
পরিবেশোন্ধে গবেষণা
বৈশ্বিক ফলাফল 

আরও জানতে, আপনার স্ানীয় শ্িশ্িআই প্রশ্েশ্নশ্ির িতগে য�াগাত�াগ করুন। অঞ্চল অনু�ায়ী প্রশ্েশ্নশ্িতের 
োশ্লকা যেখতে এখাতন শ্লিক করুন।

http://cottonusa.org/bn/staff


পরিবেশোন্ধে গবেষণাি বেরবিক ফলাফল 

জলৈায়ু পশ্রৈে্ত তনর শ্ৈষতয় বৈশ্বিক মতনাত�াগ ওই য�াক্াতের আরও িতেেন 
কতরতে, �ারা য�ষজ, পশ্রতৈশৈান্ধৈ খাৈার, ৈাশ়্ির জন্য যখোাতজন নৈায়নত�াগ্য 
জ্ালাশ্নর উৎি আর গাশ়্ি যখোাতজন জ্ালাশ্ন িাশ্রয়ী। শ্কন্তু এই য�াক্ারা 
যপাশাতকর যষেতরেও শ্ক পশ্রতৈশৈান্ধৈ�াতৈ উৎপন্ন পণ্য প্রে্যাশা কতরন? 
এটি কী�াতৈ োতের ক্রতয়র শ্িদ্াততে প্র�াৈ যফতল? এটি গুরুত্বপূণ্ত একটি প্রশ্ন 
�খন যপাশাতকর ব্্যান্ড ও খুেরা শ্ৈতক্রোরা জটিল এক িরৈরাহ ৈ্যৈস্ায় 
পশ্রতৈশৈান্ধৈ প্র�াতৈর শ্ৈষয়টির প্রোরণা োলাতনা শুরু কতরতে।য�াক্ারা 
িহতজই মুশ্ে যোকাতন য�ষজ আতপল, গাশ়্ির যোকাতন হাইশ্ব্ড ৈা িঙ্কর গাশ়্ি 
খুোতজ পান। শ্কন্তু োরা কী�াতৈ ৈুঝতৈন েো াতের যকনা যপাশাকটি পশ্রতৈশৈান্ধৈ 
উৎি যেতক এতিতে শ্কনা? এরতেতয়ও যৈশ্শ গুরুত্বপূণ্ত শ্ৈষয় হতলা, োরা শ্ক 
শ্ৈষয়টি শ্নতয় িতেেন? 

ওয়ার্্ত  কশ্মশন অন এন�ায়রনতমন্ট অ্যান্ড যডত�লপতমতন্টর যেয়ারপারিন 
য্া হারতলম ব্ান্টল্যান্ড পশ্রতৈশৈান্ধতৈর ৈ্যাখ্যায় ৈতলন, “�শ্ৈষ্যে প্রজতমের 
প্রতয়াজন যমটাতনার িষেমোয় যকাতনা আতপাি না কতর ৈে্ত মাতনর প্রতয়াজন 
যমটাতনার িষেমো।” পতণ্যর উৎতির েে্য প্রোতনর মাি্যতম শ্ৈতবির ব্্যান্ড ও 
খুেরারা পশ্রতৈশৈান্ধৈ আত্ালতন িরািশ্র �ূশ্মকা রাখতে ক্রমাগে অংশ 
শ্নতছেন। ব্্যান্ড ও খুেরা শ্ৈতক্রোরা িতেেন যশ্রাোতেরই েে্য যেন। োই োতের 
জানার গুরুত্বপূণ্ত শ্ৈষয় হতলা, পশ্রতৈশৈান্ধৈ িম্পতক্ত  য�াক্াতের শ্েতো�াৈনা 
শ্ক, য�াক্াতের ক্রতয়র শ্িদ্াততে পশ্রতৈশৈান্ধৈ কারণগুতলার গুরুত্ব ও যিিৈ 
পশ্রতৈশৈান্ধৈ উতে্যাতগর কো �া য�াক্ারা প্রে্যাশা করতে।



