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আধুনিক জগতে স্বাধীিো 
আরও সমৃদ্ধ, আরও সুখী, আরও ন্যায্য:  
স্কটল্যান্ড ককি িয়? 
 

সারাাংশ 

কম 2021-এ, স্বাধীিোর পতে একটি গণত াতট স্কটল্যান্ডবাসীরা স্কটল্যাতন্ডর অনধকাাংশ সাংসদ সদসয 
অর্থাৎ কমম্বার অফ স্কটিশ পাল্থাতমন্ট (MSPs) কবতে কিওয়ার জিয ক াট নদতয়তেি। 
 
স্কটিশ সরকার মতি কতরি কে গণত াতট জিসাধারণ কে নবকল্প কবতে কিি ো বুতে শুতি কিওয়া 
উনিে। 
 
স্কটল্যাতন্ডর  নবষ্যে নিতয় নবেতকথ  ের্য জািাতিার উতেতশয তেনর করা একটি ধারাবানিতকর প্রর্ম অাংশ 
এই পত্র। স্বাধীি স্কটল্যান্ড নক াতব পনরিাল্িা করা োয় োর একটি পনরকল্পিা োরা একসাতর্ তেনর 
করতব। 
  
প্রর্ম পত্রটিতে নবন ন্ন পনরমাতপর পনরতপ্রনেতে ইতয়াতরাতপর অিযািয কদতশর েুল্িায় UK-র কমথেমো 
নবতবিিা করা িতয়তে। 
 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) এবাং Office for 
National Statistics (ONS)-এর মে িািা ধরতণর স্বিামধিয সাংগঠতির দ্বারা প্রকানশে পনরসাংখযাি 
এবাং গতবষ্ণার ন নিতে এই নবতেষ্ণ করা িতয়তে।  
 
এই কেটা বযবিার কতর আমরা কবশ কতয়কটি ইতয়াতরাপীয় কদতশর সাতর্ UK-র কমথেমো েুল্িা 
করতে পানর। এইগুনল্তক আমরা বল্তে পানর ‘েুল্িাতোগয কদশ’। কদশগুনল্ িল্ অনিয়া, কবল্নজয়াম, 
কেিমাকথ , আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, নফিল্যান্ড, কিদারল্যান্ডস, িরওতয়, সুইতেি এবাং সুইজারল্যান্ড। 
 
এই কেটায় কদখাতিা িতয়তে কে: 
 

• সব কটি েুল্িাতোগয কদশ UK-এর কর্তক সমৃদ্ধশাল্ী- কতয়কটা কো অতিকটাই কবনশ সমৃদ্ধশাল্ী।  
• সব কটি েুল্িাতোগয কদতশ আতয়র তবষ্ময কম।  
• সব কটি েুল্িাতোগয কদতশ দানরতযযর িার কম। 
• সব কটি েুল্িাতোগয কদতশ অতপোকৃে কমসাংখযক নশশু দনরয অবস্থায় জীবিোপি করতে। 
• অনধকাাংশ েুল্িাতোগয কদশ UK-এর েুল্িায় কবনশ সুখী। 
• সব কটি েুল্িাতোগয কদতশর সামানজক সিল্ো কবনশ। 
• অনধকাাংশ েুল্িাতোগয কদতশ কবেি সাংক্রান্ত নল্ঙ্গগে তবষ্ময অতপোকৃে কম। 



 

• সব কটি েুল্িাতোগয কদতশর উৎপাদিশীল্ো UK-এর কর্তক কবনশ- কতয়কটা কদতশ অতিকটাই 
কবনশ।  

• সব কটি েুল্িাতোগয কদতশ বযবসাতেতত্র নবনিতয়াতগর প্রবণো কবনশ।  
 
সাংতেতপ বল্া োয়, এই স্বাধীি কদশগুনল্ আরও সমৃদ্ধ, আরও সুখী এবাং আরও ন্যায্য।  
 
োতে প্রমানণে িয় কে UK-এর অাংশ নিসাতব স্কটল্যান্ড বেথ মাতি কে পনরণাম কদখাতে পারতে োর 
কিতয় এরা আরও  াতল্া পনরণাম কদখাতে।  
 
বল্াই বাহুল্য, এইরকম ইতয়াতরাপীয় কদতশর সমস্ততরর সাফল্য কপতে রাোরানে স্কটল্যাতন্ডর রূপবদল্ 
করা সম্ভব িয়। 
 
স্বাধীি স্কটল্যান্ড কে গুণগে মাতির নসদ্ধান্ত কিতব এবাং এখাতি োরা বসবাস করতেি োতদর প্রনে ার 
উপর এর সাফল্য নি থ র করতব। 
 
েতব প্রামানণক ের্য কর্তক কদখা য্ায় কে েুল্িাতোগয কদশগুনল্ কে আনর্থক এবাং সামানজক পনরণাম 
কদনখতয়তে োতদর মািািসই কদশ গত়ে কোল্ার জিয পূণথ স্বাধীিোর েমো র্াকা নবতশষ্ জরুরী।  
 
পূণথ েমোসম্পন্ন স্বাধীিো সি স্কটল্যাতন্ড ঠিক নক াতব প্রগনে করা োয় কস নবষ্তয় বহুনবধ মোমে 
র্াকতব, েতব কসগুনল্ উপনস্থে নবকল্পগুনল্র উদািরণ নিসাতবই কাজ কতর।  
 
স্কটল্যাতন্ড সম্পতদর প্রািুেথ রতয়তে, োর মাতি এখাতি আরও উন্ননের সম্ভাবিা আতে। োতে আতে 
প্রতয়াজতির অনেনরক্ত প্রাকৃনেক শনক্ত, খাদয পািীতয়র অসাধারণ কেত্র, নবশ্ব মাতির নবশ্বনবদযাল্য়, 
উন্নেমাতির উৎপাদি েমো, নিিাকষ্থক প্রাকৃনেক ঐনেিয, এবাং জল্বায় ুপনরবেথ তি সারা নবতশ্ব কিেৃত্ব 
করার মে দনৃি নঙ্গ। 
 
উপসাংিাতর বল্া োয়, স্কটল্যান্ড অিযািয কদশগুনল্র অন জ্ঞো কর্তক নশতখ এবাং স্বাধীিোর ফতল্ কে 
েমো পাতব ো সদ্বযবিার কতর গুরুত্বপূণথ আনর্থক, সামানজক এবাং পনরতবশগে পনরণাম কদখাতে 
পারতব।  
 
এইরকম অিয কদশগুনল্ েনদ সফল্ িতে পাতর, োিতল্- আমাতদর কে প্রনে া, সম্পদ এবাং প্রাকৃনেক 
সুতোগসুনবধা আতে ো নিতয় স্বাধীি স্কটল্যান্ড - ককি সফল্ িতে পারতব িা? 
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