
শাশ্বত ন্যায্যতা প্রততষ্ঠার জন্য আংতিঙ্কান্ জজাটের 
প্রচারন্া  
 

৮ই জিুাই ২০১৪ 

 

আংতিঙ্কান্ জজাে হি তিটশ্বর সমস্ত আংতিকান্ 
মণ্ডিীর ও সংতিষ্ট প্রততষ্ঠাটন্র1 ঐকয, য্ারা আসটে  
তজ –২০  সাতমে –এ আটিাচন্ার তিষয়ািতি ও 
তসধান্ত গ্রহণ প্রতিয়ায় জিিায়ু পতরিতত ন্টক তিটশষ 
গুরুত্ব তিটত চাপ সতৃষ্ট করটে।  আর  ধন্ী জিশ 
গুটিার এই উচ্চ পয্তাটয়র তমটং হটি ২০১৪ -র 
ন্টেম্বর মাটস অটেতিয়ার তিটসটিটন্।  
 

 

আমরা আশা করছি, শাশ্বত ন্যায্যতা প্রছতষ্ঠার এই 
আন্দালন্ন্ ছিন্শষত খাদ্যছন্রাপত্তার কথা য্া  জলিায়ু পছরিতত ন্ জছন্ত কারন্ে ছিছিত হন্য়ন্ি, তা 
অন্যন্দ্র সান্থ সান্থ ছিন্শ্বর প্রায় ৮ ককাটি ৫০ লক্ষ আংছলকান্ মণ্ডলী ভুক্ত জন্গে তান্দ্র দ্ািীর কথা 
ছিন্শ্বর দ্রিান্র এই সাছমন্ের মাধ্যন্ম কপাোঁন্ি কদ্ন্ি ।  

 

আংছলকান্ আলাইয়ান্স প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চন্লর ফ্যাছসছলন্েের ছমস োন্গাছলন্ কান্িকান্ি আন্দালন্ন্র       
করন্ত ছগন্য় পছিত্র িাইন্িন্লর আন্মাষ পসু্তন্কর ৫:২৪ উন্েখ কন্র িন্লন্-আমরা ছক চাই,আপন্ারা ছক তা 
জান্ন্ন্? আমরা ন্যায্যতা চাই, আর ন্যায্যতা ককমন্ হন্ি তা এই পন্দ্ স্পষ্ট  িযাখযা রন্য়ন্ি- ‘ছিচার 
মহাসাগন্রর জলিৎ প্রিাছহত কহাক, ধ্াছমতকতা ছচর প্রিাহমান্ ন্দ্ীর করান্তর ন্যায় িহুক’। আমরা ইহাই 
চাই2। 

ছিন্শ্বর অগছেত কদ্ন্শ, প্রন্তযকটি এলাকার স্থান্ীয় জন্পদ্ গুন্লা জলিায়ু পছরিতত ন্ন্র ছশকার। আর  এর 
প্রভান্ি সৃষ্ট দ্াছরদ্রতা কাটিন্য় উঠন্ত ন্াছভশ্বাস। কয্ন্হতু ছজ—২০ সুসংহত ও কেকসই অথতনন্ছতক সমছৃির 
পৃষ্ঠন্পাষকতা কন্র থান্ক তাই এই সাছমে-এ অিশযই জলিায়ু পছরিতত ন্ন্ক জরুছরভান্ি গুরুত্ব ছদ্ন্ত হন্ি। 
    

ধ্ন্ী কদ্শগুন্লার এই মহাসভার আন্লাচযসূছচন্ত এখন্ও ’ জলিায়ু পছরিতত ন্ ও করন্ীয়’ ছিষন্য় ককান্ ছকিু 
আন্লাচযসূছচন্ত অন্তভুত ক্ত করা হয়ছন্। এ িিন্রর জনু্ন্ য্খন্ ছস-২০ সাছমে হল, তখন্ আমরা অন্েছলয়ার 
প্রধ্ান্মন্ত্রীর সান্থ কদ্খা কন্র এ ছিষন্য় অন্নু্রাধ্ কন্রছি। আমরা জাছন্ন্য়ছি, ‘জলিায়ু পছরিতত ন্ ছিষয়ন্ক 
জরুরীভান্ি গুরুত্ব ন্া ছদ্ন্ল কেকসই অথতনন্ছতক সমছৃি সম্ভি ন্য়’3।   
 

                                                           

1
 [1] অযাংছলকান্ আলাইয়ান্স, অযাংছলকান্ চাচত  অি কমলাছন্ছশয়া, অযাংছলকান্ কিার্ত  অি ছমশন্-  অন্েছলয়া এন্ড অযাংছলকান্ 
ওভারসীজ এইর্ , উন্েছখত সংস্থাগুন্লা অযাংছলকান্ ককায়াছলশন্-এর সদ্সয   

 
2
 [2] িাতত াাঃ  প্রচছলত ভাষায় পছিত্র িাইন্িল, ইউছজন্ এইচ ছপোরসন্, ১৯৯৪।   

 

3
 [3] কেকসই অথতনন্ছতক সমছৃি http://www.c20.org.au/wp-content/uploads/2014/06/C20-Final-Communique.pdf 

http://anglicanalliance.org/pages/8505
http://www.anglicanalliance.org/news/19468/anglican-coalition-launches-oceans-of-justice-campaign#_ftnref1
http://www.anglicanalliance.org/news/19468/anglican-coalition-launches-oceans-of-justice-campaign#_ftnref2
http://www.anglicanalliance.org/news/19468/anglican-coalition-launches-oceans-of-justice-campaign#_ftnref3
http://www.c20.org.au/wp-content/uploads/2014/06/C20-Final-Communique.pdf