য�াক্াতের ওপর পশ্রতৈশৈান্ধতৈর গুরুত্ব ও োতের ক্রতয়র শ্িদ্াততে এর প্র�াৈ 
িম্পতক্ত  আরও �াতলা�াতৈ জানতে ২০১৭ িাতলর যম মাতি হ্যাশ্রি ইনিাইটি 
অ্যান্ড অ্যানালাইটিকি বৈশ্বিক য�াক্াতের ওপর গতৈষণা োলায়। �ুক্রাষ্ট্র, 
�ুক্রাজ্য, �ারে, জাম্তাশ্ন, ইোশ্ল, যমশ্সিতকা ও েীতন যমাট ৭,৩৬৫ জতনর 
িাষোৎকার যনওয়া হয় (প্রশ্ে যেতশ অতেে ১,০০০ জতনর িাষোৎকার)। 
ফলাফতল যেখা �ায়, ৮৬% বৈশ্বিক য�াক্ারা পশ্রতৈশৈান্ধৈ িম্পতক্ত  িতেেন। 
এই িংখ্যা ৈা়িতে কারণ ৫৭% উত্তরোো জাশ্নতয়তেন গে এক ৈেতর োরা 
পশ্রতৈশৈান্ধৈ িম্পতক্ত  যৈশ্শ িতেেন হতয়তেন। 

য�াক্ারা য�খাতন খাৈার, শ্নে্য ৈ্যৈহা�্ত ও �ানৈাহন যকনার যষেতরে 
পশ্রতৈশৈান্ধতৈর শ্ৈষতয় যৈশ্শ িতেেন, যিখাতন ৬১% যপাশাক যকনায়ও 
পশ্রতৈশৈান্ধতৈর কো �াতৈন। আর েইু-েৃেীয়াংশ জানান, োরা যপাশাক 
পশ্রতৈশৈান্ধৈ শ্কনা জানতে এর যলতৈল ৈা শ্েরকুট যেখতে িময় যনন। য�াক্ারা 
জানান োরা পশ্রতৈশৈান্ধতৈর কো �াতৈন কারণ, �ারা িঠিক পতে কাজ করতে 
োতের িমে্তন করতে োন (৩৮%) এৈং �ারা োতের কমীমী তের প্রশ্ে িঠিক কাজ 
কতরনা (৩৫%) ৈা উৎপােন প্রশ্ক্রয়ায় পশ্রতৈশৈান্ধৈ শ্ৈষয়গুতলা প্রতয়াগ কতরন 
না (৩৩%) োতের শ্ৈরুতদ্ েো া়িাতে োন। োই, ব্্যান্ড ও খুেরা শ্ৈতক্রোতের জন্য 
যজারাতলা পশ্রতৈশৈান্ধৈ �াৈমূরেতি প্রশ্েষ্া করা জরুশ্র।
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প�োশোক ক্রয়ে �রিযেশেোন্ধে রেষ়ে প্রভোে পেযে পকন 

সহজভোযে এটি সঠিক কোজ েযে 41%

�রিযেশ িক্ো়ে আমোি অংশটুকু কিযে 39%

�রিযেশেোন্ধে কোজ কযি এমন প্ররেষ্োনযক সমর্থন 38%

আমোি জন্য আিও ভোযেো �ৃররেী তেরিযে 37%

আমোি সন্োন/নোরে-নোেরন/ভরেষ্যে প্রজযমেি জন্য �ৃররেী োোচোযে  36%

কমীমী যেি যোিো সঠিকভোযে মূে্যো়েন কযি নো েোযেি রেিুযধে অেস্োন 
রনযে 35%

�য্্যি উৎ�োেযন �রিযেশেোন্ধে �ধেরে নো মোনো 
প্ররেষ্োনগুযেোি রেিুযধে অেস্োন রনযে 33%

ভূরম-ভিোযট অ�চনশীে েযজ্থ ্যি �রিমো্ কমোযে   32%

এসে �য্্যি �রিযেশেোন্ধে ন়ে এমন প্ররক্র়েো়ে ে্যেহৃে ক্রেকি 
িোসো়েরনক এর়িয়ে পযযে   31%

