
প�োশোক ব্র্োন্ড বো খুচরো ববক্রেতোক্ের জনর্ দ্রুততোর সক্গে 
বোজোরজোতকরক্ের বক পকোক্নো অন্তরননিবিত মূলর্ আক্ে? এই বনক়্ে 
ববতক্ক  িক়্েক্ে অনন্ত সম়ে ধক্র। দ্রুত ফর্োশন প্রবতষ্োনগুক্লো এই 
ধোরেোর প�েক্ন ববস্ম়েসূচক বচহ্নও বর্বিোর কক্র। বকন্তু প্রশ্ন পেক্কই যো়ে, 
বোজোক্রর দ্রুততোর মূলর্ বক �বরমো�ক্যোগর্? 
 
�ূে্ক মূক্লর্ অবধক �ের্ বববরেক্তই পববশ লোভ ি়ে এবং অনবভক্প্রত 
খরচসোক্�ক্ষ �ের্ বর্বস্ো�নো কক্ম যো়ে। প�োশোক এবং ঘর সোজোক্নোর 
খুচরো ও ব্র্োন্ডরো অনলোইন ও বোবির্ক উ�বস্বত উভ়ে পক্ষক্রেই বত্ক মোন 
কোক্লর পভোক্োক্ের কোক্ে সঠিক সমক়্ে ও সঠিক েোক্ম সঠিক �ের্টি 
প�ৌঁক্ে পেও়েোর সূরে খুঁক্জ প�ক্ত লডোই চোবলক়্ে যোক্ছে। “সঠিক সমক়্ে 
সঠিক �ের্” প�ৌঁেোক্নো বনভু্কলতোর ববষ়ে এবং বনভু্কলতো়ে এক �বরমো� 
পেক্কই খুচরো/ব্র্োন্ডরো বববরের শতকরো বনধ্কোরে কক্র।(একইভোক্ব এর 
বব�রীক্ত মূলর্হ্োক্সর % �বরমো� ি়ে 
ভুল পেক্ক) 
 
স্বজ্োক্নই ব্র্োন্ড/খুচরো বববরের 
বনব্কোিীরো মক্ন কক্রন “দ্রুততোর সক্গে 
বোজোরজোতকরক্ের” মূলর্ আক্ে এবং 
সমক়্ের এই “মূক্লর্” পকোক্নো �বরমো�ক 
বসোক্নো অধরোই বক্ল প্রমোবেত। 
অতীক্ত ব্র্োন্ড/খুচরো ববক্রেতোরো 
সব্কবনম্ন আইএমইউ (প্রোেবমক 
বচবহ্নতকরে) বনভু্কলতোর �বরমো�ক 
বিক্সক্ব বর্বিোর করক্তন এবং ভুল 
মূলর্ কবমক়্ে আনো িক্তো মূলর্েোক্ডর 
মোধর্ক্ম। তক্ব, এটি আর কোজ করক্ে 
নো এবং পমোবোইল বভবতিক “চোবিবো 
মোরেই” পভোক্োরো সমসর্ো আরও বোবডক়্ে তুলক্েন।.
 
ক্রমবর্ধমান ননর্্ধলতার পনরমাপক সৃষ্টিতত টেক্সোইল ও টপাশাক 
সরবরাহ ব্যবস্াতক সহত�ানিতার জন্য ডনলিউডনলিউএ উপতেষ্াতের 
সহায়তায় চ্যাতলঞ্জ ননতয়তে কেন ইউএসএ । পণ্য উৎপােন প্রনক্রয়া, 
মাতচ্ধ ন্াইনজং বা পণ্য টবচাতকনা, টসানসং বা উৎস অন্সন্াতনর 
নসদ্াততের টষেতরে সমতয়র মূল্যায়তন নীনত ননর্ধারকতের সহায়তায় 
কেন ইউএসএ ননতচর মতডল বা আেশ্ধরূপ ব্যবহাতরর পরামশ্ধ টেয়।

