
গার্মেন্ট পণ্য উৎপাদন এবং কাপড় ববানায় 

ইউএস কটন ব্যবহারেে  
বষেররে ফাইবাে
প্রক্রিয়াকেরণ প্রাপ্ত সুক্বধাে ্ূল্যায়ন

একটি গবেষণার বেষব়ে কটন কাউবসিল ইন্ারন্াশনাবলর শ্বেতপত্র

গবেষণা কবরবে ট্াইবলেন্ড কনসালট্ান্স অ্ান্ড কাসটম শ্টকবনক্াল সল্্শন 

আরও জানতে, আপনার স্ানীয় সিসিআই প্রসেসনসির িতগে য�াগাত�াগ করুন। অঞ্চল অনু�ায়ী প্রসেসনসিতের 
োসলকা যেখতে এখাতন সলিক করুন।

http://cottonusa.org/bn/staff


২০১৬ সাবল ই়োবি়ো এলবমাগাবি এেং শ্েবিে সাবসা এবশ়োর একটি বপিবনং 
বমবল পরীক্ামূলকিাবে কািটি কবরন। এটা বেল এমন একটি প্রবতষ্ান শ্েখাবন 
রপ্াবনর িন্ উন্নত মাবনর বিরুবনকৃত বরংব়ের স্তা ততবরর িন্ প্রবতষ্ানটি 
সম্প্রসারণ করা িবছিল। 

এই সম্প্রসারবণর অংশ বিবসবে ওই প্রবতষ্ান এর আবগ ে্েিার করা ত্লার শ্িব়ে 
উন্নত মাবনর ত্লা (কম শ্িিালে্ক্ত) শনাক্ত কবর। বতনটি বিন্ন মাত্রার ত্লা 
ে্েিার করা ি়ে ক. বমশ্রণ ১, ১০০% ইউএস কটবনর শ্েল খ. বমশ্রণ ২, ১০০% 
িারতী়ে কটবনর শ্েল (শঙ্কর-৬ টাইপ); এেং গ. বমশ্রণ ৩, বতন িাবগর এক িাগ 
পাবকস্াবন কটন, এক িাগ উিবেবকস্াবন কটন ও এক িাগ অব্রেলী়ে কটন 
শ্েবলর বমশ্রণ। (তৃতী়ে বমশ্রণটি ওই প্রবতষ্ান ে্েিার করার পবরকল্পনা কবরবেল, 
শ্সই পবরকল্পনা বনব়ে এগুবছিল)

 শ্ে বপিবনং পদ্ধবত ে্েিার করা ি়ে তা বেল বরং বপিবনং এেং শ্ে স্তা উৎপাদন 
করা ি়ে তা বিরুবনকৃত স্তা। এই স্তা বেল দই্ বিন্ন প্রকার: ২০ এেং ৬০ একক 
িারসসির বনট কাপড়।

পটভূক্্



ক্নয়ন্ত্রণ পদ্ধক্ি

বেবিন্ন ধরবনর ত্লার ত্লনা োবত সঠিক ি়ে, শ্সটা বনবচিত করার িন্ বতনটি 
কটন বমশ্রবণর মূল ফাইোবর সমান গড় মান েথােথিাবে সঠিক রাখার ওপর 
শ্িার গুরুত্ব শ্দও়ো ি়ে। সে কটন শ্েল পরীক্া করবত এইিবিআই এেং 
এএফআইএস পদ্ধবত ে্েিার করা ি়ে, ো প্রবতষ্ানটির ল্ােবরটবরবতই বেল।