একটি স্োস্্যকি জীেনযো�যন 30%

অর্থ োোচোযে 28%

কোি্ আরম রেযষি সংস্পশ্থ ভ়ে �োই 25%
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পশ্রতৈশৈান্ধতৈর যষেতরে য�াক্াতের িতগে বৈশ্বিক ব্্যান্ড ও খুেতরা শ্ৈতক্রোতের িম্পতক্ত র 
একটি পে হতে পাতর োতের ৈ্যৈহৃে েুলার ৈ্যৈহার প্রোর। উল, শ্িল্ক, পতলস্ার, যরয়ন 
ৈা স্্যানতডস্কিহ অন্য য�তকাতনা কাপত়ির যেতয় ১০০% িুশ্ে যৈশ্শ পশ্রতৈশৈান্ধৈ 
ৈতলই য�াক্াতের অশ্�মে। িৈতেতয় িতেেন য�াক্ারা কৃশ্রেম ফাইৈার শ্নতয় োতের 
যৈশ্শ আশঙ্কার কো ৈতলন, কারণ িাগতর পাওয়া ৈজ্ত ্য আোশগুতলা কৃশ্রেম। এ ো়িা, 
৮৩% য�াক্া মতন কতরন েুলা পশ্রতৈতশর জন্য শ্নরাপে। এতষেতরে �ুক্রাতষ্ট্রর েুলা 
পশ্রতৈশৈান্ধৈ ৈতল শ্ৈতৈশ্েে (৬৯%)। আর এই মান অত্রেলীয়া (৬৫%), �ারেীয় 
(৬৪%), শ্ৈশ্িআই (৬১%), আশ্রিকার (৬০%), েীনা (৫৬%), উজতৈক (৫৩%) েুলার 
ওপতর। পৃশ্েৈীর অন্য য�তকাতনা স্াতন উৎপন্ন েুলার যেতয় �ুক্রাতষ্ট্রর েুলাতক যৈশ্শ 
পশ্রতৈশৈান্ধৈ (৩৯%), োশ্য়ত্বশীল�াতৈ উৎপন্ন (৪০%) ও উন্নে মাতনর (৪৩%) শ্হতিতৈ 
শ্ৈতৈেনা করা হয়। 
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“ৈশ্শ্ৈতর অন্�ান্� েতশতর েুলনায় �ুক্েরাষ্ট্রত উৎপন্ন েুলা _____।”

আরও পরশ্ৈতশৈান্িৈ ৈা পরশ্ৈতশতর জন্� �ালো 39%                            26%                 20%           15%

আরও ো�়শ্ে্ৈতর িঙ্গত উৎপন্ন ও োষ হয় 40%                            25%                 21%             14%

মানত উন্নে 43%                                25%                18%           13%

পরিবেশোন্ধেভাবে তৈরি কাপড় েবে মবে কিা হয়
সুরৈ 63%

ভভষজ সুরৈ 54%

উে 51%

প্রররিয়াজাৈ সুরৈ 49%

রসল্ক 42%

প্রররিয়াজাৈ পবেস্াি 20%

ভিয়ে ো রভসবকাস 10%

োইরিা/স্ােবেক্স 9%

োইেে 8%

পবেস্াি 8%

ভমাোে 7%

ভেেবসে  7%

 যজারাতলা�াতৈ/ শ্কেুটা একমে  শ্নরতপষে  শ্নশ্চিে নয়  যজারাতলা�াতৈ/ শ্কেুটা শ্বিমে
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উপসংহাি 

িতৈ্তাপশ্র, য�াক্াতের কাতে পশ্রতৈশৈান্ধতৈর গুরুত্ব যৈত়িই েলতে। পশ্রতৈশৈান্ধৈ 
ও িঠিক শ্রমনীশ্ে মানা প্রশ্েষ্ান শ্হতিতৈ শ্নতজতের প্রশ্েষ্ঠিে করা বৈশ্বিক ব্্যান্ড ও 
খুেরা শ্ৈতক্রোতের জন্য জরুশ্র হতয় পত়িতে। শ্কন্তু প্রশ্ন হতলা যিটি করতৈ কী�াতৈ? 
গতৈষণার শ্�শ্ত্ততে একটি উত্তর হতে পাতর, েুলার িতগে যজারাতলা িম্পক্ত । কারণ 
অন্য য�তকাতনা আোতশর যেতয় এটি যৈশ্শ পশ্রতৈশৈান্ধৈ। শ্ৈতশষ কতর �ুক্রাতষ্ট্রর 
েুলা, �াতক শ্ৈতবির অন্য য�তকাতনা স্াতন উৎপন্ন েুলার যেতয় যৈশ্শ ইশ্েৈােক 
শ্হতিতৈ যেখা হয়।  

আরও জানতে, আপনার স্ানীয় শ্িশ্িআই প্রশ্েশ্নশ্ির িতগে য�াগাত�াগ করুন। 
অঞ্চল অনু�ায়ী প্রশ্েশ্নশ্িতের োশ্লকা যেখতে এখাতন শ্লিক করুন।

শ্িশ্িআই একটি ইইও শ্নতয়াগকারী ও প্রোনকারী। 

http://cottonusa.org/bn/staff