পকনোর সমক়্ের মক্ধর্ই �ক্ের্র কো�ড, রং, কোটো ও ধরক্নর ববষক়্ে চূডোন্ত 
বসদ্োন্ত পনও়েো পগক্ল �ের্টি আরও বনভু্কলভোক্ব ততবর িক্ব বক্ল ধক্র 
পনও়েো ি়ে।

 
মূল ববষ়েটি িক্লো পভোক্োক্ের প্রকৃত চোবিেোর বনভু্কল �ূব্কোভোস বনকটতম 
পকোন সমক়্ে করো সম্ভব তো বনধ্কোরে করো। যোর মোধর্ক্ম �োও়েো যোক্ব 
বববরেক্ত প্রতর্োবশত %। এটি �বরমোক্� ব্র্োন্ড/খুচরোক্ের অবশর্ই 
ভোরসোমর্ আনক্ত িক্ব যখন তোরো মক্ন করক্ব বনভু্কলতো বোডোক্ত 
পভোক্োক্ের চোবিেোর সবক্চক়্ে ভোক্লো �ূব্কোভোসটি তোরো প�ক়্েক্ে এবং যখন 
বুঝক্ত �োরক্ব প্রতর্োবশত মুনোফোর জনর্ কত খরচ িক্ব। শুরুক্ত এর 
মূলর্ ি়েক্তো পববশ িক্ত �োক্র, জোনো চোবিেোর বনকটতম উৎস ববরে়ে 
মোধর্ম বোবডক়্ে বেক্ত �োক্র, ক্ষবত�ূরক্ে আনক্ত �োক্র ভোরসোমর্ এবং 
চোবিেোর প্রবত আরও দ্রুত কোয্ককর খুচরো মূলর্েোড ও মজেু-শূনর্তো 
কবমক়্ে সমক়্ে সক্গে সক্গে আরও মুনোফো বক়্ে আনক্ত �োক্র।
  
সংবোে�ক্রের প্রবতক্বেক্ন ববসৃ্তভোক্বই জোরো মক্েল উৎস অনুসন্োন 

মক্েক্লর রোজো বক্ল ববক্ববচত ি়ে। 
এখোক্ন ৮৫% �ূে্ক মূক্লর্ বববরে ি়ে এবং 
বর্বস্ো�নোর িোরও উচ্চ।তক্ব সবোই 
বনক্জক্ক “দ্রুত ফর্োশক্ন” �বরবত্ক ন 
করক্ত নোও চোইক্ত �োক্রন। আরও 
বনভু্কল �ের্ উৎ�োেন, পবচোক্কনো ও 
উৎস অনুসন্োক্নর মোধর্ক্ম �ূে্ক মূ্ক্লর্ 
বববরের িোর বোডোক্নো সম্ভব।

বনক্চ উক্লেবখত আেশ্করূ� �ের্ 
বর্বস্ো�নোর অবমক্লর ববষ়েটি তুক্ল 
ধক্র (ভুল �ক্ের্র প্রোচুয্ক/সঠিক �ক্ের্র 
স্বল্পতো)

আদর্শরূপ
�ের্ বর্বস্ো�নোর অবমক্লর খরচ সুবনরেনিষ্ট করো প্রো়ে অসম্ভব। এর�রও, 
েবলিউেবলিউএর উ�ক্েষ্টোক্ের সক্গে কোজ কক্র কটন ইউএসএ একটি 
আেশ্করূ� উদ্োবন কক্রক্ে। আমরো মক্ন কবর বত্ক মোন, সমক়্ের 
“এখবন পেখুন এখবন বকনুন” ভ্োমর্মোে পভোক্োক্ের ববষক়্ে আেশ্করূ�টি 
ব্র্োন্ড/খুচরোক্ের বনভু্কল উন্নবতক্ত সিো়েতো করক্ব। আেশ্করূ�টি লসন 
ববশ্বববের্োলক়্ের অ�োক্রশন লর্োক্বর কস্ট বেফোক্রবসি়েোল ফ্রন্টি়েোর 
বভবতিক। 

