
 

 

 
 

 

জলবায়ু সংক্রান্ত নিজজর 

প্রনিশ্রুনি পালি করুি –

নবনিজয়াগ করুি কু্ষদ্র কৃষকজের 

উপর 
 

 

নবশ্ব নিিৃবৃন্দ, 

 

আমরা ১.৮ নিনলয়ি নেয়ারজেড কৃষক ও শ্রিজীবীজের  পক্ষ থেকে লিখলি যারা লিশ্ব জুকে েৃলি থক্ষকে েমমরত। 

আমরা লিকশ্বর সিমে মানুকির মুকখর অন্ন সহ অনযানয অিশ্য প্রকয়াজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন ও সরিরাহ েকর োলে। লেন্তু 

িিকরর পর িির ধকর জিিায়ুর সংেট থমাোলিিায় গৃহীত প্রলতশ্রুলত িারিার ভঙ্গ েরার ফকি পলরকিকশ্র থযভাকি 

থিপকরায়া রেকমর ক্ষলতসালধত হকয়কি তাকত আমাকের োজেমম অতযন্ত খারাপভাকি ক্ষলতগ্রস্ত হকয়কি।       

 
আপিারা নিগগিি বা এনিশি হ্রাস করার প্রনিশ্রুনি নেজয়নিজলি, যা চরম প্রেৃলতর আিহাওয়া সৃলি েকর 

ধীকর ধীকর এেলেন থযমন আমাকের চাকির জলম শুলেকয় থেয় থতমনই তার পকরই আিার িনযার োরণ হকয় 

োাঁ োয়। আর এই লনগমমন লিপজ্জনেভাকি িােকত োেকিও আপনার উচ্চাোঙ্ক্ষা থসই অতযন্ত েমই থেকে 

লগকয়কি। 

আপনি জলবায়ু খাজি আনথগক সংস্থাজির প্রনিশ্রুনি নেজয়নিজলি, যাকত পলরিতম নশ্ীি আিহাওয়া সকেও 

আমরা খােয সামগ্রী উৎপন্ন েরা চালিকয় থযকত পালর। লেন্তু থোন লেিুই আমাকের োকি থপ াঁিাকে না। 

আপলন বযবসানয়ক সংস্থাগুনলজক নশাষক নথজক অংশীোজর পনরবিগ ি করার প্রনিশ্রুনি 

নেজয়নিজলি। লেন্তু থশ্য়ারকহাল্ডাররা থোটি থোটি ডিার উপাজম ন েকর চকিকি থযখাকন িক্ষ িক্ষ েৃিে 

লেকন এে ডিাকররও েম উপাজম ন েকর োকেন। 

 
Recent months have seen crops hit hard by extreme weather, including devastating floods in Uganda,i drought in Madagascar,ii and 

invasions of locusts across the African continent.iii This year, Africa saw its hottest January and June ever.iv In Central America, Hurricanes 

Eta and Iota caused damage worth over $2 billion in Honduras alone, with Fairtrade farmers badly affected.v New IPCC predictions are that 

our members in India face increases in extreme heatwaves, droughts and erratic rainfall.vi Of course, this harms our ability to grow the food 

that the world needs. Because our livelihoods are tied to our farm produce, poverty is once again growing amongst us. But the impact goes 

deeper. The damage to our land and water is increasing competition for resources, and as farmers and workers we are faced with ever-

increasing social and economic tensions. সাম্প্রলতে মাসগুকিাকত উগান্ডায় লিধ্বংসী িনযাi, মাোগাস্কাকর খরাii এিং 

আলিো মহাকেশ্ জুকে পঙ্গপাকির আক্রমণiii সহ চরম আিহাওয়ায় ফসকির ক্ষলত হকয়কি। এই িির, আলিো 

প্রতযক্ষ েকরকি উষ্ণতম জানুয়ালর ও জুন মাসiv। মধয আকমলরোয়, হালরকেন ইটা এিং আইওটা-থত শুধুমাে 

হনু্ডরাকসই $২ লিলিয়ন ডিাকরর থিলশ্ ক্ষলত হকয়কি, থযখাকন িযপে ভাকি ক্ষলতগ্রস্ত হকয়কিন থফয়ারকেড 

েৃিেরাv। আইলপলসলস (IPCC)-র নতুন ভলিিযদ্বাণী অনুযায়ী ভারকত আমাকের সেসযরা চরম তাপপ্রিাহ, খরা এিং 



 

 

অলনয়লমত িৃলিপাকতর মুকখামুলখ হকত চকিকিvi। অিশ্যই, এটি আপনার লিকশ্বর জনয প্রকয়াজনীয় খােয িৃলির 

ক্ষমতার ক্ষলত েকর। থযকহতু আমাকের জীলিো আমাকের খামাকরর উৎপােকনর সকঙ্গ জলেত, তাই আমাকের 

মকধয োলরদ্র্য আিার িৃলি পাকে। লেন্তু এসকির প্রভাি আরও গভীর। আমাকের জলম এিং জকির ক্ষলত সম্পকের 

