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ইউজকজত আ্জকর স্কটলযোন্ড: দুই ভুিজনর সেরা 3

আমাজের অর্থননপ্তক শপ্ক্ত এিং প্নরাপত্া 6 
 যুক্তরাজ্যের পাউন্ড  7

আমাজের একক িা্ার   7
আপ্র্থক পপ্রজষিা  9
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18 সেজটেম্বর 2014, তাপ্রজে 
স্কটলযোজন্ডর ্নগণ আমাজের ্ীিজনর 
একটি অনযেতম গুরুত্বপূণ্থ প্েদ্ান্ত সনজি – 
তা হজলা যুক্তরাজ্যে রাকা িা তা সরজক 
সির হজয় পৃরক স্াধীন রাজ্রে পপ্রণত 
হওয়া।

স্কটলযোজন্ডর এক্ন সেজরেটাপ্র অি সটেট 
প্হজেজি, োম্প্রপ্তক মােগুজলাজত আপ্ম 
োরা সেজশর িযেপ্ক্ত, কপ্মউপ্নটি এিং প্িপ্ভন্ন 
রিপ্তষ্াজনর োজর গণজভাজটর প্িষজয় 
আজলাচনা কজরপ্ি। েমগ্র স্কটলযোজন্ডই, 
যুক্তরাজ্যের োজর স্কটলযোজন্ডর রাকার 
েুপ্িধাপ্ে এিং না রাকার রিভাি েম্বজধে 
স্পষ্ট, োধারণ তজরযের ্নযে ্নগণ 
আমাজক প্্জঞেে কজরজিন, যা িযেপ্ক্ত ও 
রিপ্তষ্ান, যাজের ্নযে তারা কা্ কজরন 
এিং সয েকল সলাক তাজের পপ্রজষিা 

িযেিহার কজরন তাজের প্েদ্ান্ত গ্রহজণ 
েহায়ক হজি। 

স্কটলযোন্ড যুক্তরাজ্যের অংশ প্হজেজি 
রাকার েুপ্িধাপ্ে িযোেযো করার ্নযে এিং 
স্াধীনতার রিভাি পরীক্া করার ্নযে 
যুক্তরা্যে েরকার একটি িড় আকাজরর 
প্িজলেষণধমমী রিকল্প হাজত প্নজয়জিন। 
ইজতামজধযে গৃহীত রিধান উপেংহারেমুহ 
এই কু্দ্র পুপ্তিকাটিজত েপ্ন্নজিপ্শত করা 
হজয়জি। প্িতিাপ্রত প্িজলেষণ – এিং আরও 
অজনক তরযোিলী – প্নজচর প্লংজক পাওয়া 
সযজত পাজর www.gov.uk/
scottishreferendum.

যুক্তরা্যে েরকার চায় সয, স্কটলযোজন্ডর 
েকজলই গণজভাজটর আজগ এই গণজভাট েম্বজধে 
ভাজলাভাজি ওয়াপ্কিহাল সহাক। তাই, এই 
তরযোিলীজক েকজলর প্নকট সপৌঁজি সেওয়ার 
প্িষয়টি প্নপ্চিত করজত আপ্ম েকল রিপ্তষ্ানজক 
উৎোপ্হত করজিা সযন যুক্তরাজ্যের োজর 
স্কটলযোজন্ডর রাকার ইপ্তিাচক প্েকগুজলা তারা 
িুঝজত পাজরন।

অ্যালিস্যার কযারমযাইককি এমলি 
(Alistair Carmichael MP)
স্কটি্যাকডের সেকরেটযালর অব সস্ট 

রিকৃত ঘটনািলী ্ানুন

আপপ্ন     @YouDecide2014,  
www.gov.uk/scottishreferendum এিং facebook.com/youdecide2014  
এর মাধযেজম অনলাইন প্িতজক্থ  সযাগ প্েজত পাজরন।  f
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যুক্তরাজ্যের অংশ রাকজল তা স্কটলযোন্ডজক দুই 
ভুিজনর সেরা েুপ্িধাগুজলা সেজি। 

হপ্লরুড-এ আমাজের একটি শপ্ক্তশালী স্কটিশ 
েংেে রজয়জি, যা £27 প্িপ্লয়জনর অপ্ধক িযেয় 
প্নয়ন্ত্রণ কজর – তা স্কটলযোজন্ডর েকল েরকাপ্র 
িযেজয়র রিায় 60%। প্শশুযত্ন; প্শক্া; রিপ্শক্ণ ও 
েক্তা; এন্াররিাই্; স্াস্যে ও োমাপ্্ক সেিা; 
নযোয়প্িচার এিং প্নয়ন্ত্রণ; পপ্রজিশ; কৃপ্ষ, মৎেযে ও 
গ্রামীণ প্িষয়াপ্ে; এিং প্শল্প, েংসৃ্কপ্ত ও সেলাধুলা 
প্িষজয় স্কটিশ চাপ্হো ও আকাঙ্কা পূরজণ 
আইনকানুন ততপ্র ও সেগুজলা পপ্রিত্থ ন করজত 
স্কটিশ েংেজের ক্মতা রজয়জি।

োজর োজর যুক্তরাজ্যের অংশ হওয়ায় 
আমরা েুপ্িধা সভাগ কপ্র; যুক্তরাজ্যের েংেে 
যুক্তরাজ্যের েকজলর পজক্ অর্থনীপ্ত, রিপ্তরক্া, 
্াতীয় প্নরাপত্া এিং আন্ত ্্থ াপ্তক প্িষয়ািলী 
প্নজয় প্েদ্ান্ত গ্রহণ কজর। একটি তুলনামূলক িড়, 
অপ্ধক তিপ্চত্যেময় এিং প্স্প্তশীল অর্থনীপ্তর অংশ 
হজয় আমরা েুপ্িধা গ্রহণ কপ্র, যা আমাজেরজক 
ভাজলা েমজয় েুপ্িধা প্নজত ও োরাপ েমজয় ঝঁুপ্ক 
ভাগাভাপ্গ করার েুজযাগ রিোন কজর। 

আর আমাজের প্িজকন্দীকরণ পদ্প্ত নমনীয়। 
েযে স্কটলযোন্ড অযোক্ট 2012 স্কটিশ েংেেজক 
কজরর ক্মতাজক েিজচজয় িড় প্িজকন্দীকরজণর 
্নযে 300 িিজরর ইপ্তহাজে রিরমিার ক্মতা 
অপ্থণ কজরজি। 

এপ্রিল 2016 সরজক, আরও প্িজকন্দীকরজণর 
মাধযেজম স্কটিশ েংেেজক অপ্তপ্রক্ত কজরর 
ক্মতা রিোন করজি, তাই এটি স্কটলযোজন্ড 
িযেপ্য়ত অজর্থর এক-তৃতীয়াংশ প্নজ্রাই 
উজত্ালন করার ্নযে োয়ী হজি। এই ক্মতার 
মজধযে রজয়জি একটি নতুন স্কটিশ আয়কজরর 
হার, যা স্কটলযোজন্ড রাকা ্নগজণর ্নযে স্কটিশ 
েরকারজক কজরর হার প্নধ্থারজণর েুজযাগ রিোন 
করজি। যুক্তরা্যে েরকার আরও প্কিু ক্মতার 
প্িষয় সঘাষণা কজরজি যার মাধযেজম স্কটিশ 
েরকার তার প্নজ্র ্নযে িন্ড ইেুযে করজত 
পারজি এিং রিধান পপ্রিহন রিকল্প, হােপাতাল, 
সু্কল এিং িনযো রিপ্তজরাজধর ্নযে মূলধন 
প্িপ্নজয়াগ করজত ধার করজত পারজি।