উৎ�োেন প্রবতশ্ুবতর সমক়্ের সক্গে সম্পরকনিত যো প্রেোন করো সম্ভব 
তোর বর্বধোন মূলর্ো়েক্ন ব্র্োন্ড/খুচরো বনব্কোিীক্ের সিো়েতোর জনর্ 
কটন ইউএসএর �ক্ষ পেক্ক েবলিউেবলিউএ প�োশোক উৎস অনুসন্োন 
ববক্শ্ব এই আেশ্করূ� প্রক়্েোগ কক্রক্ে। আমোক্ের মক্ত, ব্র্োন্ডগুক্লো 

সময়ের মূল্য 
দ্রুততা বনাম মূল্যের ধাাধার সমাধান  

ববক্রয় বাডালনা- মূ্যেহ্াস কমালনা 

আমাদযর মতয, ব্র্যান্ডগুলো যদি 
বিক্রয়যর কাছাকাছি সময়যই চূড়ান্ত 

সিদ্ধান্ত নিতয পারয, তাহলয ভোক্তাদযর 
চাহিদা কী হবয, এটি তারা ভালোভাবয 

বুঝতয পারবয। আর এভাবযই তারা 
বিক্রয়যর হার বাড়াতয পারয এবং 

পণ্য ব্যবস্থাপনা করতয পারয আরও উন্নত। 



যবে ববরেক়্ের কোেোকোবে সমক়্েই চূডোন্ত বসদ্োন্ত বনক্ত �োক্র, তোিক্ল 
পভোক্োক্ের চোবিেো কী িক্ব, এটি তোরো ভোক্লোভোক্ব বুঝক্ত �োরক্ব। আর 
এভোক্বই তোরো ববরেক়্ের িোর বোডোক্ত �োক্র এবং �ের্ বর্বস্ো�নো করক্ত 
�োক্র আরও উন্নত। ব্র্োন্ডগুক্লোক্ক অবশর্ই তোক্ের �ের্ প্রবতশ্ুবত ববন্ ু
কী িক্ব পস ববষক়্ে বসদ্োন্ত বনক্ত িক্ব (�ের্ উৎ�োেন, পবচোক্কনো, উৎস 
অনুসন্োন ও বব�েন পকক্্রের েক্ষতো)। 
 
এই আেশ্করূ� বর্বিোক্র ব্র্োন্ড/খুচরো বনব্কোিীক্ের বকেু ববষক়্ে অবশর্ই 
বসদ্োন্ত বনক্ত িক্ব। 

১. কতটা িনভু্শল তারা হযত চা়ে (উদাহরণ, % পূযরা মূল্যযত িবিরির 
প্রত্যারা কযরন)? 
২. ককান সময়ে তারা প্রত্যািরত িনভু্শলতা অর্শ ন করযত চান 
(উদাহরণ, কখন প্রিতশ্রুিত করা হয়েযছ)? 
৩. পযণ্যর পূণ্শ খুচরা মূল্য কত হযব? 
৪. িহসাবকৃত পযণ্যর চািহদা ককমন হযব? 
৫. দীর্শ সময়ের উৎস কথযক পযণ্যর উৎপাদন খরচ ককমন হযব 
(এটিই সবযচয়ে কম খরযচর বযল ধারণা করা হ়ে)? 
৬. মূল্যহ্াস কত হযব? 

 
আমোক্ের কোক্ে এই মক্েক্লর বর্বিোর বিক্সক্ব েটুি �ক্ের্র তের্ উেোিরে 
বিক্সক্ব আক্ে।
 
প্রেম উেোিরে: ফর্োশক্নর টি-শোট্ক  ১০ সপ্োি সম়ে ধক্র বববরে ি়ে, এর 
মক্ধর্ ২ সপ্োি ধক্র চক্ল সক্ব্কোচ্চ বববরে, যো সপ্োক্ির গড বববরের ববিগুে। 
খুচরো মূলর্ ১৪.৯৯ েলোর। খুচরো ববক্রেতোরো ৭৫% �ূে্ক মূক্লর্ বববরে 
করক্ত চোন এবং তোক্ের মক্ত এটি তোরো অজ্ক ন করক্ত �োক্রন যবে 
প্রবতশ্ুবত ি়ে ৫০ বেক্নর। েীঘ্ক সম়েবর্ো�ী িক্ল (১০০ বেনবর্ো�ী) মূলর্ 
ি়ে ৬.৯০। 