জনয প্রলতকযালগতা িালেকয় তুিকি এিং েৃিে এিং শ্রলমে লহসাকি আমরা ক্রমিধমমান সামালজে এিং 

অেমননলতে চাপা উকেজনার সমু্মখীন হলে। 

 
এই ক্ষলতর প্রভাি েৃলি পলরিাকরর মলহিাকের উপর একিাকমকিা ভাকি পকে, যারা প্রায়শ্ই সিকচকয় েম থিতনভুক্ত 

হকয় োকেন, অেচ সিকচকয় েঠিন পলরলিলতকত োজ েকরন। আমাকের তরুণরা এই অিিায় েৃলিোকজর মকধয আর 

োেকত চায় না, এিং সলতয থতা, তাকের থেই িা থোি লেকত পাকর? লেন্তু নতুন এেটি প্রজন্ম যলে েৃলিকে োলরকদ্র্যর 

ফাাঁ ে িাো অনয লেিু লহকসকি না থেকখ, তাহকি লিকশ্বর মানুকির খােয োরা উৎপােন েরকি? 

 
আমরা এখাকন আরও এেটি োলহনী িণমনা েরকত চাই। লিশ্বজুকে আমাকের খামারগুলিকত, আপলন ইলতমকধয প্রকয়াজনীয় 

পলরিতম নগুলি থেখকত পাকেন। িৃক্ষ থরাপণ ঘানায় থোকোকে থরাকের হাত থেকে আর থেলনয়ায় চাগািগুলিকে িনযার 

হাত থেকে রক্ষা েরকি এিং গুয়াকতমািায় থম মালিকের আরও থিলশ্ েকর খােয সরিরাহ েরা যাকে। আলিো এিং 

লমডি ইস্ট, িালতন আকমলরো এিং েযালরলিয়ান এিং এলশ্য়া এিং পযালসলফে অঞ্চিগুলিকত থফয়ারকেড েিগুলি 

েৃিেকের সকঙ্গ তাকের ফসি রক্ষার জনয প্রকয়াজনীয় জ্ঞান ভাগ েকর লনকে। 

 

 



 

 

আকরা থিলশ্ োলয়ত্বশ্ীি থক্রতাকের সাকে অংশ্ীোলরত্ব আমাকের খামারগুলিকে আরও লিলতিাপে েকর থতািার 

জনয প্রকয়াজনীয় লিলনকয়াগ সরিরাহ েরকি, আর থসইসকঙ্গ পলরিহন এিং খামাকরর লনগমমনও হ্রাস েরকি। থযখাকন 

থফয়ারকেড িযিসালয়ে সংিাগুলি নযাযয মূিয এিং থফয়ারকেড লপ্রলময়াম প্রোন েকর আমাকের ভলিিযকতর প্রলত 

সঠিেভাকি লিলনকয়াগ েরকি, থসখাকন ইলতমকধযই আমাকের লিলতিাপেতা িােকি। 

 
তকি এই অপলরহাযম োজগুলির জনয অিশ্যই অেম প্রোন েরা প্রকয়াজন। উোহরণস্বরূপ, েলফ থ াকপর মকধয গাি 

িাগাকি থসগুলি তাকের থরাে থেকে রক্ষা েরকত পাকর, ফসকির থরাগ এিং িনযার ক্ষয়ক্ষলত েমাকত পাকর - লেন্তু এর 

অেম হি উৎপােন খরচ িৃলি পাওয়া। যখন েৃিেরা তাকের জীিন ধারণই েরকত পারকিন না, থসখাকন আমরা 

েীভাকি এই ধরকণর প্রকয়াজনীয় পলরিতম কনর জনয আলেমে সংিাকনর িযিিা েরকত পালর? 

 
২০৫০ সাকির মকধয পলরিতম ন-এর িক্ষযমাোয় এখন যকেিই লিিম্ব ঘকট লগকয়কি। ধনী, উচ্চমাোয় দূিণোরী থেশ্ 

লহসাকি, আপনাকে এখনই অলভকযাজন এিং প্রশ্মকনর খরচ পলরকশ্াকধর প্রলতশ্রুলত পূরণ েরকত হকি। োিমন 

লনিঃসরণ হ্রাস েরার িকক্ষয থেওয়া আপনার প্রলতশ্রুলত আর অস্বীোর েরা উলচত নয়। আমরা থসই সি থেকশ্র 

তরফ থেকে 'থনট লজকরা' প্রলতশ্রুলত থমকন থনি না যারা পলরিহন থেকে িা আমাকের লনজস্ব থেশ্গুলি সহ অনযানয 

থেশ্ থেকে আমোলন েরা পণয থেকে লনগমমন উকপক্ষা েকর, িা যারা প্রেৃত লনগমমন হ্রাস েরকত পাকর না। 

আন্তজম ালতে লশ্লপং লশ্ল্প যলে এেটি থেশ্ হত, তাহকি থসটি হত লিকশ্বর সপ্তম িৃহেম লনগমমনোরী থেশ্।vii
 

 
আমরা আপনাকে এখনই পেকক্ষপ থনওয়ার আহ্বান জানাই: 

