
সিসিআই আপনার জন্য কী করতে পাতর? 
কারখানা/উৎপাদনকারীদদর ননদ়ে উদলেখদ�াগ্য গদেষণার ফলাফল 

অনুদ�ানদত ও অংশীদানরদবের সুদ�াগ সম্পদককে  আরও জানদত, আপনার স্ানী়ে নসনসআই প্রনতনননির সদগে 
য�াগাদ�াগ করুন। অঞ্চল অনু�া়েী প্রনতনননিদদর তানলকা যদখদত এখাদন নলিক করুন।

https://cottonusa.org/staff/


সিসিআই আপনার জন্য কী করতে পাতর? 

কটন কাউনসিল ইন্ারন্যাশাল ো নসনসআই একটি অলাভজনক সংগঠন �ার 
দান়েবে হদলা োনণজ্য ও যভাক্াদদর কাদে �ুক্রাদ্রের তুলা ও এর পদণ্যর প্রচারণা। 
গত ৬০ েের িদর এটি নেশ্বে্যাপী তুলা নশদপের সদগে কাজ করদে। নকন্তু নসনসআই 
আপনার ে্যেসার জন্য কী করদত পাদর? 

নসনসআই তৃতী়ে পদষের একটি যসোদাতা প্রনতষ্ানদক এর সদগে নেদশ্বর কারখানা 
ও উৎপাদনকারীদদর সদগে সম্পদককে র নেষ়েটি জানার দান়েবে যদ়ে। এর লষে্য নেল 
নসনসআই ভাদলা করদে নকনা এেং ভনেষ্যদত এটি কীভাদে উন্ননত করদত পাদর 
তা যোঝা।২০১৭ সাদলর েসদতে নেদশ্বর ে়েটি অঞ্চদলর ১৭ টি যদদশর ২২৮ টি 
কারখানা ও উৎপাদনকারীদদর সদগে য�াগাদ�াগ করা হ়ে (এর �দি্য ১৩৪ টি কটন 
ইউএসএ অনুদ�ানদত এেং ৯৪ টি অনুদ�াদননেহীন)। এই স�ীষোর উদদেশ্য নেল 
নেদশ্বর কারখানা ও উৎপাদকদদর কাে যেদক �ুক্রাদ্রের তুলা, নসনসআই ও কটন 
ইউএসএ ব্্যান্ড সম্পদককে  অনভ�ত জানা। 



সিসিআই আপনার জন্য কী করতে পাতর? 

ফলাফলদ দদখা �া়ে, কারখানা ও উৎপাদনকারীরা সনসনআই ও এর প্রস্তােসহ 
কটন ইউএস ে্র্�ান্ডকদ �েদষ্ট �ূল্� দদ়ে।সনসনআই েনভনন্ন প্রকল্প 
প্রস্তাে করদ �ার লক্ষ্� হলো সরেরাহ ে্�েস্ো জুড়দ সং�োগ ঘটানো 
এেং �ুক্তরাষ্ট্রদর তুলার ভোক্তাদদর প্র�়োজন অনু�া�়ী দােন 
�দটানো।�ুক্তরাষ্ট্র, হংকং, ক্�ানকানসহ েনশ্েজুড়দ অনুষ্ঠনত উৎসদর 
�দলাগুলো শনল্পদর প্রতনননিনদদর একজোটদর �াি্��দ সরেরাহ ে্�েস্ো়ে 
সদতুেন্িনদর সু�োগ করদ দদ়ে।

ননর্দনষ্ট উৎসদর আ�়োজন োড়াও, সনসনআই প্রতনননিনরা হদই�টদক্সটনল 
(ফ্রাংকফুট),প্রন�ন�়ার ভনশন (প্�ারনস), কল�্েন�়াটদক্স (�দডদলনন)
এেং এশন�়া়ে অনুষ্ঠনত ইন্টারটদক্সটাইল সাংহাই হো� টদক্সটাইল ও 
ইন্টারটদক্সটাইল সাংহাই অ্�াপারদল ফদে্রনক অ্�ান্ড কটন ডদস এর 
�তো অনুষ্ঠানগুলোতদ �োগ দদন। এই অনুষ্ঠানগুলো শনল্পদর 
প্রতনষ্ঠানগুলোকদ আকৃষ্ট করদ এেং সরেরাহ ে্�েস্ো়ে সং�োগ স্োপনদর 
জন্� সনসনআইকদ আরও অনানুষ্ঠনক পরনেদশ দদ়ে। 



