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সারসংক্ষেপ 

স্কটল্যামের ভববষ্যমতর ববষ্ময় একটি গণমভামট বুমেশুমন ববকল্প ববমে বনওয়ার জনয বল্ামকমের 
বেসব তথ্য জানা প্রময়াজন তা ‘নতুন স্কটল্যাে গঠন’ (বববডিং আ বনউ স্কটল্যাে) ধারাবাবিমক 
জানামনা িমে।    
 

এই বিতীয় পমে স্কটিশ সরকামরর এই অবভমত জানামনা িময়মে বে োরা স্কটল্যামে বসবাস 
করমেন তামের বকভামব শাসন করা িমব তা ববমে বনওয়া এবিং স্কটল্যামের একটি স্বাধীন বেশ 
িওয়া উবিত বকনা তা বনণণয় করার অবধকার আমে। 
 

স্কটল্যাে ইউনাইমটড বকিংডম (UK)-এর অন্তভুণ ক্ত একটি বেশ, এর বনজস্ব সিংসে এবিং বনবণাবিত 
সরকার আমে।  
 

ওময়ল্স সরকামরর মতই, স্কটিশ সরকামরর ববশ্বাস UK বস্বোয় অন্তভুণ ক্ত বেশসমূমির একটি সিংগঠন 
এবিং স্কটল্যামের জনসাধারণ বনবণািমন বে ইো প্রকাশ কমরমেন তা মানয করা উবিত।  
 

UK ইময়ামরাবপয়ান ইউবনয়ন (EU) বথ্মক আল্াো িওয়ার পমর, UK সরকার আরও আইন পাশ 
কমরমে ো স্কটিশ সিংসমের ক্ষমতা অগ্রািয করমে।  
 

অবধকািংশ মানুমষ্র সমথ্ণন বপমল্ UK-র িাউজ অফ কমন্স এবিং অবনবণাবিত িাউজ অফ ল্ডণ স, 
বে বকানও সময়, স্কটিশ সিংসমের ক্ষমতা বেমল্ বেমত পামর, এমনবক সমূ্পণণ বাবতল্ কমর বেমত 
পামর।  
 

স্কটিশ সরকার িায় স্কটল্যামের গৃিীত বসদ্ধান্তমক মানয করা, সুরবক্ষত রাখা এবিং ববল্ষ্ঠ করা 
বিাক।  
 

বেসব ববষ্ময় স্কটল্যামের সিংসে এবিং সরকামরর ক্ষমতা আমে বসসব ববষ্ময় বসদ্ধান্ত বনওয়ার 
সামমথ্ণযর ফমল্ ইবতমমধয স্কটল্যাে ল্াভবান িময়মে।   
 

ববববধ সরকামরর অধীন এই ল্াভগুবল্র মমধয আমে বময়াবৃদ্ধমের জনয ববনামূমল্য বযবক্তগত বসবা 
শুশ্রূষ্ার সূেপাত করা, বপ্রসবিপশন এবিং োাঁমতর বিবকৎসা সম্পবকণ ত িামজণ র সমাবি এবিং 
ববশ্বববেযাল্ময় টিউশন-মুক্ত বশক্ষা ও NHS-এর ববসরকাবরকরণ বথ্মক বনরাপত্তা।  



 
 

স্কটিশ িাইড বপমমমের মত সুববধার মাধযমম বনম্ন আময়র পবরবারগুবল্ জীবনোপমনর খরমি সািােয 
বপময়মে। 
 

স্কটিশ সরকামরর কর সিংিান্ত বসদ্ধামন্তর ফমল্ আরও নযােয এবিং বববশ প্রগবতশীল্ বযবস্থা গম়ে 
উমঠমে, োর ফমল্ 2022-23-এ, স্কটল্যামের অবধকািংশ করোতা UK-র অনয বকাথ্াও বসবাস 
করমল্ তামের েত আয়কর বেমত িত তার বিময় কম বেময়মে।  
 
UK স্তমরর তুল্নায় স্কটিশ স্থানীয় এবিং সিংসেীয় বনবণািমন বযবহৃত বভামটর বযবস্থাও বববশ 
পক্ষপাতশূনয, বববভন্ন পাটিণ র MSP-বের সিংখযা বল্ামকমের বাস্তব বভাটোমনর প্রবতবনবধত্ব করমে।  
 

