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�াধীনতাসহ আরও মজবুত অথর্বয্ব�া  
 

সারাংশ 

 

�াধীনতাসহ আরও মজবুত অথর্বয্ব�ার জনয্ এিট �িটশ সরকােরর ��ােবর সারাংশ। ��াবগিলর 
আরও িববরণ এবং �মাণস�ার যা তােদর অবিহত কের তা পূণর্ �কাশনায় জানােনা হেয়েছ। 

য�ুরােজয্র অথর্বয্ব�া �টলয্াে�র জনয্ কাযর্কর হে� না 
যু�রােজয্র অথর্বয্ব�ার ফেল উৎপাদনশীলতা �াস েপেয়েছ, েবতেন েকানও পিরবতর্ ন ঘেটিন, অসমতা 
েবেড়েছ এবং দািরে�য্র হারও েবেড়েছ।  

যু�রােজয্র অথর্বয্ব�া ল�ন এবং ইংলয্াে�র দি�ণ পূেবর্র এলাকাগিলেত েকি�ভূত, যার ফেল 
�টলয্া� সেমত যু�রােজয্র অনয্ানয্ এলাকাগিল বি�ত হেয় পেড়েছ।  

যু�রাজয্ �মশ িবি�� হেয় পড়েছ। এককােল িবশালায়তন ইউেরািপয়ান িসংগল মােকর্ ট স�ূণর্ এবং 
বাধাহীনভােব �টলয্াে�র সাধয্ায়েত্ত িছল যা হারােনার ফেল আমােদর অথর্বয্ব�ায় েনিতবাচক �ভাব 
পেড়েছ, এবং দীঘর্ সমেয়র ে�ি�েত এই �ভাব গরতর হওয়ার আশ�া রেয়েছ।  

যিদও �টলয্া� সবর্া�করেণ ইউেরািপয়ান ইউিনয়েন (EU) থাকার পে� েভাট িদেয়িছল, তা সে�ও 
আমরা ে�ি�েট বাধা িদেত পািরিন। 

বতর্ মান যু�রােজয্র সরকােরর নীিতর ফেল অনয্তম আিথর্ক চয্ােল�গিলর- েযমন মু�া�ীিত ও 
জীবনযাপেনর খরেচর স�ট- আরও আকারবৃি� হেয়েছ। অি�রতা এবং অিন�য়তা বাড়েছ এবং 
আিথর্ক বাজার ওেয়�িমন�ােরর আিথর্ক ৈনপুণয্ িনেয় সে�হ �কাশ করেছ। 

তাছাড়া, িবি�ং এ িনউ �টলয্া� িসিরেজর �থম �মােণ েদখা যাে� েয �টলয্াে�র তুলনায় �াধীন 
ইউেরািপয়ান েদশগিল যু�রােজয্র েচেয় েবিশ স��, েবিশ সমৃ�শালী এবং েবিশ নয্ায়পরায়ণ। এরা 
িবে�র সবেচেয় সফল অথর্বয্ব�াগিলর মেধয্ �ান কের িনেয়েছ।  

�টলয্াে�র অথর্বয্ব�া অপার স�াবনাময় 
�টলয্াে�র আিথর্ক �মতা �চুর। আমােদর কােছ েয কমর্দ� েলাকবল, �গিতশীল বয্বসা �িত�ান 
এবং �াকৃিতক স�দ আেছ তােত আমরা তুলনীয় �ত� ইউেরািপয়ান েদশগিলর মত সমান সফল 
হেত পাির। 
 
ইিতমেধয্ই �টলয্াে�র অথর্বয্ব�া যু�রােজয্ সবর্ে�� কমর্�মতাস�� বয্ব�াগিলর মেধয্ একিট। ল�ন 
এবং ইংলয্াে�র দি�ণ পূেবর্র এলাকাগিল বাদ িদেল, যু�রােজয্র অধীন� েদশ বা অ�লসমূেহর মেধয্ 
আমােদর বয্ি��িত উপাজর্ েনর হার সবেচেয় েবিশ। 
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আমােদর কােছ �চুর �াকৃিতক স�দ আেছ, যার ফেল পিরেবেশর অনুকূল িবকােশর সুেযােগর 
স�াবনায় �টলয্া� যু�রােজয্র েদশ ও অ�লগিলর মেধয্ সবর্�থম �ােন অিধি�ত।  

আমার উ� িশি�ত ও সুদ� েদশ, আমােদর কােছ িব�-মােনর িব�িবদয্ালয় আেছ এবং যু�রাজয্ বা 
ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর অনয্ েয েকানও জায়গার তুলনায় আমােদর অেনক েবিশ জনসাধারণ 
িব�িবদয্ালয় বা কেলজ িশ�ায় সমৃ�।  