ইউজকজত আ্জকর স্কটলযোন্ড: দুই 
ভুিজনর সেরা

রিধান ক্মতােমূহ যা েংরপ্ক্ত এিং উত্রাপ্ধকারেূজত্ হতিান্তপ্রত 

আোলত প্শক্া স্াস্যে কৃপ্ষ

পুপ্লশ িযেিো
োজপাট্থ

পপ্রজিশ মািধরা

েংসৃ্কপ্ত ও 
প্শল্পকলা

পপ্রিহন রেীড়া অপ্নি ও উদ্ার

উত্তরযালিকযারেূকরে হস্যান্তলরত প্রিযান লবষয়যাবিী: 

রিপ্তরক্া ও
্াতীয় প্নরাপত্া

কলযোণ মযোজরো অর্থননপ্তক  
নীপ্তমালা

েং প্িধান

পররা্রে ইপ্মজগ্রশন েম্প্রচার জ্ালানী
নীপ্তমালা

প্রিযান মজুত:

স্কটি্যাডে অ্যাক্ট 2012 আকরযা স�যাগ ককর:

স্্যাম্প লিউটি  
ি্যাডে ট্যাক্স 

এলপ্রি 2015

ি্যাডেলিি ট্যাক্স 

এলপ্রি 2015

ঋণ ক্ষমতযা 

এলপ্রি 2015

আয়ককরর স্কটিশ  
হযার

এলপ্রি 2016
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যুক্তরা্যে হজলা েংযুক্ত চারটি রা্রে এিং 
েীমান্তজরো মুক্ত। আমরা একজত্ এনএইচএে 
এিং প্িপ্িপ্ে গঠন কজরপ্ি, স্াধীনতার ্নযে প্িবে 
যুদ্গুজলাজত যুদ্ কজরপ্ি, অপ্লপ্পিজক েফলতা 
উেযাপন কজরপ্ি এিং প্িজবের মজধযে েজি্থাত্ম 
ও েিজচজয় সটকেই ্াপ্তপুঞ্জ গঠন কজরপ্ি। 
স্াধীনতার অর্থ হজি স্কটলযোন্ড একটি নতুন 
রা্রে গঠজনর ্নযে যুক্তরা্যে সিজড় যাজি। 
যুক্তরাজ্যের অিপ্শষ্ট অংশ অপপ্রিপ্ত্থ ত 
সরজক এপ্গজয় যাজি। যুক্তরাজ্যের আইন ও 
রিপ্তষ্ানেমূহ – সযমন িযোংক অি ইংলযোন্ড – 
অপপ্রিপ্ত্থ ত যুক্তরাজ্যে কায্থরেম এপ্গজয় প্নজয় 
যাজি এিং তারা প্িপ্ভন্ন রিপ্তষ্াজনর েেেযেপে 
সযমন – ইইউ (EU), ইউএন (UN), নযোজটা 
(NATO) এিং প্্7 (G7)-এ তাজের 
েেেযেপে ধজর রােজি।

একটি স্াধীন স্কটলযোন্ড সয েকল রিপ্তষ্াজনর 
েেেযেপে সপজত ইচু্ক সেগুজলার ্নযে তাজক 
আজিেন করজত হজি এিং তার প্নজ্র ঘজরায়া 
রিপ্তষ্ানেমূহ স্াপন করজত হজি। িত্থ মাজন 
স্কটলযোজন্ড কা্ করজি এমন 200-এর 
অপ্ধক গণ েংস্া রজয়জি – স্াধীন স্কটলযোজন্ডর 
েরকারজক প্েদ্ান্ত প্নজত হজি সয, সেগুজলার 
কয়টির অনুরূপ রিপ্তষ্ান স্াপন করজত হজি। 
এই ধরজনর রিপ্তষ্ান ততপ্র ও পপ্রচালনা 
করার িযেয় প্নি্থাহ করজত হজি স্কটিশ কর 
রিোনকারীজেরজক।

যুক্তরাজ্যের অংশ প্হজেজি, স্কটলযোজন্ডর 
অর্থনীপ্ত শপ্ক্তশালীভাজি কা্ কজরজি। 
গত 50 িির ধজর, িযেপ্ক্ত রিপ্ত অর্থননপ্তক 
ফলাফজলর রিিৃপ্দ্ যুক্তরাজ্যের গজড়র তুলনায় 
স্কটলযোজন্ড প্কিুটা শপ্ক্তশালী হজয় রজয়জি। 
এর মাধযেজম সেো যায় সয, যুক্তরাজ্যের 
অংশ হওয়ায় ফজল স্কটলযোন্ড অনযোনযে কু্দ্র 
স্াধীন সেশেমূহজক হাপ্রজয় ভাজলাভাজি 
এপ্গজয় সগজি। 2000 সরজক 2012 
পয্থন্ত স্কটলযোজন্ডর মারাপ্পিু রিিৃপ্দ্ সডনমাক্থ , 
প্ফনলযোন্ড, আয়ারলযোন্ড, লুজসেমিাগ্থ এিং 
পতু্থ গাল সরজক সিপ্শ প্িল। 

যুক্তরাজ্যের মজধযে আমরা েমগ্র স্কটলযোন্ড, 
ইংলযোন্ড, ওজয়লে এিং নে্থ ান্থ আয়ারলযোজন্ড 
েপিে একজত্ ্জড়া কপ্র এিং ঝঁুপ্ক ভাগাভাপ্গ 
কপ্র। যুক্তরাজ্যের অর্থনীপ্তর আকার ও 
তিপ্চত্যে আমাজেরজক 2008 োজলর িযোংপ্কং 
োজতর ধ্বজের মজতা েমেযো সরজক আমাজের 
অর্থনীপ্তজক েুরপ্ক্ত রােজত েহায়তা কজরজি। 
2008 োজল যুক্তরা্যে েরকার রয়যোল 
িযোংক অি স্কটলযোন্ড (Royal Bank of 
Scotland) (RBS)-সক পুনঃঅর্থায়ন 
করার ্নযে £45 প্িপ্লয়ন িযেয় কজরজি, 
িযোংকটি েরকারী প্নচিয়তা ও ঋণ িািে আরও 
£275 প্িপ্লয়ন গ্রহণ কজরজি। েি্থোকুজলযে এই 
েহায়তাটি নর্থ প্ে -এর ততলেহ ঐ িির েমগ্র 
স্কটিশ অর্থনীপ্তর প্বিগুণ আকাজরর হজি। 