বতণ মামন ওময়স্টবমন্সটামরর শাসক েমল্ েয় জন সিংসে সেসয অথ্ণাৎ MP স্কটল্যামের প্রবতবনবধত্ব 
করমেন অথ্ি প্রায় 70 বেমর স্কটল্যামে একটাও বনবণািমন বজমতনবন। বিতীয় ববশ্ব েুমদ্ধর পর 77 
বেমরর মমধয 39 বের োবৎ, বে UK সরকার স্কটল্যােমক শাসন করমে, অমধণমকর বিময় কম 
স্কটিশ বনবণািনী এল্াকা তামের বনবণাবিত কমরমেন।   
 

বতণ মান বযবস্থায়, এখনও জনসাধারমণর দেনবিন জীবমন গুরুত্বপূণণ প্রভাব বফল্ার মত অমনক 
ববষ্ময় শুধুই UK সরকার এবিং সিংসে বসদ্ধান্ত বনমত পামর।  
 

তামত প্রবতরক্ষার ববষ্ময় বসদ্ধান্ত এবিং স্কটল্যামের EU-বত থ্াকা উবিত বকনা তা অন্তভুণ ক্ত আমে। 
তামত শবক্ত সিংিান্ত গুরুত্বপূণণ নীবতসমূি বেমন নবায়নমোগয প্রকমল্প সমথ্ণন স্তমর বসদ্ধান্তও অন্তভুণ ক্ত 
আমে।  
 

কর কম করা বা বা়োমনা, ইউবনভাসণাল্ বিবডমটর মত সুববধাবে ও বপনসমনর মত অবধকািংশ 
বসদ্ধান্ত UK সরকার বনয়।   
 

প্রধান পমে বেমন সববস্তামর জানামনা িময়মে, অমনক বক্ষমে UK সরকামরর বসদ্ধামন্তর ফমল্ স্কটল্যামে 
বসবাসকারী জনসাধারমণর উপর েীর্ণকাল্ীন এবিং ক্ষবতকর প্রভাব পম়েমে।   
 

এমত আমে স্কটল্যামের নথ্ণ সী-এর বতল্ বথ্মক ো আয় িয় তা একটি তিববমল্ বববনময়ামগ 
বযথ্ণতা, একটি অনুমান অনুোয়ী তার বতণ মান মূল্য £500 বববল্য়মনর বববশ- ো স্কটল্যামের 
বাবষ্ণক জাতীয় আময়র বতনগুণ।   
 

স্কটল্যাে EU সিংর্ভুক্ত থ্াকার পমক্ষ বভাট বেওয়া সমেও তামক বববেন্ন কমর বেওয়া িময়মে, এবিং 
UK সরকামরর বেবিট িুবক্তর ফমল্ স্কটল্যােবাসীমের পমক্ষ EU-এর বেশগুবল্মত োতায়াত, কাজ, 
বযবসা বাবণজয করা আরও কঠিন িময় উমঠমে।   
 

স্কটল্যােমক অবভবাসন সম্পবকণ ত ক্ষমতা বেমতও UK সরকার অস্বীকার কমরমে। অথ্ি স্কটল্যাে 
UK-এর একমাে অিংশ বেখামন আগামী 25 বেমর কাজ করার উপেুক্ত বয়সী মানুমষ্র সিংখযা 
িমশ কম িমব বমল্ অনুমান করা িমে, োর মামন, আমামের ববমেশ বথ্মক কমণেক্ষতা আকৃষ্ট 
করার প্রময়াজন আমে। 
 



 

UK-এর বকানও সরকার েবে স্কটল্যােমক আরও ক্ষমতা বেওয়ার প্রবতশ্রুবত বেয় তািমল্ও বাস্তব 
সতয বেল্ামব না, কারণ বসদ্ধান্ত বনওয়ার িূ়োন্ত ক্ষমতা ওময়স্টবমন্সটামরর কামেই থ্াকমব।   
 

স্কটিশ সিংসমের উমেখমোগয সিংখযাগবরষ্ঠ এখন গণমভামটর মাধযমম স্কটল্যােবাসীমের স্বাধীনতা ববমে 
বনওয়ার একটা স্পষ্ট প্রবতশ্রুবতর পক্ষপাতী এবিং বসই জনযই তামের বনবণািন করা িময়মে।   
 

স্বাধীনতা স্কটল্যােমক স্কটল্যামের ভববষ্যত বনণণময়র ক্ষমতা বেমব, স্কটল্যামের জনসাধারণ বে 
সরকারমক বভাট বেময়মে তারা বসসব বনণণয় করমব।    
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