
ব�োনো কোপড়/বপোশোক উৎপোদনন যুক্তরোন্রের 
তুলো �্য�হোনরর আর্থিক সুব�ধো মূল্যোয়ন 
কটন কাউন্সিল ইন্ারন্াশনাল থেকক গকেষণার থবেতপত্র

গকেষণা ককরকে ট্াইকলেন্ড কনসালকটন্ ও কাস্টম থটকন্নক্াল সন্লউশনস

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 সাকলর শরকত, থটক্সটাইল ন্েষয়ক পরামকশশে অন্িজ্ঞ দটুি প্রন্তষ্ান (ট্াইকলেন্ড 
কনসালকটন্ ও কাস্টম থটকন্নক্াল সন্লউশনস) োংলাকদকশর একটি পূণশে 
সন্নিকেন্শত উৎপাদকক গকেষণা চালায়। এই প্রন্তষ্ান ইউকরাপ ও যুক্তরাক্রের অকনক 
শীষশে ব্্ান্ড ও খুচরার ন্নট ও ওকিন থপাশাককর প্রন্তষ্ঠিত সরেরাহকারী। উৎপাদকটি 
সাধারণত িারতীয় তুলা ে্েহার ককর। তকে এই গকেষণা সম্পকনির জন্ তারা 
ন্নয়ন্মত ে্েসায়ীকদর কাে থেকক ন্সআইএস ও যুক্তরাক্রের তুলা থককন। ন্তন ধরকনর 
উৎকসর তুলার মান তুলনা করা যায়। এগুকলা একই যন্ত্রপান্তকত একই পদ্ধন্ত 
অনুসরণ ককর পরীক্া চালাকনা হয়, থযন ন্তন ধরকনর তুলায় পােশেক্ ধরা যায়।  

থসখাকন ন্েল ন্তন ধরকনর তুলা: িারতীয় (শংকর এমন্সইউ-৫), ন্সআইএস (১- 
১/৮”) এেং যুক্তরাক্রের (আপল্ান্ড ১-১/৮”)। সেগুকলাকক ঘুণশেন এনই ৩০/১ 
কাক শ্ে ্ ন্রং স্ান ইয়ানশে ো আঁচডাকনা থগাল ঘুণশেন যকন্ত্র থনওয়া হয় এেং সাদা, 
থগালাপী, থনন্ি ও থনন্ি প্াস এনজাইম চার রংকয়র থজরন্স ন্সঙ্লুার থোনা পণ্ 
উৎপাদন করা হয়।

পটভূবম 



বনয়ন্ত্রণ �্য�স্ো

ন্েন্িনি তুলার মকধ্ তুলনা থযন সঠিকিাকে করা হয় থসজন্ ন্তন তুলার ন্মশ্রকণই 
থমৌন্লক আঁশ অনুপাকতর গড মান ঠিক রাখকত কক�ার ে্েস্া থনওয়া হয়। 
প্রন্তষ্াকনর পরীক্াগাকর োকা এএফআইএ ে্েহার ককর সে তুলার গঁাট পরীক্া 
করা হয়। 

ন্তনটি তুলার ন্মশ্রকনই আঁকশর বেন্শকট্্ (উদাহরণস্বরূপ,ন্গট পন্রমাণ ও আকৃন্ত, 
আঁশ ওজন অনুপাত পন্রমাণ, পন্রপক্কতার সারন্ণ) ন্কেুটা পােশেক্ থদখা যায় 
ন্কন্তু পরীক্ার ফলাফল ন্েন্ধসম্মত হওয়ার জন্ যকেট্ ন্মল ন্েল।(ন্তনটি তুলার 
ন্েস্ান্রত ন্েকলেষণ ন্সন্সআইকয়র কাে থেকক পাওয়া যাকে।) উৎপাদন ও সংরক্ণ 
ে্েস্ার কারকণ অকনক প্রিান্েত হওয়া অন্ান্ আঁশ ন্কেুটা ন্িনিতা প্রদশশেন 
করকলও সাধারণিাকে একক অকন্র কাোকান্েই ন্েল এেং শুধু উৎকসর কারকণ 
তুলার মান অনুযায়ী দক্তার পােশেক্ ন্নন্চিত হওয়ার জন্ যকেট্ ন্েল। 