কারখানা/উৎপাদনকারীতদর সনত়ে উতলেখত�াগ্য গতেষণার ফলাফল

স�ীষো়ে অংশ যনও়ো ২২৮ কারখানা ও উৎপাদনকারীদদর প্রনতনননিদদর 
�দি্য ৭৭% �দন কদরন কটন ইউএসএ ব্্যান্ড তাদদর ে্যেসা়ে �ূল্য য�াগ কদর। 
অনুদ�ানদত অদনদকই েহু েের িদর কটন ইউএসএর সদগে আদেন, �াদদর �দত 
এই প্রকপেও �ূল্য য�াগ কদরদে। 

কটন ইউএসএ নচহ্ন
ে্যেসা়ে �ূল্য য�াগ কদর 

(শীষকে ২ ঘর �ান- যজারাদলা ভাদে/ নকেুটা এক�ত)

৭৭%



কারখানা/উৎপাদনকারীতদর সনত়ে উতলেখত�াগ্য গতেষণার ফলাফল

এোডা, কটন ইউএসএর �ূল্য শুিু এর ব্্যান্ডই ন়ে এর �ানুষও।স�ীষো়ে অংশ 
যনও়ো ২২৮ কারখানা ও উৎপাদনকারীদদর প্রনতনননিদদর �দি্য ৬৯% �দন 
কদরন নসনসআই তাদদর সরেরাহ ে্যেস্া ননদ়ে পরা�শকে যদ়ে এেং নতন-চতুেকোংশ 
জানান, সরেরাহ ে্যেস্ার সদগে য�াগাদ�াগ সৃষ্টিদত নসনসআই তাদদর সহা়েতা 
করদে। 

এই ফলাফল অনু�া়েী নসনসআইদ়ের আদ়োজন ও য�াগাদ�াগ প্রত্যানশত প্রভাে 
রাখদে। এটি য�াগাদ�াদগর সুদ�াগ সৃষ্টির �দি্য নদদ়ে এই নশদপের জন্য �ুক্রাদ্রের 
তুলা ও �ুক্রাদ্রের তুলার পণ্য ক্র়ে ও নেক্র়ে সহজ করদে। 

৭৫%

৬৯%

কটন কাউনসিল ইন্ারন্যাশনাল ননদ়ে অত্যতে সন্তুষ্ট 
ো সন্তুষ্ট…

… সরেরাহ ে্যেস্ার সদগে য�াগাদ�াগ স্াপদন 
আ�াদক সহা়েতা কদর।  

… তুলার সরেরাহ ে্যেস্া ননদ়ে আ�াদক 
পরা�শকে যদ়ে। 



কারখানা/উৎপাদনকারীতদর সনত়ে উতলেখত�াগ্য গতেষণার ফলাফল 

য�াগাদ�াগ স্াপদনর োইদরও, কারখানা ও উৎপাদনকারীদদর জন্য নসনসআই 
আরও নেদশষান়েত যসো নদদ়ে োদক। কারখানা ও উৎপাদকারীরা যকাদনা স�স্যা়ে 
পডদল যসগুদলা ননদ়ে আদলাচনাসহ �ুক্রাদ্রের তুলা নশপে ননদ়ে তাদদর হালনাগাদ 
করদত নসনসআই প্রনতনননিরা প্রনতেের কদ়েকশ োর নেশ্বজদুড কারখানা ও 
উৎপাদকারীদদর সদগে সাষোৎ কদর। এসে সাষোদতর োইদরও, নসনসআই �ুক্রাদ্রের 
তুলা ননদ়ে আদলাচনা করদত নশষেণী়ে যসন�নার ও অনুষ্ান আদ়োজন কদর।