আমাজের অর্থননপ্তক শপ্ক্ত  
এিং প্নরাপত্া

েুইজডন 1.6%
স্কটলযোন্ড 1.2%

অপ্্রিয়া 1.2%

প্ফনলযোন্ড 1.1%
আয়ারলযোন্ড 0.8%
লুজসেমিাগ্থ 0.8%

পতু্থ গাল 0.2%
সডনমাক্থ 0.1%

মারা প্পিু GVA (মূলযে িৃপ্দ্ েংজযা্ন) িৃপ্দ্ হার
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আমাজের একক িা্ার 
একক মুদ্রা ও একক আইনকানুনেহ যুক্তরাজ্যের 
িৃহৎ অভযেন্তরীণ িা্ার িযেিোরিপ্তষ্ানগুজলাজক প্িনা 
িাধায় েমগ্র যুক্তরাজ্যে িাপ্ণ্যে করার েুজযাগ রিোন 
কজর, যা িযেিোরিপ্তষ্ান, কমমী ও সভাক্তাজেরজক 
েুপ্িধা রিোন কজর। 2011 োজল, স্কটলযোন্ড 
যুক্তরাজ্যের অনযোনযে অংজশ £45.5 প্িপ্লয়জনর 
সিপ্শ মালামাল ও পপ্রজষিা প্িপ্রে কজরজি। এটি 
প্িজবের িাপ্ক অংজশ আমাজের রপ্াপ্নকৃত পপ্রমাজণর 
প্বিগুণ এিং েমগ্র ইউজরাপ্পয়ান ইউপ্নয়জনর েমপ্বিত 
পপ্রমাজণর চারগুণ। 

এই িাপ্ণ্যেজক েহায়তা কজরজি একটি অপ্ভন্ন 
িযেিোপ্য়ক কাঠাজমা যা হজলা অনলাইন িা রিধান 
েড়ক (high street)-এর িা্াজর পণযে সপজত 
কমমী প্নজয়াগ সরজক শুরু কজর অর্থ ধার করা পয্থন্ত 
িযেিোর েকল ধাজপর প্ভপ্ত্। 

যুক্তরাজ্যের পাউন্ড 
যুক্তরা্যে হজলা ইপ্তহাজের অনযেতম েফল 
মুদ্রা, রা্স্ এিং রা্ননপ্তক ইউপ্নয়ন, এিং 
িত্থ মান িযেিস্া স্কটলযোজন্ডর ্নযে গুরুত্বপূণ্থ 
েুপ্িধািলী প্নজয় আেজি। যুক্তরাজ্যের েকল 
অংজশর েুপ্িধাজর্থ কর, িযেয়, মুদ্রানীপ্ত এিং 
আপ্র্থক স্াপ্য়জত্বর নীপ্ত েমগ্র যুক্তরাজ্যে েমবিয় 
করা হয়। ঝঁুপ্কেমূহজক একত্ করা হয় এিং 
অপ্নচিয়তার প্িপরীজত যুক্তরাজ্যের একটি 
োধারণ িীমা রজয়জি। 

যপ্ে স্কটলযোজন্ডর ্নগণ যুক্তরা্যে সিজড় 
সেওয়ার ্নযে সভাট রিোন কজরন, তজি আমরা 
যুক্তরাজ্যের পাউন্ডজক সিজড় সেওয়ার ্নযেও 
সভাট সেজিা। এই অংশটি প্নি্থাচন করার ্নযেই 
আমাজেরজক িলা হজয়জি। 

স্কটিশ েরকার অপ্িভক্ত যুক্তরাজ্যের োজর 
একটি েপ্মিপ্লত মুদ্রার ্নযে রিতিাি কজরজি। 
যুক্তরাজ্যের রিধান প্তনটি রা্ননপ্তক েলই 
েপ্মিপ্লত মুদ্রার প্িষয়টি িাপ্তল কজর প্েজয়জি, 
কারণ এটি অপ্িভক্ত যুক্তরা্যে িা স্াধীন 
স্কটলযোজন্ডর স্ার্থ রক্া করজি না। একটি স্াধীন 
স্কটলযোজন্ডর অনযে, েপ্মিপ্লত মুদ্রা অর্থননপ্তক 
চযোজলঞ্জগুজলা েমবিয় করার ্নযে অজনক 
সিপ্শ কঠিন কজর তুলজি, কারণ তা আমরা 
ইউজরাপ্পয়ান সেশগুজলার েমপ্বিত মুদ্রার 
সক্জত্ সেজেপ্ি। অপ্িভক্ত যুক্তরাজ্যের ্নযে, 
রা্স্ িা আপ্র্থক েমেযোর েময় যুক্তরাজ্যের 
করোতাগণজক স্কটলযোন্ডজক উত্রজণর ্নযে িলা 
হজত পাজর – এমন েম্ািনােহ এটি অজনক 
সিপ্শ ঝঁুপ্কর হজত পাজর।  

স্যািীনতযা অলজজি ত হকি, স্কটিশ েরকযারকক সবকে লনকত হকব:

 অনযানুষ্যালনকভযাকব িযাউডেকক গ্রহণ করযা, সয ভাজি পানামা 
এিং ইকুজয়ডর মাপ্ক্থ ন ডলার িযেিহার কজর রাজক, (তরাকপ্রত 
"সটেরপ্লঙ্াইজ্শন"), যার অর্থ হজচ্ স্কটলযোজন্ডর েুজের হার এিং 
তার িযোংকগুজলার সশষ অিলম্বন প্হজেজি সক ঋণোতা হজি তার 
উপর সকান প্নয়ন্ত্রণ রাকজি না;

 ইউকরযাকত স�যাগদযান করযা, যা একটি স্াধীন স্কটলযোজন্ডর ইইউজত 
সযাগোন করার অংশ প্হজেজি করজত িাধযে হজত পাজর, এিং এর অর্থ 
হজচ্ ইউজরা ইউজক পাউজন্ডর েরিরাহজক রিপ্তস্াপন করজি এিং 
স্কটিশ েুজের হার ইউজরাপীয় সকন্দীয় িযোংক বিারা প্নধ্থাপ্রত হজি;

 একটি নতুন স্কটিশ মুদ্যা ততলর করযা, যা স্কটিশ েরকারজক েকল 
অর্থননপ্তক নীপ্তর উপর পূণ্থ প্নয়ন্ত্রণ প্েজি, প্কন্তু এর অর্থ হজচ্ 
েঞ্চয় এিং সপনশজনর মূজলযের িযোপাজর অপ্নচিয়তা, এিং িযেিো 
করজত েরচ অজনক সিজড় যাওয়া।

যুক্তরাজ্যের মজধযে সরজক, এই ধরজনর সকাজনা ঝঁুপ্ক িাড়া, আমরা শপ্ক্তশালী 
ইউজক পাউন্ড সরজক উপকৃত হই। 
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েমগ্র যুক্তরা্যে ্ুজড়ই সভাক্তা েুরক্া ও 
উপজেশ রিোজনর অজনক েংস্া রজয়জি, 
সযমন েযে প্ফনাপ্সিয়াল কন্ডাক্ট অজরাপ্রটি (the 
Financial Conduct Authority), 
েযে প্ফনাপ্সিয়াল অমিাডেমযোন োপ্ভ্থ ে 
(the Financial Ombudsman 
Service), এিং েযে মাপ্ন অযোডভাইে োপ্ভ্থ ে 
(the Money Advice Service), যা 
মজতা রিপ্তষ্ান স্াধীন স্কটলযোজন্ড ততপ্র করা 
অজনক িযেয়িহুল হজি। আপ্র্থক পপ্রজষিা প্শজল্পর 
রিাক্কলন অনুযায়ী এর েরচ হজত পাজর প্মপ্লয়ন 
প্মপ্লয়ন পাউন্ড।

