
যকু্তরাজ্যের সজগে স্কটলযোজডের  
একসাজে োকার অে্থ কী।

স্কটিশজের স্াধীনতার উপর গণজ�াট সম্পরক্থ ত তেযোবলী।



এই পুস্তিকাটি বহৃৎ মদু্রণ, অস্িও এবং ব্রেইল-এও পাওয়া যায়। অনগু্রহ করে স্লখুন,  
Scotland Office, 1 Melville Crescent, Edinburgh, EH3 7HW



১৮ ব্েরটেম্বরে, স্কটল্ারডেে ভস্বষ্রেে উপে একটি বড় 
স্েদ্ান্ত ব্নওয়াে জন্ আপনারক বলা হরব: যুক্তোরজ্ে 
েরগেই থাকা নাস্ক ব্েরড় চরল যাওয়া এবং একটি পৃথক 
োষ্ট্র হরয় যাওয়া– স্ায়়ীভারব।

স্কটল্াডে ব্কন যুক্তোরজ্ে েরগে থাকরব োে জন্ অরনক 
কােণই স্বদ্মান েরয়রে বরল এইচএম গভন্নরমন্ট মরন 
করে। 

এই স্েদ্ান্তটি আপনারকই স্নরে হরব এবং েমতি প্ােস্গেক 
স্বষয়াবল়ী স্বরবচনা করেই আপনারক আপনাে পেন্দ 
স্নব্নাচন কেরে হরব। 

এই পুস্তিকাটি, ব্য স্বষয়গুরলা স্কটল্ারডেে ভস্বষ্ৎরক 
প্ভাস্বে কেরে পারে ব্ে ব্াপারে গুরুত্বপূণ্ন েথ্ প্দান 
করে। যস্দ আপস্ন এই পুস্তিকায় প্াপ্ত ব্য ব্কারনা েথ্ 
েম্পরক্ন  আরো ব্বস্ি জানরে চান, োহরল 
gov.uk/youdecide2014 ওরয়বোইরট আেও 
উপকেণ, প্কািনা এবং ব্�াষণা েরয়রে।

একটিই 
যকু্তরা্যে।

একটিই  
ঐকযেবদ্ধ 
�রবষযেৎ।



যকু্তরাজ্যের সজগে োকজল, 
আমাজের অে্থননরতকপ্রবৃরদ্ধ 
একসাজে বাড়জব।



আরও অরধক বযেবসা এবং চাকরর।  
হাজাে হাজাে স্কটিি চাকস্ে যুক্তোরজ্ে বাস্ক অংরিে 
েরগে বাস্ণরজ্ে োরথ েম্পক্ন যুক্ত। উদাহেণস্বরূপ, 
২০০,০০০ স্কটিি চাকস্ে, ব্াংস্কং,  
ব়ীমা ও ফাইন্ান্স দ্াো েমস্থ্নে  
এবং এই স্িরপেে স্নরজে  
স্হোরবই দিজন গ্রাহরকে  
মর্্ নয়জনই যুক্তোরজ্ে  
বাস্ক অংরি বাে করে।

পাউডে-এর সকল সজুযাগ সরুবধা। 
যুক্তোরজ্ে অংি স্হোরব, স্কটল্ারডেে েরগে থাকরব স্বরবেে প্াচ়ীনেম, িস্ক্তিাল়ী এবং 
েবরচরয় স্স্স্েি়ীল মদু্রা, যা ৩১ স্মস্লয়ন কেদাো এবং ব্াঙ্ক অফ ইংল্াডে-এে িস্ক্ত দ্াো 
পৃষ্ঠরপাষণকৃে। দইুটি পৃথক োষ্ট্র জরুড় আজরকে মদু্রা ব্বস্াপনা পুনোয় তেস্ে কো েম্ভব 
হরব না। আমারদে এখনকাে পাউডেরক ্রে োখাে একমাত্র উপায় হরছে যুক্তোরজ্ে েরগেই 
থাকা।