এইিবিআই প্রপাটিবি (মাইব্াবন়োর, শ্লন্থ ও শ্্রেন্থ)  বতন প্রকার কটন বমশ্রবণ 
(পবরবশবটে শ্দখাবনা ) শ্দখা শ্গবে শ্সগুবলা িাি্চু়োবল সমান বেল। অন্ান্ 
ফাইোর প্রপাটিচু ি ( পবরবশবটে শ্দখাবনা) ো উৎপাদনবক দারুণিাবে প্রিাবেত 
কবর এেংমিত্ পবরবথিবত বকে্ তেবিত্র্ শ্দখা়ে। তবে সাধারণিাবে সেগুবলাবক 
পরপিবরর খ্ে কাোকাবে শ্দখা়ে। আসবল এগুবলার পারফরবমবসি পাথচুক্ আবস 
কটবন অবরবিন শ্থবক।



পরীক্ারমূলক ট্া়োবলর সে ধাপসি প্রব়্োকরণ লাইন ত্বল ধরা িব়েবে  
পবরবশটে ২ এ। ধাপগুবলা বেল:

১.  শ্রাটাবর শ্েল প্লাকার
২.  একবসব্া বপ্র ওবপবনং এেং পবরষ্ারকরণ ইউবনট
৩.  েহু বমশ্রণ (মালটি বমকিার)
৪.  এলবিএস
৫.  ফাইন বলিবনং এেং ওবপবনং ইউবনট
৬.  শ্োটাকৃবতর ত্লার েন্ত্র পদ্ধবত
৭.  ত্লা ধ্নার েন্ত্র
৮.  শ্রেকার ড্রবরেম
৯.  ইউবনল্াপ এেং বিরুবন করার শ্মবশন
১০.  বিরুবন প্রব়্োর উবছিটে

এই বন়েন্ত্রণগুবলা (ফাইোবরর গুণগত মান এেং প্রব়্োকরণ) করা িবল 
পরীক্করা বেবোস কবরন, কটবনর পারফরবমসি বনিচু র কবর শ্সটা শ্কান 
শ্দবশ উৎপাবদত তার ওপর; একই শ্দবশ বিন্ন ধরবনর কটন উৎপাদন িবলও 
শ্সটার ওপর পারফরবমসি বনিচু ার কবর না।

ক্নয়ন্ত্রণ পদ্ধক্ি



প্রব়্োকরবণ বতন ধরবনর কটন বমশ্রবণর পারফরবমসি শ্কমন বেল, শ্সটা বতন মানদবডে 
মূল্া়েন করা ি়ে:

১.  প্রব়্োকরবণর সম়ে উবছিটে আঁশ এেং েীিে্ক্ত উবছিটে আঁবশ পবরেতচু ন 
২.  প্রব়্োকরবণর সম়ে সৃটে আেিচু না অপসারণ
৩.  প্রব়্োকরবণর সম়ে সংবক্প্ ফাইোর কনবটবন্ পবরেতচু ন

ফাইক্্ডংস- প্রক্রিয়াকেরণ পােফের্ন্স



শুরু ও পবরষ্ারকরবণর সম়ে ইউএস কটবনর আঁবশর েৃবদ্ধ সেবিব়ে কম শতাংশ 
ি়ে; সবেচুাচ্চ শতাংশ আঁশ আলাদা ি়ে ধ্না এেং বিরুবন করার সম়ে। আর 
িারতী়ে ত্লা়ে  শ্শষ পেচুন্ত ি়ে মাত্র এর ৫৫%, অব্রেবল়ো, উিবেবকস্ান ও 
পাবকস্াবনর শ্লেবন্ড তা ি়ে ৪৭%। 

েীিে্ক্ত উবছিটে আঁবশ একই রকম ফল আবস। ইউএস কটবনর (প্রবত গ্াবম ২ 
েীিে্ক্ত উবছিটে আঁশ) ত্লনা়ে িারতী়ে কটন ি়ে ৫৭% আর বতন শ্দবশর 
বমবলত শ্লেবন্ড ি়ে মাত্র ২৫%।

সবাে বসো পােফে্্যান্স ইউএস কটন আঁরেে

১০০% ইউএস কটন ১০০% ভােিীয় কটন অর্রেক্লয়া/উজরবক্কস্ান/
পাক্কস্াক্ন কটন

শুরুর পেচুাব়ে আঁশ (প্রবত গ্াবম) 229 163 228

শুরুবত ও পবরষ্ার করার সমব়ে েৃবদ্ধ 
(প্রবত গ্াবম) 64 (29%) 152 (93%) 166 (73%)