আমােদর খাদয্ ও পানীয় স�িকর্ ত ে�� বয্াপক সাফলয্ েপেয়েছ, যা 2019 সােল 122,000 চাকির 
এবং অথর্বয্ব�ায় £5.8 িবিলয়েনর অবদান েরেখেছ। যু�রােজয্র েয পানীয়িট সবেচেয় েবিশ র�ািন 
করা হয় তা হল �চ হইি� এবং যু�রােজয্র েয খাদয্ �বয্ সবেচেয় েবিশ র�ািন করা হয় তা হল 
�িটশ সয্ালমন। 

এছাড়াও আিটর্ িফিশয়াল ইে�িলেজ� এবং সাইবার িসিকউিরিট সেমত িডিজটাল েটকেনালিজর মত 
িশে�ােদয্ােগ আমােদর িবেশষ দ�তা আেছ। 

�াধীন হেয় �িটশ সরকােরর �টলয্াে�র অথর্বয্ব�ােক আরও বিল� ও নয্াযয্ করার পিরক�না আেছ। 
পিরক�নািট এই�কার। 

�িটশ পাউে�র সূ�পাত করার সিঠক সময় উপি�ত না হওয়া পযর্� �াধীন �টলয্া� 
পাউ� �ারিলং বয্বহার করেব 
যখন �েয়াগসাধয্ হেব তখন যথা শী�, �টলয্া� তােদর িনজ� �ত� মু�া, �িটশ পাউে�র সূ�পাত 
করেব।  

ততিদন পযর্�, �টলয্াে�র মু�া থাকেব পাউ� �ারিলং। যারা �টলয্াে� বসবাস করেছন তারা 
�ারিলং-এ পাির�িমক পােবন, �ারিলং-এ তােদর েপনশন পােবন এবং �ারিলং-এ পণয্ পিরেষবা 
িকনেবন। বয্বসা বািণজয্ �ারিলং-এ করা বজায় থাকেব।  

কখন �িটশ পাউে�র সূ�পাত করেত হেব েস িবষেয় নতুন, �ত� �িটশ েস�াল বয্াংক পরামশর্ 
েদেব, এবং চূড়া� িস�া� �িটশ পালর্ােম� েনেব।  

�িটশ পাউে�র সূ�পাত করার পর, ঐ নতুন মু�া পিরচালনা করার জনয্ �িটশ েস�াল বয্াংেকর 
দািয়� বাড়েব। আিথর্ক ি�রতা সুিনি�ত করা বয্াংেকর দািয়� হেব। 

দািয়�শীল উপােয় �ত� �টলয্াে�র অথর্বয্ব�া পিরচালনা করা হেব 
�াধীন �টলয্াে� যােত দীঘর্�ায়ী সাবর্জনীন অথর্ সং�ান করা হয় তা িনি�ত করেত নতুন �িত�ান 
গেড় েতালা হেব। 

�টলয্াে�র েয স�িত্ত �াপয্ েসসব িবেবচনাধীন েরেখ �টলয্া� যু�রােজয্র ঋেণর দািয়�পূণর্ অংশভাগ 
িদেত রািজ হেব।  

�াধীন �টলয্াে�র যা�ায় সবেচেয় েবিশ শি�স�ার করেব িবিনেয়াগ 
�াধীনতার �থম দশেকর সময়কােল £20 িবিলয়ন পযর্� িবিনেয়াগ করার জনয্ এই �িটশ সরকার 
একিট িবি�ং এ িনউ �টলয্া� ফা� গেড় তুলেব। এই ফা� �িটশ অথর্বয্ব�ায় েতল ও গয্াস েথেক 
�া� আয় এবং অনয্ানয্ অভাবনীয় লাভ পুনিবর্িনেয়াগ করেব।  

�ধান পিরকাঠােমা �কে� এই ফা� িবিনেয়াগ করেব। তােত জলবায়ু পিরবতর্ ন সমালােনা, আরও 
নয্াযয্ প�িতেত আিথর্ক িবকােশ সাহাযয্ করার �ক� এবং সা�য়কর আবাসীয় �ক� আেছ। 

 



 
পনুরায় ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন-এ েযাগদান �টলয্াে�র জনসাধারণ ও আমােদর 
অথর্নীিতর জনয্ লাভজনক হেব 
এই �িটশ সরকার �টলয্াে�র আবার ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন-এ েযাগদােনর আেবদন করার ��াব 
রাখেছ। তার ফেল �িটশ নাগিরকরা আবার ��ে�য্ ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন-এ যাতায়াত করার 
অিধকার িফের পােব।  

কমন �য্ােভল এিরয়া নামক একিট বে�াবে� �টলয্াে�র েলাকজন যু�রাজয্, আয়ারলয্া�, চয্ােনল 
আইলয্া�স এবং আইল অফ ময্ােনর মেধয্ িবনা বাধায় যাতায়াত করেত পারেব।  