রনকটতম বারণর্যেক অংশীোর। 
অন্ান্ ব্য ব্কান স্জ-ব্েরভন (G7) ব্দরিে ব্চরয় 
যুক্তোরজ্ে অথ্নন়ীস্ে দ্রুেেে পুনরুদ্ারেে পরথ 
েরয়রে। স্কটিি েপ্তাস্নে দইু েৃে়ীয়াংি ইংল্াডে, 
ওরয়লে এবং উত্তে আয়ােল্ারডে যায় - যা স্কনা 
বাস্ক স্বরবে পাঠারনা েস্মিস্লে েপ্তাস্নে ব্চরয়ও  
 ব্বি়ী – যুক্তোরজ্ে বাস্ক  

অংরিে োরথ আন্তজ্ন াস্েক  
ে়ীমানা স্াপন প্বসৃ্দ্রক 
মন্থে কেরব, ঠিক যখন 
আমারদে অথ্নন়ীস্েে উন্নস্ে 
শুরু হরয়রে। 

O N E   P O U N D

বযোংক



যকু্তরাজ্যের সজগে োকজল, 
আপনার অে্থ সরুরষিত োকজব 
এবং আজরা বৃরদ্ধ পাজব। 



এটি একটি বড় অে্থনীরত যা আমাজের সবাইজক �াজলা�াজব রষিা করজব।
যুক্তোরজ্ে অথ্নন়ীস্ে হরছে স্বরবেে ষষ্ঠ বহৃত্তম অথ্নন়ীস্ে। আমারদে েস্মিস্লে আকাে, িস্ক্ত 
এবং তবস্চত্র্ আমারদেরক একেরগে বড় এবং েফল হওয়াে েুরযাগ করে ব্দরব, এবং কঠিন 
েমরয় চাকস্ে েক্া কেরে োহায্ কেরব। উদাহেণস্বরূপ, ২০০৮ োরল, আমো স্কটিি 
ব্াংকগুরলারক স্কটিি জাে়ীয় আরয়ে ব্চরয় দইুগুণ ব্বস্ি পস্েমারণ েহায়ো স্দরে ব্পরেস্েলাম।

সস্া রবল।
যুক্তোরজ্ে আস্থ্নক পৃষ্ঠরপাষকো েুরদে হাে কম োখরে োহায্ করে। 
োে অথ্ন হরছে আপনাে এবং আপনাে পস্েবারেে জন্ েতিা ঋণ এবং মরগ্নজ প্াস্প্তে েুরযাগ। 
এবং ব্যরহেু স্কটল্াডে-এে জ্ালান়ী িস্ক্তে ব্নটওয়াক্ন  এবং পুনঃনবায়নরযাগ্ জ্ালান়ীে জন্ 
স্বস্নরয়াগ খেচ েমগ্র ব্গ্রট স্রেরটন জরুড় ব্যৌথভারব ব্িয়াে কো হরয় থারক, োই যুক্তোরজ্ে 
েরগে থাকরল স্কটিি পস্েবােগুরলাে ভস্বষ্ৎ জ্ালান়ীে স্বল বেরে £১৮৯* পয্নন্ত কম োখা 
যারব।

রনরাপে সঞ্চয় এবং পপনশন।
যুক্তোরজ্ে অংি স্হোরব স্কটল্াডে ব্থরক ব্গরল, ব্য ব্কান ইউরক ব্াংক বা স্বস্্ডং  
ব্োোইটিরে আপনাে েঞ্চয় £৮৫,০০০ পয্নন্ত গ্াোস্ন্ট দ্াো েুেস্ক্ে থাকরব। এবং োষ্ট্র়ীয় 
ব্পনিন আরো ব্বস্ি েুেস্ক্ে হরয় থারক কােণ এই ব্য় েমগ্র ইউরক জরুড় ৩১ স্মস্লয়ন 
কেদাোো ব্িয়াে করে থারকন।

*েূত্র: Scotland analysis: Energy, HM Government, ব্ম 2014

বৃরদ্ধ

রবল



যকু্তরাজ্যের সজগে োকজল,  
স্কটলযোজডের সরকারর পররজষবাগুজলা 
আজরা পবরশ সাশ্রয়ী হজব।



পশয়ারকৃত সরকারর প্ররতষ্ান
স্কটল্াডে যুক্তোরজ্ে ২০০ টিেও ব্বস্ি প্স্েষ্ঠান এবং পস্েরষবা ব্থরক উপকৃে হরয় 
থারক, যাে মর্্ অন্তভু্ন ক্ত েরয়রে স্বস্বস্ে, দ্া ন্ািনাল লটাস্ে, হাে ম্ারজস্টি’ে 
পােরপাট্ন  অস্ফে, স্েোচ্ন  কাউস্ন্সলে ইউরক এবং স্িস্ভএলএ। একটি স্বা়্ীন স্কটল্াডেরক 
অরনক নেুন েেকাস্ে প্স্েষ্ঠান তেস্ে কেরে হরব, যা হরব জটিল এবং ব্য়বহুল।

