জিন ল্যাম্বার্টলক িুনঃজনবটাজিি করুন
২২ পম-ে ইউলোজিয়ান জনবটািলন জিন-পক
প ার্ জেন
িনগণলক েবটালি োখলি আমো আমালেে অর্টনীজিে রূিান্তে
ঘর্ালবা।
• বে বে বযবো প্রজিষ্ঠালনে জনকর্ পর্লক প্রািয র্যাক্স আোয় এবং
শ্রজমকলেে যলর্ািযুক্ত পবিন জনজিি কেলবা
• িাকুেীে েুলযাগ েৃজি কলে িরুণ-িরুণীলেে
কেলবা

জবষ্যৎ জনজিি

• কজমউজনটি এবং পছার্ বযবোয়ীলেে েহায়িায় বযাংকগুলল্ালক কালি
ল্াগালবা
• িীবাশ্ম জ্বাল্াজনলি
িুট জক
জ্বাল্াজনলি জবজনলয়াগ কেলবা

বন্ধ

কেলবা,

এবং

নবায়নলযাগয

জিন ল্যাম্বার্ট বলল্ন, “এই ববজিত্র্যময় এবং প্রাণবন্ত শহলেে প্রজিজনজিত্ব
কেলি ল্ন্ডলনে এমইজি (MEP) হলি পিলে আজম গজবটি”।

• কলিটালের্ জিলনে িালশ র্াকলবা এবং ক্ষজিকে বাজণিয িু জক্ত প্রজিহি
কেলবা

“আজম জিলনে এমইজি (MEP) হলি পিলেও গজবটি কােণ জিন
িার্টকয গলে পেয়। হলি িালে িা বযাংকােলেে পবানালেে উিে
জনয়ন্ত্রণ আলোি, কমন জিোজেি িজল্জেলি িজেবিট ন জনলয় আোয়

আমো েমিা প্রলমার্ কেলবা এবং আিনাে অজিকাে েংেক্ষণ
কেলবা।

জবিয়ী হওয়া বা িাকুেীপ্রার্ী যুবেমালিে েহায়িাে িনয ইয়ুর্
গযাোজি উিস্থািন কো, আেলল্ জিলনো েবটোিােলণে েুজবিালর্ট
েীমানা ছাজেলয় কাি কলে।”

• েমিা প্রলমার্ কেলবা, ঘৃণালক প্রজিহি কেলবা

জিন ইস্ট ল্ন্ডলন বাে কলেন এবং ইউলোজিয়ান িাল্টালমলি জনবটাজিি

• োজেদ্র প্রজিহি এবং ববষ্ময েূে কেলবা

হওয়াে িূলবট জিজন একিন জশক্ষক জছলল্ন।

• িাবজল্ক োজ ট লেে েুেক্ষা পেলবা, এনএইিএে (NHS)-পক েক্ষা
কেলবা

জিজন ল্ন্ডন এল্াকাে জিন জল্লস্টে আর্ িন প্রার্ীে পনিৃ ত্ব পেন।

• েহায়িা িহণকােী এবং িা প্রোনকােীলক উ য়লকই গুরুত্ব পেয়া
হলব

জিলনো একটি জ ন্ন ইউলোি িায় – এমন একটি ইউলোি যা:
আমো

আমালেে

িজেলবশ

এবং

প্রাণীকুল্লক

েুেক্ষা

প্রোন

কেলবা।
• আমালেে েূজষ্ি বািােলক েূষ্ণমুক্ত কেলবা এবং প্রকৃ জিে েুেক্ষা
প্রোন কেলবা
• িল্বায়ু িজেবিট লনে জবিলক্ষ কাি কেলবা এবং বনযা পর্লক েুেক্ষা
পেলবা

• িালেে পল্াকিনলেে েুেক্ষা প্রোন কলে এবং স্বার্ট েংেক্ষণ কলে
• িল্বায়ু িজেবিট ন পোলি জবশ্বলক পনিৃ ত্ব প্রোন কলে
• মানবাজিকাে েমুন্নি োলখ, নযাযয বযবো প্রলমার্ কলে
• পযলকালনা অঞ্চলল্ে পযলকালনা মানুষ্লক মূল্যায়ন কলে

• জ্বাল্াজন এবং মুল্যবান েম্পলেে অিিয় পোি কেলবা
• োমলর্টযে মলিয আস্থাশীল্ উত্তম খাবাে প্রোন কেলবা
• ববটেিা এবং জনিীেন পর্লক প্রাণীলেেলক েুেক্ষা প্রোন কেলবা
জিন িাটিটলক প ার্ জেন। আিনাে প ার্ গুরুত্বিূণট! ইউলোজিয়ান
জনবটািলনে িনয এটি একটি আনুিাজিক প ার্ প্রোন িদ্ধজি, িাই ২২
পম-ে প্রজিটি প ার্ই িার্টকয গলে জেলি িালে।
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