
ভ�োক্োদের পছন্দ তুলো: 
২০১৮ সালের গ্াবাে োইফস্াইে মনিটলরর ফোফে 

আরও জািলে, আপিার স্ািীয় নসনসআই প্রনেনিনির সলগে গ�াগাল�াগ করুি। অঞ্চে অিু�ায়ী প্রনেনিনিলের 
োনেকা গেখলে এখালি নলিক করুি।

https://cottonusa.org/staff/


ভ�োক্োদের পছন্দ তুলো 

আন্তজ্ানেক বাজার গলবষণা প্রনেষ্াি ইপলসালসর করা ২০১৮ সালের গ্াবাে 
োইফস্াইে মনিটলরর িজরোনরর ফোফলে গেখা �ায়, গপাশালক গকাি িরলির আঁশ 
ব্যবহার হলছে গসটি গ�াক্ার নসদ্ান্ত গিওয়ার গষেলরে গুরুত্বপূণ্ �ূনমকা রালখ। একটি 
গলবষণায় গেখা �ায়, গ�াক্ালের ৮৬% আঁলশর উপাোি জািার জি্য গপাশালকর গেলবে 
বা নিরকুট গেলখি। ২০১৮ সালের জািুয়ানর/গফব্ুয়ানর নবলবের ১০ টি বৃহত্তম গ�াক্া 
বাজালরর (িীি, কেনবিয়া, জাম্ানি, �ারে, ইোনে, জাপাি, গমনসিলকা, থাইে্যান্ড, 
েুরস্ক, �ুক্রাজ্য) ১০,০০০ গ�াক্ার ওপর এই গলবষণা করা হয়। গলবষণা অিু�ায়ী, 
৮১% োলের গপাশাক েুো গথলক তেনর িাি। গলবষণার ফোফে অিু�ায়ী, গ�াক্ারা 
শুিু গপাশালক গকাি িরলির আঁশ ব্যবহার হলছে ো গেঁলট গেলখি িা, োরা গখঁালজি সুনে 
বা েুোর তেনর কাপড়। এটি সব িরলির গপাশালকর জি্যই প্রল�াজ্য, কারণ গলবষণা 
অিু�ায়ী গ�াক্ালের ৮৬% সুনে গখঁালজি নজলসে, ৭৬% টি-শালট্, ৭১% েুমালিার 
গপাশালক, ৬২% প্যালটে, ৫৮% শালট্। 

গ�াক্ারা সুনে গকি পছন্দ কলরি? গ্াবাে োইফস্াইে মনিটলরর ফোফে অিু�ায়ী 
সুনের গপাশাক গথলক গ�াক্ারা োলের প্রে্যানশে নকছু তবনশষ্্য আশা কলরি। গপাশাক 
গকিার গষেলরে গ�াক্ারা সবলিলয় গবনশ গ� তবনশষ্্যটি গখঁালজি ো হলো স্বনতি (৮৬%)। 
আর এই তবনশলষ্্যর জি্য গ�াক্রা সুনেই (৬৯) গবনশ গখঁালজি। 



স্বনতি ৮৩%
মাপমলো ৮১%
সলব্াপনর মাি ৭৮%
মূে্য ৭৪%
রং ৭২%
স্ানয়ত্ব ৭২%
িরি ৭২%
সম্ূণ্ো ৬৭%
আঁশ ৬৩%
েষেোর তবনশষ্্য ৬০%
গিায়ার নিলে্শিা ৫৫%
পনরলবশবান্ধব ৪৮%
ব্্যালন্ডর িাম ৪৬%
গকাি গেলশ তেনর ৩৭%
অেঙ্করণ ৩৩%

সবলিলয় স্বনতিোয়ক ৬৯%
সবলিলয় অকৃনরেম ৬৮%
সবলিলয় নি�্রল�াগ্য ৬৭%
সলবলিলয় নববোসল�াগ্য ৬৭%
সবলিলয় পনরলবশবান্ধব ৬৫%
সবলিলয় িরম ৬৫%
সবলিলয় গবনশনেি টিকলব ৫৫%
সবলিলয় ব্যবহার উপল�াগী ৫১%
�ালো�ালব রং িলর রালখ ৪৫%
সবলিলয় গবনশ খনন্ডে ৩৬%
ঘ্ালণর নবষয় ৩৩%

ভ�োদ�ো ভপোশো� ভ��োর আদে ন�দের প্রনতটি তথ্য জো�ো আপ�োর �োদছ �তটো গুরুত্বপূর্ণ? 

প্রেরশশিত বৈনশষ্্যগুদলোর মদ্্য ভ�ো� ্রদ�র ভপোশো�দ� সৈদেদ়ে �োদলো ৈলো হ়ে ৈো 
পদষে মত ভেও়েো হ়ে? 



ভ�োক্োদের পছন্দ তুলো 

এ ছাড়া গ�াক্ারা সবলিলয় পনরলবশবান্ধব আঁশ (৬৫%) নহলসলবই েুো িাি। নবলশষ 
কলর �খি পনরলবলশর জি্য নিরাপে নবন�ন্ন আঁশ সম্লক্ জািলে িাওয়া হয়, েখি 
েুোই সবলিলয় নিরাপে (৮৩%) বলে নবলবনিে হয়। োইক্া/স্ািলেসি, গরয়ি, 
পলেস্ার এবং িাইেি পনরলবলশর জি্য কম নিরাপে বলেই নবলবনিে। 

যুক্রোদ্রের তুলোর পনরদৈশৈোন্ধৈ েল্প সম্পদ�্ণ  আরও জো�দত,  
এখোদ� নলি� �রু�। 

তুলো ৮৩%

নসল্ক ৭৫%

উে ৭৪%

োইক্া/স্ািলেসি ৫৬%

গরয়ি ৫৫%

পলেস্ার ৫৩%

গমাোে ৫৩%

গটিলসে ৫২%

িাইেি ৪৯%

পনরলবলশর জি্য এই আঁশগুলো কেটা নিরাপে?

নসনসআই সমাি সুল�ালগর নিলয়াগকারী ও প্রোিকারী 

https://cottonusa.org/sustainability

