পথরলবশ সংক্রান্ত েরুথর অবস্থা
সময় চলে যালে
এবং আমালের পৃথিবী জ্বেলে।
এটাই জেলে ওঠার সময়।

Yr Argyfwng Hinsawdd
Mae’r cloc yn ticio

বন্যা, েুথভি ক্ষ, এবং োথরেয,
এগুথেই আমালের বাস্তব।

Ac mae’n byd ni ar dân.

জেশান্তর, থববাে এবং বাস্তুচু ত্য হওয়া, আমালের
ভথবষ্যলত্ থি এসবই িািলব?

Llifogydd, tanau, newyn, a thlodi,

ক্ষমত্ায় িািা জোিেলন্র বিবি আমরা
এখন্ও জিন্ শুলন্ চলেথে?

Mudo, gwrthdaro, dadleoli,

Mae’n amser deffro.

dyma ein realiti ni.

ai dyma ein dyfodol ni?
Pam ein bod ni’n dal i wrando

আমরা এখন্ও জিন্ থবশ্বাস িথর জয থন্লের
রাস্তা আমরা থন্লেরাই তত্থর িরলত্ পারব?
এটাই জেলে ওঠার সময়।
এটাই পথরবত্ি লন্র সময়।

ar bla bla bla’r rhai mewn pŵer?
Pam ein bod ni’n dal i gredu
y gallwn brynu ein ffordd allan?
Mae’n amser deffro.
Mae’n amser addo i newid.

আমরা এইভালব চাথেলয় জযলত্ পাথর ন্া।
আমালের িালে জবলে জন্ওয়ার,
েথত্ িমালন্ার, বযবহালরর পথরমাণ িমালন্ার,
ভাবার বা বযবহার বন্ধ
িরার সুথবধা আলে।
িারণ, আমরা প্রিম সমসযায় পড়ব এমন্ ন্য়।
আর জসই িারলণ, আমরা জযভালব
েীবন্ িাটাথে ত্া পথরবত্ি ন্ িরার
এবং জলাবাে সাউলির জোিেলন্র েন্য এিটি পদ্ধথত্েত্
পথরবত্ি ন্ থন্লয় আসার অঙ্গীিার আমরা এখালন্ িরথে।
সুন্দর ভথবষ্যলত্র েন্য।

Fedrwn ni ddim cario ’mlaen fel hyn.
Mae gennym ni’r fraint i arafu,
i leihau ein defnydd,
i feddwl.
i stopio’r cynnydd.
Achos nid ni fydd yn dioddef yn gyntaf.
Felly dyma ein haddewid
i newid ein ffordd o fyw
a galw am newid systemig
er mwyn y rheiny yng ngwledydd y De Byd-eang.
Er mwyn dyfodol ein cartref.

জোট জোট পথরবত্ি লন্র মাধযলম আপথন্
আমালের সালি শুরু িরলবন্
এবং বড় পথরবত্ি লন্র েন্য িলপিালরশন্ এবং রােন্ীথত্থবলের
উপর চাপ সৃথি িরলবন্।

Dechreuwn wrth ein traed

এটি আমালের অঙ্গীিার।
আপন্ার অঙ্গীিার িী?

Dyma’n haddewid ni.

gan wneud y pethau bychain
A rhown bwysau ar gwmnïau a gwleidyddion
i wneud y pethau mawr.

Beth yw dy addewid di?
Mae’n amser deffro.

এটাই জেলে ওঠার সময়।
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