যপ্ে িযোংকেমূহ সকাজনা ধরজনর েমেযোর 
মুজোমুপ্ে হয়, তজি তাজের েুরক্ার ্নযে 
যুক্তরাজ্যের পয্থাপ্ তহপ্িল েমৃদ্ িযেিস্া 
রজয়জি, যা যুক্তরাজ্যের িযোংকেমূজহর 
£85,000 পয্থন্ত আমানজতর েুরক্া 
সেজি। যপ্ে স্কটলযোন্ড স্াধীন হজয় যায়, তজি 
স্কটলযোজন্ডর িযোংক এিং তাজের গ্রাহকগণ 
আর এই েুরক্ার অন্তভু্থ ক্ত রাকজি না। 
স্াধীন স্কটলযোন্ডজক ইইউ’র আইজনর অধীজন 
প্নজ্জের আমানত প্নরাপত্া প্স্কম ততপ্র 
করজত হজি। যপ্ে স্কটলযোজন্ডর দুটি িড় 
িযোংজকর মজধযে একটি িযের্থ হয়, তজি এই 
আমানজতর ক্প্তপূরজণর ্নযে িযেপ্য়ত অজর্থর 
চাপ েপূিণ্থভাজি অনযে িযোংকটির উপর পড়জি। 
যপ্ে এই প্স্কমটি িযের্থ হয়, তজি স্াধীন স্কটিশ 
েরকারজক তাজত হতিজক্প করার রিজয়া্ন 
হজত পাজর। িত্থ মাজন, স্কটিশ প্স্কজমর আওতায় 
সয আমানতজক অন্তভু্থ ক্ত করা হজত পাজর, 
তার মূলযে স্কটিশ অর্থনীপ্তর 100% এর 
অপ্ধক হজত পাজর।

আমরা আপ্র্থক পপ্রজষিা এিং আপ্র্থক োজত 
যুক্তরাজ্যের অিস্ান সরজক লাভিান হই, যা 
স্কটিশ অর্থনীপ্তর ্নযে েিজচজয় গুরুত্বপূণ্থ – 
2013 োজল তা স্কটিশ অর্থনীপ্তজত 
£8.8 প্িপ্লয়ন অর্থ সযাগান প্েজয়জি 
এিং 8% স্কটিজশর কম্থেংস্ান কজরজি 
(রিায় 200,000)। 

স্কটিশ আপ্র্থক োত, এিং এই েকল কম্থেংস্ান 
ইংলযোন্ড, ওজয়লে ও উত্র আয়ারলযোন্ড – 
এিং স্কটলযোজন্ড িাে করা গ্রাহকজের উপর 
প্নভ্থ রশীল। যুক্তরাজ্যে আমাজের একক 
িা্াজরর অর্থ হজলা, স্কটলযোজন্ডর আপ্র্থক 
পপ্রজষিার োজর প্নজয়াপ্্ত ফাম্থেমূহ সকাজনা 
ধরজনর রিপ্তিধেকতা িাড়াই েমগ্র যুক্তরাজ্যে 
তাঁজের পণযে প্িপ্রে করজত পাজর। স্কটিশ 
ফাম্থেমূহ কতৃ্থ ক প্িপ্রেত রিায় 90% ISA 
এিং 80% মজগ্থ্ যুক্তরাজ্যের অনযোনযে 
অংজশর গ্রাহকজের প্নকট প্িপ্রে করা হয়। 

স্াধীনতা এই ঘজরায়া িা্ারজক সভজঙ্ প্েজত 
পাজর। স্াধীন স্কটলযোন্ডজক তার প্নজ্র 
আপ্র্থক পপ্রজষিার ্নযে আইপ্ন ও প্নয়ন্ত্রণকারী 
অিকাঠাজমা, তার প্ন্স্ কর পদ্প্ত স্াপন 
করজত হজি। এর অর্থ হজত পাজর সয, সয 
েকল ফাম্থ স্াধীন স্কটলযোন্ড এিং অপ্িভক্ত 
যুক্তরাজ্যে সপনশন, িীমা এিং মজগ্থ্ প্িপ্রের 
োজর ্প্ড়ত, তাজেরজক উভয় িা্াজর িযেিো 
পপ্রচালনা করজত অপ্তপ্রক্ত েরচ িহন করজত 
হজি – সয েরচ অিজশজষ িযেপ্ক্ত পয্থাজয় িহন 
করজত হজি (হয় কর রিোনকারী প্হজেজি না 
হয় গ্রাহক প্হজেজি)।

মুদ্রা প্নি্থাচন প্নপ্ি্থজশজষ, স্াধীনতা এই 
েিপ্কিুরই পপ্রেমাপ্প্ ঘটাজি। 

এই অর্থ হজত পাজর, সয েকল িযেিো েমগ্র 
যুক্তরাজ্যে পপ্রচাপ্লত হয়, তাজেরজক দুই 
ধরজনর আইনকানুন ও প্িপ্ধপ্নজষধ এিং দুই 
ধরজনর করাজরাপ পদ্প্ত সমাকাজিলা করজত 
হজি, যা েরচ িৃপ্দ্ করজি এিং অপ্নচিয়তা 
ততপ্র করজি, এিং েমগ্র যুক্তরাজ্যে িযেিো 
পপ্রচালনা করা কঠিনতর কজর তুলজি।

যুক্তরাজ্যের েরকাজরর প্িজলেষজণর মাধযেজম রিপ্ত 
িির স্কটলযোজন্ডর রিপ্তটি পপ্রিাজরর েম্ািযে েরচ 
স্কটলযোন্ড এিং িাপ্ক যুক্তরাজ্যের অর্থনীপ্তর 
মজধযে একটি েীমাজরো আজরাপ কজর এিং 
£2000 েরজচর প্িপ্নমজয় প্িপ্ভন্ন ধরজনর 
প্নয়ন্ত্রণকারী এিং অনযোনযে পদ্প্তর অিতারণা 
কজর। 

আপ্র্থক পপ্রজষিােমূহ
যুক্তরাজ্যের অর্থনীপ্তর আকাজরর মাজন হজলা, 
এটি সত্ী ও প্নরাপে অর্থননপ্তক সেক্টজর 
টিজক রাকজত পারজি এিং েহায়তা করজত 
পারজি। একটি স্াধীন স্কটলযোজন্ডর িযোংপ্কং 
সেক্টর হজত পাজর তার অর্থনীপ্তর আকাজরর 
সচজয় 12 গুণ িড় – যা েমেযোয় পড়ার 
পর আয়ারলযোন্ড, আইেলযোন্ড এিং োইরিাে 
সরজকও অজনক িড়। 