রনম্ন কর, সরকাজরর উচ্চ বযেয় ষিমতা।
যুক্তোরজ্ে অংি স্হোরব, স্কটল্ারডেে আস্থ্নক অবস্া, স্নম্ন কে এবং েেকারেে উচ্চ ব্য় 
ক্মোে কােরণ অরনক িস্ক্তিাল়ী। ইউরক গভন্নরমরন্টে স্হোব অনযুায়়ী যুক্তোরজ্ে েরগে 
থাকাে ফরল স্কটল্াডে-এ বেবােকাে়ী প্স্েটি ব্স্ক্ত প্স্ে বেে ব্য দ়ী�্নরময়াদ়ী আস্থ্নক 
েুস্ব্া পারব ো হরছে £১,৪০০* এে েমেুল্।  

সরকারর পররজষবাগুজলার ্নযে আজরা পবরশ সহায়তা প্রোন 
করা যাজব।
যুক্তোরজ্ে অংি স্হোরব, জনগরণে জন্ েেকারেে উচ্চ ব্য় 
ক্মোে কােরণ স্কটল্াডে যুক্তোরজ্ে গড়পড়ো মারনে ব্চরয় 
প্ায় ১০% ব্বস্ি েুস্ব্া ব্পরয় থারক, যা অে্াবি্ক়ীয় 
েেকাস্ে পস্েরষবা ব্যমন স্বাস্্, স্িক্া ও পস্েবহন খারে 
েহস্বল ব্যাগারে োহায্ করে। 

েূত্র: Scotland analysis: Fiscal policy and sustainability, HM Government, ব্ম 2014



যকু্তরাজ্যের সজগে োকজল, রবজবে 
স্কটলযোজডের একটিশরক্তশালী কন্ঠ 
োকজব।



গুরুত্বপণূ্থ স্ানসমজূহ একটি প্র�াবশালী কণ্ঠ।  
যুক্তোজ্ জাস্েেংর�ে একটি ব্নেৃস্ান়ীয় েদে্ এবং স্বরবেে একমাত্র ব্দি যা ন্ারটা, 
ইইউ, কমনওরয়লথ, স্জ-ব্েরভন (G7), স্জ-এইট (G8) ও স্জ-টুরয়স্ন্ট-এেও 
(G20) েদে্।  ইইউ-এে 'স্বগ ব্ফাে'-এে একটি ব্দি স্হোরব, যুক্তোজ্ কৃস্ষ ও 
মৎে্ খারে স্কটিিরদে স্বাথ্ন েক্া কেরে আেও ব্বস্ি েক্ম। 

আমাজের ্নগণজক সরুরষিত রাখা এবং আমাজের স্াে্থ উন্ীত করা। 
অরনক িোব়্ী ্রে স্কটিি ব্লারকো যুক্তোরজ্ে েিস্ত্র বাস্হন়ীে ব্কন্দ্রস্রল েরয়রে, যাো 
আমারদে ব্দরি এবং স্বরদরি স্নোপদ ব্েরখরে। ব্কারনা অেুস্ব্ায় পরড় ব্গরল আপস্ন োো 
স্বরবেে ২০০ টিেও ব্বস্ি দেূাবাে এবং কনেু্রলট ব্থরক প্াপ্ত োহারয্ে উপে স্নভ্ন ে কেরে 
পারেন। স্কটিি ব্বোেমহূ োো স্বরবে যুক্তোজ্ দ্াো েহায়োপ্াপ্ত। এরে অন্তভু্ন ক্ত েরয়রে 
োফরল্ে েরগে উন্ন়ীে স্কটিি েপ্তাস্ন ব্যমন হুইস্স্ক।