ধ্নার সম়ে আঁশ েড়াবনা (প্রবত গ্াবম) 237 (81%) 227 (72%) 284 (72%)

বিরুবনর সম়ে আঁশ েড়াবনা (প্রবত গ্াবম) 38 (67%) 55 (63%) 68 (66%)

বিরুবনকৃত ত্লার শ্েলন আঁশ (প্রবত 
গ্াবম) 18 33 38

শ্শবষ েনাম শুরুবত আঁশ (প্রবত গ্াবম) 8% 20% 17%

বিরুবনকৃত েীিে্ক্ত উবছিটে আঁবশর 
শ্েলন (প্রবত গ্াবম) 2 3.5 8



শুরুবত আেিচু না ো এ ধরবনর েস্তু সরাবনার শ্ক্বত্র বতনটি বমশ্রবণর মবধ্ সেবিব়ে 
কম ইবতোিক পারফরবমসি থাবক ইউএস কটবনর। তবে শুরুবত, পবরষ্ার করার 
পেচুাব়ে, ধ্নার পেচুাব়ে এেং শ্শষ পেচুন্ত আেিচু না শ্েবশ সবর ো়ে এই ইউএস কটবনর। 
তবে বতন বমশ্রবণর মবধ্ সেবিব়ে কম আেিচু না ো পবরত্ক্ত েস্তু শ্ের ি়ে ইউএস 
কটন শ্থবকই। ো িারতী়ে কটবনর শ্িব়ে ৫৯% কম এেং অব্রেবল়ো, উিবেবকস্ান 
ও পাবকস্াবনর শ্লেবন্ডর শ্িব়ে ৬০% কম।

‘প্রক্রিয়াকেরণে স্য় আবজমে না সক্েরয় বফলাে’ পােফের্রন্স 
সবরেরয় ভারলা ইউএস কটন

১০০% ইউএস কটন ১০০% ভােিীয় কটন অর্রেক্লয়া/উজরবক্কস্ান/
পাক্কস্াক্ন কটন

প্রাথবমক আেিচু না েস্তু (প্রবত গ্াবম) 44.8 71.8 76.7

শুরু ও পবরষ্ারকরবণর সম়ে আেিচু না 
েস্তু কমাবনা 20% 11% 14%

শুরু ও পবরষ্ারকরবণর পর আেিচু না 
েস্তু (প্রবত গ্াবম) 35.8 63.9 66.0

ধ্নার সম়ে আেিচু না েস্তু কমাবনা 89% 88% 85%

ধ্নার পর আেিচু না েস্তু (প্রবত গ্াবম) 3.9 7.7 9.9

বিরুবনর সম়ে আেিচু না েস্তু কমাবনা 75% 75% 75%

বিরুবনর পর আেিচু না েস্তু (প্রবত গ্াবম) 1.0 1.9 2.5



ইউএস কটন সবেচুাচ্চ পবরষ্ার দক্তা (বলিবনং এবফবসব়েবসি) শ্দখা়ে। বিরুবন 
প্রব়্োর উবছিটে নম্না়ে কম বলন্  শ্েবশ েিচু ্ েস্তু শ্সই ইবগিতই শ্দ়ে।

১০০% ইউএস কটন ১০০% ভােিীয় কটন অর্রেক্লয়া/উজরবক্কস্ান/
পাক্কস্াক্ন কটন

বলন্ কনবটবন্ বিরুবন প্রব়্োর উবছিটে 
েিচু ্ 55% 62% 61%

দশৃ্মান আেিচু না 37% 23% 21%

অদশৃ্ আেিচু না 8% 15% 18%

পবরষ্ারকরণ দক্তা 45% 38% 39%

ইউএস কটন ে্েিাবরর ইবতোিক বদক িবলা, এটা শ্থবক কম শ্ফলনা সৃষ্টি ি়ে 
এেং শ্েবশ দক্তার সবগি পবরষ্ার ি়ে অন্ শ্ে শ্কাবনা ত্লার ত্লনা়ে। এর মাবন 
দঁাড়া়ে ইউএস কটবন উৎপাবদত পণ্ অন্ ত্লা়ে উৎপাবদত পবণ্র শ্িব়ে শ্েবশ 
গুণগতমানসম্পন্ন িবে এেং ত্লনামূলক উৎপাদন খরিও কম িবে।