Banking sector assets as a proportion 
of GDP

Scotland analysis: 
Financial Services
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প্্প্ডপ্পর অনুপাত প্হোজি িযোংপ্কং োজতর 
েপিে 
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এই অপ্তপ্রক্ত েরজচর ঝঁুপ্কর পপ্রিজত্থ , 
ফাম্থগুজলা শুধুমাত্ একটি িা্াজর দৃপ্ষ্ট প্নিধে 
করজত পাজর। স্কটিশ স্াধীনতার রিাক্কাজল এই 
উচ্চ েরজচর ঝঁুপ্কর িযোপাজর RBS এিং 
িযোংক অি স্কটলযোন্ড-এর মজতা সকাপিাপ্নেমূহ 
করা িজলজি। যপ্ে স্াধীনতার পজক্ সভাট 
পজড়, তজি টেযোন্ডাড্থ  লাইফ অযোন্ড অযোলাজয়সি 
ট্াটে (Standard Life and Alliance 
Trust)-এর মজতা অনযোনযেরাও তাজের িযেিোর 
অংশপ্িজশষজক প্কভাজি ইংলযোজন্ড প্নজয় যাজি 
তা প্নজয় ভািজি। 

স্াধীনতা স্কটলযোজন্ডর ্নগজণর ্নযে মজগ্থ্, 
িীমা ও সপনশনেহ আপ্র্থক পজণযের প্িকল্প 
কপ্মজয় প্েজত পাজর এিং েরচ িৃপ্দ্ কজর 
প্েজত পাজর। প্নরজপক্ প্িজলেষজণর উপর প্ভপ্ত্ 
কজর যুক্তরা্যে েরকার রিাক্কলন কজরজিন 
সয, স্কটলযোজন্ড িাপ্ষ্থক গড় মজগ্থ্-এর ্নযে 
পপ্রজশাপ্ধত অজর্থর পপ্রমাণ £1,700 িাড়জত 
পাজর। িত্থ মাজন এিং ভপ্িষযেজত েমগ্র যুক্তরাজ্যে 

আমাজের েপিে ভাগাভাপ্গ করার ফজল 
স্কটলযোজন্ডর গণ িযেয়জক েহায়তা রিোন 
কজর – 1998 োল সরজক স্কটলযোজন্ডর িযেয় 
যুক্তরাজ্যের গড় িযেয় সরজক 10% সিপ্শ। 
13-2012 োজল তা িযেপ্ক্ত রিপ্ত £1,300-
এর েমপপ্রমাণ প্িল।

আমরা যুক্তরাজ্যের সযোজনই িাে কপ্র না 
সকন, স্ানীয় অর্থনীপ্তর েজি্থাচ্চ ভাজলা িা 
োরাপ অিস্া, িা স্ানীয় ্নগজণর মধযেকার 
পার্থকযে প্িজিচনা না কজরই, েকল ্নগণ 
একই ধরজনর েুপ্িধাপ্ে সভাগ কজর। যুক্তরাজ্যের 
অর্থনীপ্তর আকার ও শপ্ক্তমত্া আমাজেরজক 
রিজয়া্জনর েময় ্নগণজক েহায়তা রিোজন 
এিং আমাজের িৃদ্ অিস্ায় আপ্র্থক প্নরাপত্া 
রিোজন োহাযযে কজর।

স্াধীনতার রিাক্কাজল, স্কটলযোন্ড নর্থ প্ে সরজক 
ততল ও গযোজের রা্স্ সপজত পাজর, যার ্নযে 
আজলাচনা করার েরকার হজত পাজর। তজি, 
ততল সরজক আয় হজলা রা্জস্র েিজচজয় 
পপ্রিত্থ নশীল উৎেগুজলার মজধযে অনযেতম। 
প্িজকন্দীকরজণর পর সরজক, ততল এিং গযোে 
সরজক আয় সরজক স্কটলযোজন্ডর সভৌজগাপ্লক 
ভাগ £2 প্িপ্লয়ন সরজক £12 প্িপ্লয়জনর 
মজধযে উঠানামা কজরজি। স্কটলযোন্ড েরকাজরর 
তরযে সরজক সেো যায় সয, 2012-13 েমজয় 
নর্থ প্ে সরজক অপ্ ্্থ ত রা্জস্র সভৌজগাপ্লক 
ভাগ £4 প্িপ্লয়ন কজম সগজি – যা এক িিজর 
প্শক্া সক্জত্ স্কটলযোজন্ডর িাজ্ট ঘাটপ্তর 
অজধ্থজকরও সিপ্শ। তজি, যুক্তরাজ্যের অংশ 
প্হজেজি, যুক্তরাজ্যের অর্থনীপ্তর শপ্ক্তমত্া ও 
তিপ্চজত্যের েুপ্িধার ফজল 2012-13 েমজয় 
স্কটিশ েরকাজরর িাজ্ট মূলত িৃপ্দ্ সপজয়জি। 

আমাজের অংশীোপ্রত্বমূলক  
যুক্ত রা্যে
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যুক্তরাজ্যের মজধযে, ততল ও গযোে োত 
এিং নিায়নজযাগযে জ্ালানী োত লক্ লক্ 
গ্রাহজকর একক জ্ালানীর িা্াজরর েুপ্িধা 
পায়। স্কটলযোজন্ডর জ্ালানী োত ইংলযোন্ড ও 
ওজয়লজের 24 প্মপ্লয়ন উনু্ক্ত গ্রাহজকর 
রিজিশাপ্ধকাজরর উপর প্নভ্থ র কজর – যা 
স্কটলযোজন্ড অিপ্স্ত গ্রাহক েংেযোর 10 গুণ। 
যুক্তরাজ্যের অংশ প্হজেজি, নিায়নজযাগযে 
জ্ালানীর েম্ািনা েজি্থাচ্চ করজত আমরা 
স্কটলযোজন্ডর অগ্রেরমান নিায়নজযাগযে জ্ালানী 
োজতর োজর একজত্ কা্ কপ্র, যা েমগ্র 
যুক্তরাজ্যের গ্রাহকজের মজধযে েরচ ভাগাভাপ্গ 
করার মাধযেজম লাভিান হয়। 