 
১. জলবায়ু খাজি আনথগক সংস্থাি নিজসজব আপিার ১০০ নবনলয়ি ডলার প্রোজির প্রনিশ্রুনি এখিই 

পূরণ করজি িজব। এটি সরাসনর কৃষক এবং শ্রনিকজের কাজি নপ ৌঁিাজিা প্রজয়াজি, যাকত আমরা গাি 

িাগাকত পালর, আরও লিলতিাপে ফসকির চাি েরকত পালর, লনকজকে প্রস্তুত েরকত পালর আসন্ন  কের জনয - 

এিং লিকশ্বর সিমে খােয-সামগ্রীর উৎপােন িৃলি অিযাহত রাখকত পালর। 

 
২. আপিাজক অবশযই আপিার কাবগি নিগগিণ সম্পজকগ  সৎ থাকজি িজব এবং ববজ্ঞানিক পরািজশগর সাজথ 

সািঞ্জসয নরজখ নসগুনল হ্রাস করার সৎ সািস রাখজি িজব। আপনার থনট-লজকরা প্রলতশ্রুলতগুলিকত থযন 

িক্ষযমাো এিং নীলত অন্তভুম ক্ত োকে তা লনলিত েরুন যা থেিিমাে আপনার অভযন্তরীণ লনগমমনই নয়, িরং 

আমোলনেৃত পণয-সামগ্রীগুলি থেকেও লনগমমন হ্রাস েরকি এিং এেই সকঙ্গ থসগুলি থযন প্রেৃত অকেমই হ্রাস েরা হয়, 

থেিি মাে অফকসট থেনাই থযন না হয় থসটিও লনলিত েরুন। এলভকয়শ্ন এিং লশ্লপং সহ, আপনার জাতীয়ভাকি 

লনধমালরত অিোন (নযাশ্নালি লডটারমাইকন্ডড েলিলিউশ্ন) হি এেটি অপলরহাযম পেকক্ষপ যা আপনাকে অিশ্যই 

গ্রহণ েরকত হকি। আমরা আমাকের থক্রতাকের সকঙ্গ োজ েরার জনয প্রস্তুত, লেন্তু থনতৃত্ব অিশ্যই আপনাকেই লেকত 

হকি। 

 
৩. ভনবষযজির বানণজয চুনিগুনলজক িযায্য এবং কি কাবগি উৎপােি করজি িজব, েমাকত হকি উচ্চ-

োিমন ঘটিত িযিসা।  িালণজয চুলক্তগুলিকে েৃিে এিং থসইসি িযিসায়ী সংিাগুলিকে সহায়তা েরকত হকি যারা 

েীঘমিায়ীত্ব এিং জিিায়ু সংেট থমাোকিিায় লিলনকয়াগ েকর আর জীিাশ্ম জ্বািালন িযিহারকে উৎসালহত েরা 

এিং এক্সোলিভ, থশ্ািণমূিে িাজাকরর সহায়তা েরা িন্ধ েরকত হকি। 

 
৪. আপিাজক অবশযই বযবসার নিয়িকািুিজক আরও শনিশালী কজর িুলজি িজব যাকত িযিসালয়ে 

সংিাগুলি েীঘমিায়ী (সাকস্টইকনিি) সাপ্লাই থচইকন লিলনকয়াগ েরকত উৎসালহত হয়, েৃিেকের নযাযয মূিয প্রোন 

েকর এিং তাকের সাপ্লাই থচইকন পলরকিশ্গত লিিয় এিং সমসযাগুলির োয়ভার িহন েকর। আমরা পলরকিশ্গত 



 

 

লিিকয় অনিস প্রয়াস থেখকত চাই যাকত িযিসালয়ে সংিাগুলি িনাঞ্চি ধ্বংস হওয়া থরাধ েরকত পেকক্ষপ গ্রহণ 

েকর - এিং আমরা এটিকে এমনভাকি িাস্তিালয়ত হকত থেখকত চাই যাকত েৃিেকের উপকর থোনরেম িযয়ভার 

না আকস। প্রকয়াজকন, আপনাকে অিশ্যই লনকজকের োলয়ত্ব পািকন িযেম িযিসালয়ে সংিাগুলিকে িাধয েরকত 

প্রস্তুত োেকত হকি।  

 

থোলভড -১৯ আমাকের পৃলেিীটাকেই গত দুই িিকর িারখার েকর লেকয়কি। লেন্তু জিিায়ু সংেকট আমরা যলে 

এখনও োজ েরকত িযেম হই তাহকি আমরা সিাই থয ক্ষলতর সমু্মখীন হি তার তুিনায় এর প্রভাি প্রায় লেিুই নয়। 

লিশ্বজুকে খােয উৎপােেকের প্রলতলনলধ লহসাকি, আমরা আপনাকে এই মুহূতম টিকে সেেমে ভাকি গ্রহণ েরকত, 

আমাকের িক্তিয শুনকত এিং আমরা যাকত লিশ্বজুকে মানুকির মুকখ অন্নয তুকি থেওয়ার োজ চালিকয় থযকত পালর 

তা লনলিত েরকত অনুকরাধ জানালে।



 

 

 


