন, য�াশাতকর 
মান আতগর িেতরর েুলনায় কতমতে। েতি ২০১৮ িাতল এমন িারণা য�াষণকারী 
চীনা যরেোর িংখ্া যিতড় ো াসড়তয়তে ৪০ শোংতশ। মান খারাত�র িারণার কারতণ 
য�াশাতকর মান িাড়াতনার সিষয়টি প্রসেফসলে হয়।আর এ জন্ই আতগ য�খাতন 
য�াশাতক েুলা ি্িহার করা হতো, এখন যিখাতন অন্ েন্তু ি্িহার কতর য�াশাক 
তেসর করা হতয়তে।

তুলা মনদ়ে ধারণা



গত কদ়েক িাদসর িদধ্ আপমন ভপাশাক মকদনদছন।  ভসগুদলা মনদ়ে আপনার িতািত তুদল 
ধরুন। মনদনের মববৃমতগুদলাদত আপমন কতটা একিত বা মবিিত?  

আদগ অমধকাংশ ভপাশাক (ভেিন টি-শাট্থ ) ততমরদত তুলা ব্বহার করা হদতা। 
এখন িদন হ়ে, অন্ান্ তন্তু মেদ়ে ততমর করা হ়ে।

আমি সাধারণত িদন কমর, ভপাশাদকর িান আদগর বছদরর তুলনা কদিদছ। 

% সকেুটা/�ুতরা�ুসর একমে

% সকেুটা/�ুতরা�ুসর একমে

২০১৬

২০১৬

২২.৯%

৪৩.৪%

৩১.৮%

৪৭.২%

৪০.১%

৪৯.০%

২০১৭

২০১৭

২০১৮

২০১৮



িম্প্রসে এক যরেণীর য�াশাতক েুলার ি্িহার উতে যগতে। আর যিটা হতলা 
যখলািুলার য�াশাক। এই িমীক্ার ফলাফতল যেখা যগতে, যখলািুলার য�াশাক 
যরতক েুলা িাে যেওয়া েুল সিদ্ান্। যকনার সিদ্ান্ যনওয়ার িময়, যোকান িা 
অন্ যকারায়ও েুলার মতো প্রাকৃসেক েন্তু সেতয় তেসর য�াশাক যেখাতল ৭৯ 
শোংশ চীনা যরেোর ো যকনার িম্ভিনা যিসশ রাতক। এই মতনাোি ২০১৬ িাল 
যরতক যিতড়তে। ওই িের ৭৩ শোংশ চীনা যরেো যোকান ও ব্্াতডে প্রাকৃসেক 
েন্তু সেতয় তেসর য�াশাতকর যখাাজ কতরন। িি �সরতিতশর িতগে জেুিই এমন 
য�াশাতকর আগ্রহও চীনা যরেোতের মতি্ িাড়তে।  ৬০ শোংশ চীনা যরেো 
জাসনতয়তেন, �সরতিতশর িতগে জেুিই এমন িারণা োতের য�াশাক যকনার 
যক্তত্র সিদ্ান্ সনতে গুরুত্ব�ূণ্ণ েূসমকা রাতখ।  আগামীতে চীতনর যরেোরা এমন 
িি ব্্াডে ও খুচরা সিতরেোতের �ণ্ খুাজতে রাকতিন �াতের যিশ যটকিই েন্তু 
সেতয় য�াশাক তেসর করার উোহরণ রতয়তে। �ুক্রাত্রের েুলার যটকিইতয়র 
সিষতয় আরও জানুন

অন্ান্ যরেণীর য�াশাতকও চীনা যরেোরা েুলার তেসর য�াশাক যখাাতজন। 
আরামোয়ক যরেণীর এিি �ণ্গুতলার মতি্ �তড় অন্ি্ণাি, টি-শাট্ণ , সিোনা�ত্র 
ও যগািতলর যোয়াতল। েুলার তেসর কা�ড়তচা�তড়র  জন্ যিসশ খরচ করতে 
চান সক না এমনটা জানতে চাইতল ৮২ শোংশ চীনা যোক্া েুলার তেসর 
অন্ি্ণাতির যিসশ োম সেতে রাসজ, আর ৭৮ শোংশ সিোনা�তত্র, ৬৯ শোংশ 
যগািতলর যোয়াতল ও ৬৩ শোংশ টি-শাতট্ণ র জন্ যিসশ োম সেতে চান। এিি 
�ণ্ ত্বতকর িতগে এতকিাতর সনসিড়োতি যলতগ রাতক, োই েুলা সেতয় তেসর 
মিৃণ আরামোয়ক য�াশাক যকনার সেতকই চীনারা গুরুত্ব যেন। প্রকৃে�তক্, 
আরামোয়ক (৭৬% ) ও কা�তড় িাোি প্রতিশত�াগ্ (৭৬%) হওয়ার কারতণ 
েুলার তেসর িুসে য�াশাক �েন্দ কতরন যিসশরোগ চীনা যোক্া।      

ভখলাধুলা ও আরািো়েক ভরেণীর ভপাশাক

https://cottonusa.org/bn/sustainability
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আতগ িেতরর যচতয় ২০১৮ িাতল য�তহেু য�াশাক যকনার ি্য় িৃসদ্ অি্াহে 
রতয়তে, যিতহেু যিখাতন আতগোতগ সকেু িেক্ণ  িংতকে যেখা সেতয়তে; আর ো 
হতলা য�াশাক যকনার ি্য় িৃসদ্র প্রিণো অি্াহে নাও রকতে �াতর। কারণ, চীনা 
যোক্াতের �াসরিাসরক আয় গে েইু িেতর প্রসেিারই কতমতে। চীনা যোক্াতের 
য�াশাক যকনার ি্য় কমাতল েসিষ্তের য�তকাতনা িরতনর প্রোি যমাকাসিলায় 
চীনা যোক্াতের প্রিণো িমীক্ার ফলাফতল সকেু িু�াসরশ উতে এতিতে।

১. িামাসজক য�াগাত�াগ মাি্ম ও ওতয়িিাইতটর মাি্তম েরুণ চীনা যোক্াতের 
কাতে য�ৌাোতনা। �তণ্র সিষতয় েরুণ যরেোতের মতনাত�াগ আকষ্ণতণ োরকাতের 
উ�সস্সে িাড়াতনা এিং োতের ি্িহার করা। 

২. আরামোয়ক ও িি �সরতিতশর িতগে জেুিই হয় এমন যটকিই ও মানিম্পন্ন �ণ্ 
যরেোতের িামতন হাসজর করা। যখলািুলার য�াশাতক এটা সিতশষ চাসহো রাতক।

৩. ত্বতকর জন্ িহনশীল, আরামোয়ক িুসে য�াশাতকর োম যিসশ যেতিন যরেোরা। 
অন্ি্ণাি, টি-শাট্ণ , সিোনা�ত্র ও  যোয়াতলর মতো য�াশাতক যিসশ অর্ণ খরচ 
করতে ইছুেক যিসশরোগ চীনা যরেো।

আরও েতর্র জন্ কটন ইউএিএর প্রসেসনসির িতগে য�াগাত�াগ করতে 
সকংিা কটন ইউএিএর লাইতিসিপ্রাপ্ত হতে এখাতন সলিক করুন।

উপসংহার

সনতয়াগকারী ও িরিরাহকারী সহতিতি সিসিআই িমিুত�াগ িৃষ্টিকারী।
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