নিায়নজযাগযে জ্ালানী প্শজল্পর মজতা উদ্ািনী 
প্শল্পগুজলা োরা প্িজবের সনতৃস্ানীয় এিং েমৃদ্ 
যুক্তরা্যে গজিষক েজলর প্নকট সরজক লাভিান 
হজি। েমগ্র যুক্তরাজ্যের গজিষকগণ অিকাঠাজমা 
িযেিহার সযমন এডভাসিড কপ্পিউটিং এিং 
আন্ত ্্থ াপ্তক েংস্ায়, সযমন ইউজরাপ্পয়ান 
সেন্ার ফর প্নউপ্লিয়ার প্রোচ্থ  (European 
Center for Nuclear Research) 
(CERN)-এ যুক্তরাজ্যের েেেযেপে সরজক 
লাভিান হয়। এই েরচ ভাগাভাপ্গ হওয়ার 
ফজল তা তাজের োমজর্থযের মজধযে রাজক। 
একই েমজয়, স্কটলযোজন্ডর গজিষকগণ েমগ্র 
যুক্তরাজ্যে গজিষণার ্নযে রিেত্ অর্থ সরজক 
েরােপ্র উপকৃত হয়। 2012-13 োজল 
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স্কটলযোন্ড যুক্তরাজ্যের প্রোচ্থ  কাউপ্সিল-এর অর্থ 
সরজক 13%-এর অপ্ধক অর্থ গ্রহণ কজরজি 
(£257 প্মপ্লয়ন) – যা স্কটলযোজন্ডর প্্প্ডপ্প 
(GDP)-র অংশ (8%) িা ্নগজণর অংশ 
(8.4%) সরজক ভাজলা। পািপ্লক ফাপ্ন্ডং-
এর অপ্তপ্রক্ত প্হজেজি, যুক্তরাজ্যের োতিযে 
েংস্াগুজলা স্কটলযোজন্ড গজিষণার ্নযে অজনক 
সিপ্শ পপ্রমাণ তহপ্িল সযাগান সেয়; 2011 
োজল অযোজোপ্েজয়শন অফ সমপ্ডকযোল প্রোচ্থ  
চযোপ্রটিে (Association of Medical 
Research Charities)-এর েেেযেগণ 
কতৃ্থ ক েংগৃহীত অজর্থর রিায় 14% স্কটলযোজন্ড 
গজিষণার ্নযে িযেয় হজয়জি। 

যুক্তরা্যে প্রোচ্থ  কাউপ্সিলে (The UK 
Research Councils) েমগ্র 
যুক্তরাজ্যের 200 এর অপ্ধক েরকাপ্র েংস্ার 
েমবিজয় গঠিত যা আ্ স্কটলযোজন্ডর ্নগণজক 
সেিা রিোন কজর। এগুজলা স্ারাজলা হজয়জি 
অপ্ভন্ন মাজনর কারজণ এিং করোতাজের 
েরচ কমাজত, িপ্হপ্ি্থজবে যুক্তরাজ্যের ভািমূপ্ত্থ  
উজ্জ্বল করজত এিং সযোজন রিজয়া্ন হয় 
সেোজন েপিে ও ঝঁুপ্কেমূহ একত্ করজত 
প্মতিযেয়ী হওয়ার মাধযেজম েুপ্িধা গ্রহণ করজত 
যুক্তরাজ্যের েকলজক েুজযাগ রিোন কজর। 
তজি, যপ্ে স্কটলযোন্ড যুক্তরা্যে পপ্রতযোগ কজর, 
তজি তা যুক্তরাজ্যের েকল রিপ্তষ্ানজকও 
পপ্রতযোগ করজি।

স্কটিশ েরকার িজলজিন সয, স্াধীনতার 
রিাক্কাজল তারা এই েকল রিপ্তষ্াজনর 
অজনকগুজলা ভাগাভাপ্গ করার েুজযাগ েঁু্জি। 
প্কন্তু এই রিপ্তষ্ানগুজলা অনযে আলাো রাজ্রের 
োজর তাজেরজক ভাগাভাপ্গ কজর না, এিং 
ভপ্িষযেজত দু’টি আলাো রা্রেজক সেিাোন করায় 
েমর্থ করজত যুক্তরাজ্যের রিপ্তষ্ানগুজলার 
িযেিস্াপনা পপ্রিত্থ ন করার প্িষয়টি অপ্িভক্ত 
যুক্তরাজ্যের স্ার্থেংপ্লেষ্ট সকন হজি, সে প্িষয়টি 
স্পষ্ট নয়। 

নতুন স্কটিশ রা্রেজক অপপ্রহায্থভাজি প্িপ্ভন্ন 
ধরজনর নতুন েরকাপ্র েংস্া ততপ্র করার 
রিজয়া্ন হজি। েপূিণ্থ নতুন ধরজনর রিপ্তষ্ান 
ততপ্র করা একটি প্িশাল কা্, যার ্নযে 
রিরজমই প্িপুল প্িপ্নজয়াজগর রিজয়া্ন হজি। 

যুক্তরাজ্যের অংশ প্হজেজি আমরা সযই 
রিপ্তষ্ানগুজলা সরজক েুপ্িধা গ্রহণ কপ্র, 
তা আমাজের তেনপ্দিন ্ীিজনর োজর 
ওতজরিাতভাজি ্প্ড়ত। উোহরণ স্রূপ, 
নযোশনাল লটাপ্র-সত েমগ্র যুক্তরাজ্যের লক্ 
লক্ সলাক অংশগ্রহণ কজরন, এিং এর মাধযেজম 
েংগৃহীত অর্থ েমগ্র যুক্তরাজ্যের সেলাধুলা 
ও েংসৃ্কপ্তজত িযেয় হয়, 1994 োল সরজক 
স্কটলযোজন্ডর 50,000-এর অপ্ধক িযেপ্ক্ত 
গ্রহণজযাগযে কারজণ £2.5 প্িপ্লয়ন অর্থ গ্রহণ 
কজর আেজি। যুক্তরাজ্যের নযোশনাল লটাপ্র-
সত অংশগ্রহণ চাপ্লজয় সযজত নতুন স্কটিশ 
েরকাজরর সকাজনা স্য়ংপ্রেয় অপ্ধকার রাকজি 
না।

নর্থ প্ে সরজক রা্স্

স্কটিশ প্শক্া োজত েরচ

স্কটিশ স্াস্যে োজত েরচ

£ প্মপ্লয়ন
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আমাজের সগৌরজিাজ্জ্বল অংশীোরীত্বমূলক 
রিপ্তষ্ানগুজলার একটি হজলা প্িপ্িপ্ে। এটি োরা 
প্িজবে রিশংপ্েত এিং তা সেজশর লক্ লক্ 
েশ্থক ও স্াতািৃদিজক তরযে ্ানায়, প্শক্াোন 
কজর এিং প্িজনােন সেয়। স্াধীনতার রিাক্কাজল, 
প্িপ্িপ্ে েহ গণ-পপ্রজষিা েম্প্রচারকারীগণ 
অপ্িভক্ত যুক্তরাজ্যের সলাক্নজক সেিাোন 
অিযোহত রােজি। 

একটি আলাো নতুন রা্রে প্হজেজি, স্কটলযোন্ড 
স্য়ংপ্রেয়ভাজি প্িপ্িপ্ে-এর অংশীোরীত্ব পাওয়ার 
্নযে প্িজিপ্চত নাও হজত পাজর। প্িপ্িপ্ে’র 
প্িেযেমান েপিে িযেিহাজরর ্নযে সযজকাজনা 
প্নলাম, িা প্িপ্িপ্ে’র অনুষ্ান রিেশ্থজনর ্নযে, 
হয়জতা আজলাচনা করজত হজত পাজর।