বয্বসা, িবেশষ কের র�ািনকারকরা, ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর সদসয্তার সুিবধাগিল উপলি� করেব। 
ইউেরািপয়ান িসংগল মােকর্ ট, যার জনসংখয্া যু�রােজয্র আকােরর সাত গণ, তােদর জনয্ অয্াে�স 
সহজসাধয্ হেব। সদসয্ েদশ িহসােব ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন-এর বতর্ মান বািণজয্ চুি� এবং সুিবধাজনক 
শেতর্  নতুন বািণজয্ চুি�েত দরাদির করার �মতা আমােদর জনয্ লাভজনক হেব। 

িসংগল মােকর্ েট আমােদর �ান সুরি�ত রাখেত �টলয্া� এবং যু�রােজয্র মেধয্ পণয্ যাচাই করা 
হেলও �টলয্া� এবং অনয্ 27িট ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর েদেশর মেধয্ এটা সের যােব।  

যু�রােজয্র ে�ি�ট ডীেলর অধীেন, যু�রােজয্র মেধয্ চলাচলকারী িকছু পণয্, েযগিল উত্তর 
আয়ারলয্াে� যায় এবং আেস, েসগিলর উপর ইিতমেধয্ই িনয়�ণ আেরাপ করা হেয়েছ। �টলয্া� 
ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর অংশ হেয় েগেল, �টলয্া� ও উত্তর আয়ারলয্াে� িবনা বাধায় পণয্ েলনেদন 
করা যােব।  

বয্বসা বািণেজয্র ে�� মসৃণ করেত �িটশ সরকার সরাসির �েয়াগীয় সাহােযয্র বয্ব�া রাখেব।  

অনয্ আিথর্ক িবক� েবেছ িনেয় �টলয্া� আেরা নয্াযয্, পিরেবেশর অনুকূল এবং 
সমৃ�শালী হেয় উঠেত পাের 
�টলয্াে�র সােথ তুলনীয় �ত� ইউেরািপয়ান েদশগিলর অিভ�তা েথেক জানা যায় েয �গিতশীল 
অথর্বয্ব�া এবং সামািজক নয্ায়পরায়ণতার সহাব�ান স�ব। এেক অপরেক বিল� কের তুলেত পাের।  

�টলয্াে�র নবায়নেযাগয্ শি�স�দ আমােদর নতুন অথর্বয্ব�ার মূলধন হেব, যা বয্বসা এবং 
পিরবারগিলেক িব�� কম-খরেচর, কম-কাবর্নযু� ই�েনর েযাগান েদেব। উদাহরণ �রপ �টলয্াে�র 
িবপুল সাগরমুখী বায়ু শি� �টলয্া�েক নবায়নেযাগয্ িবদযু্ত শি� েদওয়া ছাড়াও যু�রােজয্ ও 
ইউেরােপ র�ািন করেত পাের।  

নতুন অিভবাসন বয্ব�ায় �টলয্া� উপকৃত হেব। �াধীন �টলয্া� যু�রােজয্র �িতকূল পিরেবেশর 
প�া েছেড় কমর্�ম বয়েসর নারীপুরষ ও তােদর পিরবারেদর এখােন বসবাস করেত আকৃ� করেত 
পাের। এর ফেল বয্বসা �িত�ান �েয়াজনমত দ�তা ও েলাকবেলর স�ান পােব এবং �টলয্াে� 
সবেচেয় েবিশ জনশূণয্তার আশ�া�� �ানগিলর সমসয্া দরূ হেব।  

�গিতশীল অথর্বয্ব�া এবং নয্াযয্ সমাজগঠেন কােজর �িত নতুন প�াবল�েনর ে�ে� �ধান 
ভূিমকা থাকেব। এই �িটশ সরকার জাতীয় �ের নূয্নতম েবতেনর একিটমা� দর রাখার ��াব 
করেছ — যােত জীবনযাপেনর খরচ আরও ভােলাভােব �িতফিলত হেব — অেপ�াকৃত কমবয়সীেদর 
জনয্ কম দর থাকেব না। িশ� স�েকর্  উ�িত করার �থম পদে�প িহসােব পিরবতর্ নেযাগয্ কাজ 
পাওয়ার সুেযাগসুিবধা বাড়েব, কমর্�েল অিধকার মজবুত হেব এবং অনয্াযয্ �ম আইন উ�ত িশ� 
স�েকর্ র �থম পদে�প িহসােব িফিরেয় েনওয়া হেব।  

 



 
উপসংহার 
�িটশ সরকােরর িব�াস আমােদর িভ� ভিবষয্ত েবেছ েনওয়া উিচত। 

যিদ �টলয্া� �াধীন হয়, আমরা এক সােথ, এই এবং আগামী �জে�র জনয্- আরও মজবুত 
অথর্বয্ব�া -এবং আরও নয্ায়পরায়ণ সমাজ গেড় তুলেত পারব। 
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