পরীক্ককদর মকত, এসে ন্নয়ন্ত্রণ (আঁকশর মান ও প্রন্রিয়াজাত) আকরাকপর মাধ্কম 
একই থদশ ো অঞ্চকলর ন্েন্িনি তুলার েদকল উৎস থদশ অনুযায়ী তুলার মকধ্কার 
পােশেক্ থোঝা যায়।

তুলোর প্ো্বমক মূল্য বিল:
  ভোরতীয় ০.৮৪ ডলোর/পোউন্ড, বসআইএস ০.৯২ 
  ডলোর/পোউন্ড,যুক্তরো্রে ০.৮৭ ডলোর/পোউন্ড  



ন্েন্িনি সূচকক ন্তনটি তুলার সুতা প্রন্রিয়াজাত দক্তা মূল্ায়ন করা হয়, যার মকধ্ 
ন্েল যন্ত্র থেকম যাওয়া, প্রন্রিয়া সম্পনি হওয়ার সময় ও েজশে ্। অেশ্, সুতা কাটার 
সময় আঁকশর অপচকয়র ন্েষয়টিই অেশেননন্তক ন্েকলেষকণ সেকচকয় প্রিাে থফকলকে।

সুতো কোটোর সময় যুক্তরোন্রের তুলো এর 
মূনল্যর অসুব�ধো অননকটোই পুবিনয় বেনল

িারতীয় তুলায় আঁশ অপচয় ন্েল অেশ্ম্ােী একটি ন্েষয়, থযখাকন আঁশ অপচয় 
প্রায় ১৭%। সুতা কাটা থশকষ যুক্তরাক্রের তুলা ন্েল িারতীয় তুলার থচকয় পাউন্ড 
প্রন্ত মাত্র ১ থসন্ থেন্শ দান্ম। 

প্োপ্ত ত্্য- সুতো প্বরিয়োজোত

১০০% যুক্তরোন্রের তুলো ১০০% ভোরতীয় তুলো ১০০% বসআইএস তুলো

থখালার সময় মূল্/পাউন্ড $0.87 $0.84 $0.92

% আঁকশর অপচয় 14.63% 16.96% 13.65%

সূতা কাটার পর মূল্/পাউন্ড $1.02 $1.01 $1.06



সিসিআই একটি ইইও সনতয়াগকারী ও প্রোনকারী। 

ব�োনো, ডোইং �ো রঞ্জন ও বেবনবশং �ো চূড়োন্তকরণ বশনি যুক্তরোন্রের তুলো হয় স�নচনয় কম 
খরনচর ব�কল্প

রঞ্চন ও চূডান্তকরণ প্রন্রিয়ায় িারতীয় ও ন্সআইএস তুলায় আঁকশর অপচয় উকলেখকযাগ্ 
পন্রমাকণ থেন্শ। চূডান্তকরণ থশকষ িারকতর তুলার থচকয় যুক্তরাক্রের তুলার দাম পাউন্ড প্রন্ত ৩ 
থসন্ ককর কম।

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

প্োপ্ত ত্্য- সুতো প্বরিয়োজোত

১০০% যুক্তরোন্রের তুলো ১০০% ভোরতীয় তুলো ১০০% বসআইএস তুলো

সূতা কাটার পর মূল্ $1.02 $1.01 $1.06

থোনায় আঁকশর অপচয় $0.00 $0.01 $0.01

রঞ্চন ও চূডান্তকরকণ আঁকশর অপচয় $0.01 $0.04 $0.03

চূডান্তকরকণর পর মূল্/পাউন্ড $1.03 $1.06 $1.10

http://cottonusa.org/bn/staff