যুক্তরা্যে প্হজেজি একজত্ আমরা আমাজের 
চারপাজশর প্িবেজক রিভাপ্িত কপ্র। যুক্তরা্যে 
ইইউ (EU), নযোজটা (NATO), প্্7 (G7), 
কমনওজয়লর (Commonwealth) এিং 
্াপ্তেংঘ প্নরাপত্া পপ্রষে (UN Security 
Counsil)-এর শীষ্থস্াজন রজয়জি – এটি হজলা 
পৃপ্রিীর মজধযে একমাত্ সেশ যা এই েিগুজলা 
রিপ্তষ্াজনর েেেযে। স্কটলযোন্ডজক রিভাপ্িত 
কজর আমরা এরূপ আন্ত ্্থ াপ্তক প্েদ্ান্ত গ্রহণ 
কপ্র এিং োরা প্িজবে গণতন্ত্র ও মানিাপ্ধকার 
রিপ্তষ্ার ্নযে আমরা আমাজের রিভাি কাজ্ 
লাগাই। 

োরা প্িজবে যুক্তরাজ্যের কূটননপ্তক সনটওয়াক্থ  
প্িজবের োমজন স্কটলযোন্ডজক উপস্াপন 
কজর, সযোজন প্িজবের 154 টি সেজশর ও 
12 টি তিজেপ্শক অঞ্চল (Overseas 
Territories)-এর 267 টি দূতািাে, হাই 
কপ্মশন, কনেুযেজলট ও অনযোনযে অপ্ফজে 
14,000-এর অপ্ধক সলাক কা্ করজি। 
স্কটলযোন্ডপ্ভপ্ত্ক িযেিো রিপ্তষ্াজনর অর্থননপ্তক 
স্ার্থ রিজমাট করজত ও েুরক্া প্েজত আমরা 
আমাজের সনটওয়াক্থ  িযেিহার কপ্র – উোহরণ 
স্রূপ ্ালকরণ, তিষমযেমূলক করাজরাপ এিং 
িাপ্ণ্যে রিপ্তিধেকতা সরজক স্কটিশ হুইপ্স্কজক 
রক্া করা। 

100-এর অপ্ধক সেজশ পপ্রচাপ্লত 
169 টি অপ্ফজের মাধযেজম ইউজক সট্ড 
অযোন্ড ইনজভটেজমন্ (UK Trade & 
Investment) (UKTI)-এর েপ্রেয় 
েহজযাপ্গতায় স্কটিশ িযেিো রিপ্তষ্ানগুজলা 
লাভিান হয়।

এিং যুক্তরাজ্যের অংশ প্হজেজি, প্িজবের 
প্বিতীয় িৃহত্ম োহাযযেকারী প্হজেজি এিং প্্7 
(G7)-এর রিরম সেশ প্হজেজি 0.7% GNI 
(Gross National Income) (সমাট 
্াতীয় আয়) রিপ্তশ্রুপ্ত অ ্্থ জনর মাধযেজম 
আমরা আন্ত ্্থ াপ্তক েহায়তায় একটি িাতিি 
পার্থকযে ততপ্র করজত আমাজের েপিে একপ্ত্ত 
কপ্র। আমাজের সযৌর রিজচষ্টা যুক্তরা্যেজক চরম 
োপ্রদ্র দূরীকরজণ কা্ করার েুজযাগ রিোন 
কজর; কাজ্র েুজযাগ ততপ্রর মাধযেজম সমজয় ও 
নারীজের েম্ািনাজক অিাপ্রত করার মাধযেজম 
েহায়তার রিজয়া্ন িধে কজর এিং ্রুরী 
মানপ্িক েহায়তার সক্জত্ ্ীিন রক্ার ্নযে 
েহায়তা কজর।

প্িজবে আমাজের অিস্ান
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ইউজরাজপ যুক্তরাজ্যের শপ্ক্তশালী অিস্াজনর 
মাধযেজম আমরা েকজল লাভিান হই, সযোজন 
স্কটলযোজন্ডর ্নগণ ও িযেিো রিপ্তষ্াজনর 
্নযে সকাজনা ধরজনর েমেযোর সক্জত্, সযমন 
িাজ্ট রিণয়ন, মাি ধরা ও কৃপ্ষজত ভতু্থ প্ক – 
আমরা আমাজের রিভাি িযেিহার কপ্র। ইইউ’র 
োজর আজলাপ্চত সকাজনা ধরজনর শত্থ ািলীর 
মাধযেজম যুক্তরাজ্যের েকজলই উপকৃত হয়, 
যার মজধযে রজয়জি ইউজরা ও সশনজ্ন এলাকা 
(Schengen area) গ্রহণ না করা এিং 
আমাজের িাজ্জট িাড় রিোন, যার মূলযে £3 
প্িপ্লয়জনর উপর। 

স্াধীনতার রিাক্কাজল, স্াধীন স্কটিশ েরকারজক 
আন্ত ্্থ াপ্তক েংস্ায় সযাগোজনর ্নযে 
আজিেন করার রিজয়া্ন হজত পাজর, এর 
মজধযে ইইউ অন্তভু্থ ক্ত সযোজন 28 টি েেেযে 
রাজ্রের েমিপ্তর রিজয়া্ন হজত পাজর। ইইউ 
(EU)-র েেেযেপজের ্নযে স্কটিশ েরকাজরর 
শত্থ ািলী ও েময়েীমা কামনা করার প্িষয়টি 

নপ্্রপ্িহীন, সয কারজণ ইইউ কপ্মশন (EU 
Commission)-এর সরিপ্েজডন্, সস্পজনর 
রিধানমন্ত্রী এিং অনযেরা উজবিগ রিকাশ কজরজিন।  
যুক্তরাজ্যের ইইউ িাজ্ট সরজক িাড় পািার 
পপ্রিজত্থ  একটি স্াধীন স্কটলযোন্ডজক রিকৃতপজক্ 
চলমান যুক্তরা্যেজক অর্থরিোন করজত হজি। 

যুক্তরাজ্যের অংশ প্হোজি আমাজের সেশজক 
রিপ্তরক্া প্েজত আমরা একোজর কা্ও কপ্র। 
যুক্তরাজ্যের েকল অংশজক েুরক্া প্েজত 
েমপ্বিত রিপ্তরক্া পদ্প্ত অিলম্বন কজর। 
আমাজের প্নরাপত্া ও ইজন্প্লজ্সি এজ্প্সি 
আমাজেরজক 
েন্ত্রােিাে, গুপ্চরিৃপ্ত্ ও োইিার-অপরাধ 
সরজক েুরক্া সেয়। 

যুক্তরাজ্যের েশস্ত্র িাপ্হনী প্িজবের সেরা 
যারা যুক্তরাজ্যের মজধযে আমাজের প্নরাপে 
রাজে ও প্িজেজশ বিন্দ্ব রিপ্তজরাধ ও মানপ্িক 
অপাজরশনগুজলাজত অিোন রাজে; এটিজক 
প্িজবের মজধযে অনযেতম িড় সটকেই রিপ্তরক্া 
িাজ্ট বিারা িহন করা হয়।
 
আমাজের রিপ্তরক্া েংরোন্ত িযেয় স্কটলযোজন্ডর 
রিপ্তরক্া প্শল্পজক েহায়তা প্েজয় রাজক, এই 
সক্জত্ রিায় 12,600 ্ন সলাক প্নজয়াপ্্ত 
আজি। স্াধীনতার রিাক্কাজল, স্কটলযোন্ড প্ভপ্ত্ক 
সকাপিাপ্নগুজলাজক ঘজরায়া প্হজেজি ইউজক সয 
েকল কাজ্র চুপ্ক্ত রিোন করজত সিজি প্নজয় 
প্িল, ্াতীয় প্নরাপত্ার কারজণ, তেন তারা 
আর সে েকল কাজ্র চুপ্ক্ত পাওয়ার সযাগযে 
হজি না। 

