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বিশ্ব আিহাওয়া ধমনঘট সম্পম্বকন  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমার বিিৃবি  
  
  
"আমাদের তরুণরা বুঝদত পারদে আবহাওয়া পররবতত ন এখন আর রবতদকত র রবষয় নয় - এটা এক 
বাস্তব যা রবজ্ঞানরিরিক - এবং রনউ ইয়দকত র স্টেদটর মদতা, তারা এর রবরুদে লডাই করার জনয 
রনদজদের হাদত রবষয়টি তুদল রনদেন। আজ রবশ্ব আবহাওয়া ধমতঘদট অংশ স্টনওয়া কদয়ক হাজার 
োত্রোত্রীদক আরম সাধুবাে জানারে এবং এটি আদরা খারাপ হওয়ার আদেই এই সংকদটর সমাধাদনর 
োরব কররে। স্টকন্দ্রীয় প্রশাসদনর রনরিয়তা চলদত থাকদল পরবতী প্রজদের আদমররকানরা তার োম 
স্টেদব। ওয়ারশংটদন স্টনতাদের অবদশদষ এরেদয় আসদত হদব এবং রবদশ্বর তরুণদের কথা শুনদত হদব 
এবং রনউ ইয়কত  এবং অনযানয রাজযগুরলর স্টেখাদনা পথ অনুসরণ করদত হদব।  
  
আবহাওয়া পররবতত দনর অরস্তত্বরক্ষার রবপেটি বস্তব। আমরা সদব স্টেখলাম হাররদকন স্ট াররয়ান 
বাহামাদক রেন্নরিন্ন কদর স্টেল, তার স্থায়ী হাওয়া স্টোটা শহরদক ধ্বংস কদর রেল। আজ হাররদকন 
মাররয়ার েইু বের পূরণ হবার বারষতকী এবং আমরা কযারলদ ারনতয়া ও অযামাজদন রবধ্বংসী আগুন 
প্রতযক্ষ কদররে, আর তার সাদথ বা াদলাদত সাত  ুট বর ও স্টেদখরে। আমাদের রাদজযর রবরিন্ন 
অংশ এখনও প্রায় সাত বের পদরও সুপারেমত সযারির প্রিাব স্টথদক রনদজদক পুনরুোর কদর 
চদলদে।  
  
এই সমসযাটির সরাসরর স্টমাকারবলা করার ইরতমদধযই আক্রমণাত্মক পেদক্ষপ রনদে রনউ ইয়কত । 
আমরা অ দশার বাতাদসর জনয একটি জারত-স্টনতৃস্থানীয় অঙ্গীকার কদররে, আমরা দ্রুত স্টসৌর এবং 
শরি সঞ্চয় বারডদয় তুলরে এবং আমরা আমাদের িবনগুদলাদক আদরা েক্ষ কদর তুলরে। এই গ্রীদে 
আরম স্টেদশর সব স্টচদয় বযাপক ও আক্রমণাত্মক আবহাওয়া আইদন স্বাক্ষর কদররে, এবং এর লক্ষয 
পূরণ করদল হাজাদরা কমতসংস্থান সরৃি হদব এবং রাদজযর সকল প্রাদে অথতননরতক রবরনদয়াে রহদসদব 
স্টকাটি স্টকাটি মারকত ন  লার আসদব। কাজ সদব শুরু হদে রকন্তু এটা েরতদবে বাডদে এবং আরম 
আত্মরবশ্বাসী স্টয আজ আমরা স্টয উদিজনার সৃরি স্টেখরে তা আমাদের প্রদচিাদক সমথতন করদব সমৃে 
করদব এবং বহু প্রজদের জনয আদরা পররেন্ন এবং পররদবশ অনুকূল িরবষযৎদক স্বােত জানাদব।"  
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