‘প্রক্রিয়াকেরণে স্য় আবজমে না সক্েরয় বফলাে’ পােফের্রন্স 
সবরেরয় ভারলা ইউএস কটন



বপিবনং বপ্রপাবরশন এেং বেবশষ কবর বিরুবন অপাবরশবনর সম়ে সংবক্প্ ফাইোর 
সবরব়ে শ্ফলবত ি়ে। তা না িবল বরং স্তা কাটা ো ো়ে্প্রোবি স্তা কাটা়ে সংবক্প্ 
ফাইোর বপিবনং শ্মবশবন এবস দে্চুল ও অবন়েবমত স্তা উৎপাদন করবে।

এই পরীক্ামূলক কােচু্বম ইউএস কটন ে্েিাবর শ্দখা ো়ে, শুরুবত কম পবরমাবণ 
এসএফবস আবস। তবে পবর প্রবত ধাবপ ধীবর ধীবর এটা উন্নত ি়ে। বিরুবনর পবর শ্দখা 
ো়ে, ইউএস কটবন িারতী়ে কটবনর শ্িব়ে ২৫% কম এেং অব্রেবল়ো, পাবকস্ান ও 
উিবেবকস্াবনর বমশ্রবণর শ্িব়ে ৩৭% কম এসএফবস রব়েবে।

সংক্ষেপ্ত ফাইবাে বস্তু (এসএফক্স) ক্ারি প্রক্রিয়াকেরণে স্য় 
ইউএস কটন উরলের�াগ্যভারব ভারলা পােফ্মে করে

১০০% ইউএস কটন ১০০% ভােিীয় কটন অর্রেক্লয়া/উজরবক্কস্ান/
পাক্কস্াক্ন কটন

প্রাথবমক এসএফবস (%) 23.7% 24.8% 26.0%

শুরু ও পবরষ্ারকরবণর সম়ে পবরেতচু ন +2% +13% +2%

শুরু ও পবরষ্ারকরবণর পর এসএফবস 24.2% 28.0% 26.5%

ধ্নার সম়ে পবরেতচু ন -1% -4% -2%

ধ্নার পর এসএফবস 23.9% 26.9% 26.0%

বিরুবনর সম়ে পবরেতচু ন -63% -56% -46%

িূড়ান্ত এসএফবস (%) 8.9% 11.8% 14.0%



বসবসআই িাকবরদাতা ও শ্োগানদারবদর সমান স্বোগ শ্দ়ে

উপসংহাে

এই পরীক্ামূলক কােচু্বম পিটে শ্দখা ো়ে, ইউএস কটন প্রব়্োকরবণর সম়ে 
অন্গুবলার ত্লনা়ে বতন মানদবডেই িাবলা পাও়ো শ্গবে:  আঁশ সরাবনা এেং 
িূড়ান্ত আঁশ কনবটন্; আেিচু না েস্তু সরাবনা এেং িূড়ান্তিাবে এর পবরমাণ; 
ওবপবনং, ধ্না ও বিরুবনর পেচুাব়ে এসএফবস সেবিব়ে কম ইউএস কটবনর

আরও জানতে, আপনার স্ানীয় সিসিআই প্রসেসনসির িতগে য�াগাত�াগ করুন। 
অঞ্চল অনু�ায়ী প্রসেসনসিতের োসলকা যেখতে এখাতন সলিক করুন।

http://cottonusa.org/bn/staff