৫০ িদযনর প্রিতশ্রুিত রাখযত পারযবন িনকটতম এমন 
সরবরাহকারীযক খুচরা িবযরিতারা ১২.৫% পয্শন্ত (অথবা দীর্শ 
সম়েব্যাপী .৮৬ ডলার পয্শন্ত) কবির প্রদান করযত পাযরন। 

অে্ক োক্রর �বরমোে ১০০,০০০টি িক্ল �ক্ের্র জনর্ পববশ �েোন সক্্বেও 
সম়ে কবমক়্ে পেও়েো়ে মুনোফো বোডক্ব ১১%। 
 
উেোিরে েইু: পেক্লক্ের প�োক্লো ১০ সপ্োি ধক্র বববরে ি়ে। এর মক্ধর্ 
একবোর বোবো বেবক্সর প্রচোরেো়ে বববরে সপ্োবিক বববরের বতনগুে ি়ে। 
�ূে্ক খুচরো মূলর্ ৩০ েলোর। খুচরো ববক্রেতোরো ৭৫% �ূে্ক মূলর্ক্ত বববরে 
করক্ত চোন এবং তোক্ের মক্ত এটি তোরো অজ্ক ন করক্ত �োক্রন যবে 
প্রবতশ্ুবত ি়ে ৫০ বেক্নর। েীঘ্ক সম়েবর্ো�ী িক্ল (১০০ বেনবর্ো�ী) মূলর্ 
ি়ে ৯ েলোর। 
৫০ িদযনর প্রিতশ্রুিত রাখযত পারযবন িনকটতম এমন 
সরবরাহকারীযক খুচরা িবযরিতা ২১% পয্শন্ত (অথবা দীর্শ সম়েব্যাপী 
১.৪৭ ডলার পয্শন্ত) কবির প্রদান করযত পাযরন।  

অে্ক োক্রর �বরমোে ১০০,০০০টি িক্ল �ক্ের্র জনর্ পববশ প্রেোন সক্্বেও 
সম়ে কবমক়্ে পেও়েো়ে মুনোফো বোডক্ব ৬% (অ�রবেক্ক ৩০% �ূে্ক মূক্লর্ 

বববরে পেখো যো়ে, ভুল েীঘ্ক সম়েবর্ো�ী িক্ল)।
 
এখোক্ন বকেু ববষ়ে মক্ন রোখক্ত িক্ব, ৫০ বেক্নর প্রবতশ্ুবত মোনক্ত 
সুতো, কো�ড, প�োশোক প্রস্তুত রোখো়ে ও ৫০ বেক্নর সম়ে চক্রের জনর্ 
প্রস্তুত করক্ত �ূে্ক সরবরোি বর্বস্োক্ক চো� বনক্ত িক্ব। সম়ে চরে কমোক্ত 
প্রক়্েোজন �ের্ প্রস্তুবত এবং �ক্ের্র উৎস অনুসন্োক্নর সক্গে �ের্ 
পবচোক্কনো/বববরের তের্ সমন্ব়ে। 

উপসংহার
আজক্কর �বরবত্ক নশীল পভোক্ো বোজোর “যো ততবর িক়্েক্ে তোই বববরে”পক 
�বরবত্ক ন কক্র “যো বববরে িক্ছে তোই ততবরর” েোবব জোনো়ে। সমক়্ের 
মূক্লর্র সূক্রের প্রক়্েোগ খুচরো ও ব্র্োন্ডক্ক সোংগঠবনক এই �বরবত্ক ক্ন 
সিো়েতো কক্র।  ওব� লর্োব সমক়্ের মূক্লর্র আেশ্করূ� ও এর বর্বিোর 
সম্পক্ক্ক  আরও ববস্োবরত জোনক্ত ভন জে্ক োক্নর সক্গে পযোগোক্যোগ করুন 
এই ঠিকোনো়ে: vjordan@cotton.org। 
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