ছতছন্ িন্লন্,প্রশান্ত মহাসাগন্রর কু্ষদ্র কু্ষদ্র দ্বীপ ছন্ন্য় এই অঞ্চল গঠিত হন্য়ন্ি, প্রছতছদ্ন্ সাগন্রর পাছন্র 
স্তুর িছৃির কারন্ে এ অঞ্চন্লর মান্নু্ষর জীিন্ ও ছজছিকা মারাত্মকভান্ি িযাহত হন্ে, ছতছন্ উন্েখ 
কন্রন্ চাচত  তার সাধ্যমত দ্গুতত মান্নু্ষর পান্শ দ্াোঁড়ান্েন্ ছকন্তু আরও অন্ন্ক ছকিু করার আন্ি । 
ছিন্শষত জলিায়ু পছরিতত ন্ কমান্ন্া,অছভন্য্াজন্ ও প্রশমন্ । তািাড়া আমরা মন্ন্ কছর, তা কায্তকর 
ভান্ি ছজ-২০ ভুক্ত কদ্ন্শর পন্ক্ষই ছিন্শ্বর এ ধ্রন্ের সমসযার সমাধ্ান্ সম্ভি।  

গত সপ্তান্হ আংছলকান্ মণ্ডলীর উচ্চ পয্তান্য়র কন্তৃিনৃ্দর একটি সভা হন্য়ন্ি,ন্য্খান্ন্ সিতসম্মছতক্রন্ম ছসধ্ান্ত 
হন্য়ন্ি ছজ-২০ আন্য়াজক কদ্শ অন্েছলয়ান্ক ছিন্শষভান্ি অন্নু্রাধ্ করন্িন্ কয্ন্ তারা উপয্ুক্ত বিজ্ঞাছন্ক 
প্রমাে দ্স্তান্িজ সহ ছিষয়টি দ্গুতত জন্গন্ন্র পন্ক্ষ এই  সাছমন্ে তুন্ল ধ্ন্রন্4।  

 

শাশ্বত ন্যায্যতা প্রছতষ্ঠার জন্য এই আংছলকান্ কজাে অন্েছলয়া সরকান্রর কান্ি কজার দ্ািী করন্ি কয্, 
ছজ-২০ ভুক্ত কদ্শ গুন্লার এ সাছমে জলিায়ু পছরিতত ন্ ছিষয়টি গুরুত্ব ছদ্ন্য় আন্লাচন্া করুন্-কয্খান্ন্ 
জলিায়ু পছরিতত ন্ন্র কারন্ের দ্ায় স্বীকার করা ও এর ফ্ন্ল ক্ষছতগ্রস্ত জন্গন্ের পান্শ ছকভান্ি দ্াোঁড়ান্ন্া 
য্ায় তারও উপায় কির করা। তািাড়া কজাে তান্দ্র এই দ্ািী অিযাহত রাখন্িন্ কয্ন্ উন্নত ছিশ্ব 
কায্তকর িািস্থা কন্ন্।  

 

আরও তটযযর জন্যঃ 
 

ছলংকটি ছভছজে কন্র পড়ন্ল এ ছিষন্য় আরও জান্ন্ত পারন্িন্-http://anglicanalliance.org/pages/8505  

আপন্ার দ্ািী তুন্ল ধ্রন্ত-http://anglicanalliance.org/Advocacy/oceans-of-justice  
এই কলখাটি স্পযাছন্শ ও পতুত গীজ ভাষায় পড়ন্ত  ছিক করুন্।  Spanish and Portuguese. 

 

িছিাঃ  জলিায়ু পছরিতত ন্ন্ সাগন্রর পাছন্স্তর িৃছির জন্য আক্রান্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ  

জজাটের আরও খির জপটত জয্াগাটয্াগ করুন্-  

For more information about the campaign please contact anglicanalliance@aco.org or 

Christina Manning, Anglican Alliance, christina.manning@aco.org,  +44 (0)207 3133928. 

David Cook, Anglican Overseas Aid, dcook@anglicanoverseasaid.org.au, +61 (0)448 816 900 

Brad Chapman, Anglican Board of Mission, education.manager@abm.asn.au, +61  3 9014 9408 

 

েুইোটর তিখুন্ঃ  
@AngliAlliance 
@AnglicanOAid 
@ABM_Mission 
#OceansofJustice 
 
 

                                                           

4
 [4] বিজ্ঞাছন্ক প্রমাে দ্স্তান্িজ http://www.anglicannews.org/news/2014/07/stop-denigrating-climate-change-science,-

anglican-church-   

http://anglicanalliance.org/pages/8505
http://anglicanalliance.org/Advocacy/oceans-of-justice
http://clients.squareeye.net/uploads/anglican/Oceanos_de_Justicia.pdf
http://clients.squareeye.net/uploads/anglican/A_Campanha_Oceanos_de_Justica.pdf
mailto:anglicanalliance@aco.org
mailto:christina.manning@aco.org
mailto:dcook@anglicanoverseasaid.org.au
mailto:education.manager@abm.asn.au
http://www.anglicanalliance.org/news/19468/anglican-coalition-launches-oceans-of-justice-campaign#_ftnref4
http://www.anglicannews.org/news/2014/07/stop-denigrating-climate-change-science,-anglican-church-tells-abbott-government.aspx
http://www.anglicannews.org/news/2014/07/stop-denigrating-climate-change-science,-anglican-church-tells-abbott-government.aspx