রবজবের েররদ্রতমজের ্নযে সাহাযযে।
যুক্তোজ্ স্বরবেে স্দ্ে়ীয় বহৃত্তম োহায্দাো ব্দি। আমারদে েমস্টিগে প্ভাব এবং 
ক্মোে অথ্ন হরছে আমো চেম দাস্েদ্র্ দেূ কেরে োহায্ কেস্ে, মানস্বক েংকরটে 
েময় জ়ীবন েক্া কেস্ে এবং আন্তজ্ন াস্েক িাস্ন্তেক্া স্মিরন অে্াবি্ক়ীয় অবদান 
োখস্ে। স্ফস্লপাইরন টাইফুন ব্হইয়ান-এে আ�ারে ক্স্েগ্রতিরদে োহারয্ে জন্, 
যুক্তোজ্ খাদ্, পাস্ন, আশ্রয় এবং জ়ীবন েক্াকাে়ী ওষু্ প্দারনে মা্্রম এক 
স্মস্লয়ন মানষুরক োহায্ করেরে। 



যকু্তরাজ্যের সজগে োকজল, স্কটলযোডে 
শরক্তশালী োকজব।



আমরা সবাই একসজগে োকজল উপকৃত হব।
েস্মিস্লেভারব, যুক্তোরজ্ে চােটি োরষ্ট্র ৬০ স্মস্লয়ন-এে ব্বস্ি 
মানষু এবং প্ায় ৫ স্মস্লয়ন-এে মে ব্বো েরয়রে। এই বৃহত্তে 
কস্মউস্নটি অস্্ক োফল্ এবং বহৃত্তে আস্থ্নক স্নোপত্তাে জন্ 
ব্বি়ী েুরযাগ েুস্ব্া প্দান করে।  

রাষ্ট্রসমজূহর সমন্বজয় গঠিত একটি সফল রাষ্ট্রীয় 
পররবার।
৩০০ বেরেে ব্বস্ি েময় ্রে, স্কটল্াডে যুক্তোরজ্ে  
অংি স্হোরব উন্নস্ে লাভ করেরে। ইংল্াডে, ওরয়লে এবং 
উত্তে আয়ােল্ারডেে োরথ একস্ত্রে হরয়, স্কটল্াডে স্বরবেে 
েবরচরয় েফল োষ্ট্রেমরূহে েমন্বরয় একটি েফল োষ্ট্র়ীয় 
পস্েবাে তেস্ে করেরে। 

একটি শরক্তশালী স্কটিশ পাল্থাজমন্ট।
স্কটল্ারডেে ইস্েমর্্ই োে স্নজস্ব েংেদ েরয়রে ব্যখারন হােপাোল, সু্কল, 
পুস্লি েংক্ান্ত এবং অন্ান্ গুরুত্বপূণ্ন স্বষয় েম্পরক্ন  স্েদ্ান্ত ব্নয়া হয়।  
আগাম়ী বেে ব্থরক, স্কটিি পাল্নারমন্ট আেও ব্বস্ি ক্মো পারব যাে ফরল 
োো করেে হাে স্ন ্্নােণ কেরে পােরব এবং স্েদ্ান্ত স্নরে পােরব যস্দ 
এবং কখন অথ্ন ্াে কেরব।





এটি একটি বড় রসদ্ধান্ত। 
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১৮ই ব্েরটেম্বরেে গণরভারটে অথ্ন হল একটি বড় স্েদ্ান্ত ব্নয়া যা েবস্কেুরক প্ভাস্বে কেরব: স্কভারব 
আপস্ন বেবাে এবং কাজ কেরবন, ক়ী মদু্রা আপস্ন ব্বহাে কেরবন, ব্য কে আপস্ন ব্দরবন, ব্য আইন 
আপস্ন ব্মরন চলরবন এবং ব্য পােরপাট্ন  আপস্ন বহন কেরবন। যুক্তোজ্ গভন্নরমন্ট স্ববোে করে ব্য একেরগে 
ব্থরক আমো আরো ব্বস্ি ব্িয়াে কেরে এবং লাভ কেরে পােব।

অথবা, আরো ব্বস্ি েরথ্ে জন্ অনরুো্ কেরে আপস্ন স্লখরে পারেন: 
Scotland Office, 1 Melville Crescent, Edinburgh, EH3 7HW.



যকু্তরাজ্যের সজগে স্কটলযোজডের  
একসাজে োকার অে্থ কী।

স্কটিশজের স্াধীনতার উপর গণজ�াট সম্পরক্থ ত তেযোবলী।