ইউজকজত রিজিশ কজর আমাজের ক্প্ত করজত 
পাজর এমন সয সকান মানুষ এিং পজণযের 
রিজিশ রামাজত 20,000 এরও সিপ্শ ্নিল 
এিং £2 প্িপ্লয়জনর অপ্ধক অর্থ েরচ করার 
মাধযেজম আমাজের ইউজক েীমান্তজক েুরপ্ক্ত 
রাো হজয়জি। যুক্তরাজ্যের মজধযে, মানুষ এিং 
পণযে অিাজধ চলাচল করজত পাজর। ইউজকর 
অভযেন্তজর ভ্রমণ করার ্নযে েনাক্তকরণ 
নপ্রপজত্র রিজয়া্ন হয় না। পজণযের চলাচজলর 
্নযে না কাটেমে পপ্রেশ্থজনর িা রিশােজনর 
েংযুক্ত হজত হয়। স্কটলযোন্ড ও ইংলযোজন্ডর 
মজধযে রিপ্ত িির উভয় প্েজক 23 প্মপ্লয়ন 
যানিাহন পারাপার কজর; রিপ্তটি প্েজক 15 
প্মপ্লয়ন টন মাল চলাচল কজর; 7 প্মপ্লয়ন 
সরলযাত্ী স্কটলযোন্ড ও ইউজকর অনযোনযে অংজশর 
মজধযে যাতায়াত কজর; এিং স্কটলযোন্ড ও উত্র 
আয়ারলযোজন্ডর মজধযে 800,000 প্িমানযাত্ী 
যাতায়াত কজর। 

স্াধীনতা অ ্্থ ন করজল, স্কটলযোন্ড এিং 
ইউজকর অিপ্শষ্ট অংজশর মজধযের িত্থ মান 
েীমানা দুটি আলাো সেজশর মজধযে আন্ত ্্থ াপ্তক 
েীমান্ত হজয় যাজি। একটি পৃরক স্কটিশ রা্রে 
এিং অিপ্শষ্ট ইউজক-সক উভয় সেজশর েীমানা 
প্েজয় প্ক ভাজি মানুষ এিং পণযে রিিাপ্হত হজি 
সেটা পপ্রচালনা করার িযোপাজর প্েদ্ান্ত প্নজত 
হজি। এটা একটি েমজয়র িযোপার সয, দুটি 
প্ভন্ন েরকারকতৃ্থ ক তাজের প্ন্স্ পপ্রপ্স্প্তজক 
োমাল সেওয়ার ্নযে প্ভন্ন প্ভন্ন নীপ্ত অনুেৃত 
করার কারজণ টযোসে এিং প্নয়প্ন্ত্রত শােনিযেিস্ায় 
পার্থকযে সেো প্েজি। অপরাধীরা সচারাচালাজনর 
মাধযেজম এই পার্থজকযের েুজযাগ প্নজত পাজর। 
েরকারগুজলা প্ভন্ন অপ্ভিােন নীপ্ত প্নজয় 
এপ্গজয় যািার েম্ািনাও রজয়জি। যপ্েও, একটি 
স্াধীন স্কটলযোন্ড েুি সিপ্শ উনু্ক্ত অপ্ভিােন 
নীপ্ত প্নজয় এপ্গজয় সযজত নাও পাজর এিং 
ইউজক এিং আয়ারলযোজন্ডর েজঙ্ কমন ট্াজভল 
এপ্রয়ায় সযাগোন করজত চাইজত পাজর। 

1 ইউএেএ $31.55 প্িপ্লয়ন

2 ইউজক $17.88 প্িপ্লয়ন

3 ্াম্থাপ্ন $14.06 প্িপ্লয়ন

4 ্াপান $11.79 প্িপ্লয়ন

5 ফ্াসি $11.38 প্িপ্লয়ন

6 েুইজডন $5.83 প্িপ্লয়ন

7 নরওজয় $5.58 প্িপ্লয়ন

8 সনোরলযোন্ড $5.44 প্িপ্লয়ন

9 কানাডা $4.91 প্িপ্লয়ন

10 অজ্রিপ্লয়া $4.85 প্িপ্লয়ন

প্িজবের েজি্থাচ্চ েশ োহাযযেোতা 
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স্কটলযোন্ড যুক্তরাজ্যের একটি অপ্িজচ্েযে অংশ। 
আমরা েকজলই অিোন রাপ্ে এিং প্িপ্ভন্ন 
্াপ্তর একটি পপ্রিাজরর অংশ প্হজেজি েুপ্িধা 
পাই। 

যুক্তরাজ্যের অংশ প্হোজি, স্কটলযোজন্ডর প্নজ্র 
সেজশ এিং োরা প্িবে ্ুজড় রিভাি রজয়জি। 
আমাজের প্শল্পকারোনা যুক্তরাজ্যের অর্থনীপ্তর 
শপ্ক্ত এিং তিপ্চত্যে বিারা আরও ভাজলা 
ভাজি েুরপ্ক্ত এিং েমপ্র্থত এিং ইউজকর 
আন্ত ্্থ াপ্তক েংস্াগুজলাজত েেেযেপজের 
মাধযেজম আমরা প্িবে মজঞ্চ আমাজের কণ্ঠস্র 
সশানাজত েক্ম।

আমাজের স্তন্ত্র ্াতীয় েংসৃ্কপ্ত; আমাজের 
প্গ ্্থ া, আমাজের প্শক্া এিং আইপ্ন িযেিস্া - 
যুক্তরা্যে মজধযে েমিাপ্নত হজয় রাজক - এিং 
েি্থোই প্িল। এিং হপ্লরুজড উত্রাপ্ধকারেূজত্ 
হতিান্তপ্রত আমাজের প্ন্স্ েংেজে আমরা 
সমৌপ্লক প্িষয়গুজলার িযোপাজর প্েদ্ান্ত প্নজত 
পাপ্র, যা আমাজের তেনপ্দিন ্ীিজনর েজঙ্ 
আমাজের স্াস্যে, সু্কল, প্িচার িযেিস্া এিং 
পপ্রজিজশর েপিক্থ জক রিভাপ্িত কজর। 

300 িিজরর সিপ্শ েময় ধজর, আমরা 
ইউজকর অনযোনযে অংজশ অিপ্স্ত আমাজের িধুে 
এিং পপ্রিাজরর েজঙ্ একেজঙ্ কা্ কজরপ্ি। 
এিং সেজটেম্বর মাজে যুক্তরাজ্যের েজঙ্ রাকার 
্নযে সভাট প্েজয় আমরা পৃরক হজয় যা অ ্্থ ন 
করজত পাপ্র তার সচজয় একেজঙ্ সরজক সিপ্শ 
অ ্্থ ন করা অিযোহত রােজত পাপ্র। 

উপেংহার
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