উদাহরণস্বরূপ েলা �া়ে, কটন ইউএসএর ননেকোহী প্রনতনননিরা �ুক্রাদ্রের নশদপের 
যনতৃবেস্ানী়েদদর যভাক্া োজাদর �ুক্রাদ্রের নশপে ননদ়ে আদলাচনা করদত পাঠান। 
আর কটন ইউএসএ সংনলিষ্ট পনরনচনত ভ্র�ণ কারখানা ও উৎপাদনকারীদদর 
প্রনতনননিদদর �ুক্রা্রে সফদর ননদ়ে আদস, �ার লষে্য হদলা নশদপের ে্যেস্া 
যদখা ও এর যনতৃবেস্ানী়েদদর কাে যেদক যশখার ে্যেস্া। নসনসআই কারখানা ও 
উৎপাদনকারীদদর �ুক্রাদ্রের নশদপের পনরদেশোন্ধে পদদষেপ, দষূণ হ্াস ও দরূ 
করার নতুন প্র�ুনক্ এেং �ুক্রাদ্রের তুলা নশদপের হালনাগাদ অন্যান্য নেষ়েগুদলা 
সম্পদককে  জানাদে।



স�ীষোর ফলাফদল পাও়ো যগদে, কারখানা ও উৎপাদনকারীরা �দন কদর 
নসনসআইদ়ের প্রচাদর তারা সুনেিা পাদছে। স�ীষোকৃত ৮৮% জাননদ়েদেন, 
তাদদর �খন যকাদনা প্রশ্ন উদঠদে ো প্রদ়োজন পদডদে সহা়েতার জন্য নসনসআই 
প্রনতনননিদক পাও়ো যগদে। আর নতন-চতুেকোংশ উত্তরদাতা েদলদেন নশপে সম্পদককে  
নশষেণী়ে জ্ান যদ়ে নসনসআই। 

কারখানা/উৎপাদনকারীতদর সনত়ে উতলেখত�াগ্য গতেষণার ফলাফল 

৮৮%

কটন কাউনসিল ইন্ারন্যাশনাল ননদ়ে অত্যতে 
সন্তুষ্ট ো সন্তুষ্ট…

… �খন আ�ার যকাদনা প্রশ্ন ো সহা়েতা প্রদ়োজন 
হদ়েদে প্রনতনননি যপদ়েনে 

…নশষেণী়ে জ্ান যদ়ে৭৫%



উপিংহার

সদেকোপনর, তৃতী়ে পদষের এই গদেষণা অনু�া়েী নসনসআই প্রকপেগুদলা কাজ 
করদে। কারখানা ও উৎপাদনকারীরা যেনশরভাগই কটন ইউএসএ ব্্যান্ড যেদক 
তাদদর ে্যেসা়ে �ূল্য পান। সেদচদ়ে গুরুবেপূণকে নেষ়েটি হদলা, তারা নসনসআইদ়ের 
�ানুষগুদলার �দি্যও �ূল্য পান। 

নসনসআইদ়ের প্রনতনননিদদর জানাদশানা ও প্রদ়োজদন সহা়েতা করদত ইছুেক েদল 
�দন করা হ়ে। এোডা, নসনসআইদ়ের আতেজকে ানতক সম্পদককে র �াি্যদ� কারখানা 
ও উৎপাদকারীরা য�াগাদ�াদগর সুদ�াদগর �ূল্য পা়ে। আর কটন ইউএসএর 
অনুদ�াদন প্রকদপে সদস্য হও়ো়ে এটি পাও়ো �া�। 

আরও জানদত, আপনার স্ানী়ে নসনসআই প্রনতনননির সদগে য�াগাদ�াগ করুন। 
অঞ্চল অনু�া়েী প্রনতনননিদদর তানলকা যদখদত এখাদন নলিক করুন। 

নসনসআই একটি ইইও ননদ়োগকারী।

https://cottonusa.org/staff/

