
স্কটল্যান্ড 
পরিবর ত্ি ্ হচ্ছে।



আমযাচ্েি সকচ্লি জন্ জযানযা গুরুত্বপূরতি যে এই ন্ুন ক্ষম্যাগুচ্লযা য্ রক রক িচ্েচ্ে। এই পুরতিকযাচ্ে 
রবশেভযাচ্ব ব্যাখ্যা কিযা হচ্েচ্ে যে যকযান যকযান প্রধযান পরিব ত্ি ন ঘটচ্্ চচ্লচ্ে এবং ইউচ্কি অংশ 
থযাকযাি ফচ্ল আমিযা যকযান যকযান রজরনচ্সি সুচ্েযাগ সুরবধযা যভযাগ কিচ্্ থযাকচ্বযা।

স্কটল্যাচ্ন্ডি জন্ একটি সঠিক সম্যা প্রযাপ্ত কিযাি উচ্দেচ্শ্ এই সকল কযাজ কিযা হচ্ছে।

েরে যকযান রসদ্যান্ত স্কটল্যাচ্ন্ড যনেযা যসিযা হচ্ব ্যাহচ্ল ঠিক ্যাই কিযা হচ্ব। এবং আমযাচ্েি রনিযাপযাে 
আি শরতিশযালী বযারনচ্ে িযাখযাি জন্ যেচ্ক্ষচ্রে ইউচ্কি বযারক অংচ্শি সচ্গে ঝঁুরক এবং মলূ্গুচ্লযা 
ভযাগযাভযারগ কিযা যবযাধগম্ হচ্ব যসচ্ক্ষচ্রে য্মনই কিযা হচ্ব।

অরধক চযাকরিি সুচ্েযাগ প্রেযান কিযাি জন্, সবচ্চচ্ে অভযাবগ্রতি যলযাচ্কচ্েি সহযাে্যা কিযাি জন্ এবং 
ইউচ্কি সকল অংচ্শি প্রর্িক্ষযা কিযাি জন্ আমিযা েুতিিযাজ্ রহসযাচ্ব একসচ্গে রমচ্ল কযাজ কিচ্বযা।

এই পরিব ত্ি নগুচ্লযাি ফচ্ল আমযাচ্েি সযািযা জীবনকযাচ্ল আমযাচ্েি সকচ্লি জন্ এবং আমযাচ্েি পরিবযাচ্িি 
জন্ স্কটিশ সংসে আচ্িযা ভযাচ্লযাভযাচ্ব কযাজ কিচ্্ পযািচ্ব। 

স্কটিশ সংসচ্েি কযাচ্ে ন্ুন ক্ষম্যা আসচ্্ চচ্লচ্ে।

স্কটল্যাচ্ন্ডি সকল পযাঁচটি িযাজননর্ক েলগুচ্লযা এই ন্ুন ক্ষম্যাগুচ্লযাি প্রর্ একম্ িচ্েচ্েন এবং 
্যািযা এগুচ্লযাি জন্ গ্যািন্ী ও রেচ্েচ্ে।

এইগুচ্লযা হরলরুড যক রবচ্বেি সবচ্চচ্ে ক্ষম্যাশযালী উত্তিযারধকযাসূচ্রে হতিযান্তরি্ সংসচ্েি মচ্ধ্ একটি 
বযারনচ্ে ্ুলচ্ব।

ইউচ্কি সিকযাি আইন যক পরিবর ত্ি ্ কিচ্্ চচ্লচ্ে েযাচ্্ ন্ুন কি, ন্ুন কল্যার এবং ন্ুন যভযাট 
যেেযাি ক্ষম্যা সহ অন্যান্ নযানযান ধিচ্নি ন্ুন ক্ষম্যা স্কটিশ সংসচ্েি অধীচ্ন আসচ্ব।

স্কটল্যাচ্ন্ডি সম্প্রেযাে এখচ্নযা ইউচ্ক পযাউন্ড, ইউচ্ক যপনশন এবং ইউচ্ক পযাসচ্পযাটতি  সহ একটি বড় 
ইউচ্ক অথতিনীর্ি অংশ থযাকযাি সকল সুচ্েযাগ সুরবধযাি লযাভ যভযাগ কিচ্ব। ্যাি শরতিশযালী প্রর্িক্ষযা 
বযারহনী এবং রববেব্যাপী প্রভযাচ্বি সচ্গে আমিযা ইউচ্কি নযাগরিক থযাকচ্বযা।

আপনযাি বেস েযাই যহযাক নযা যকন এবং আপরন যেখযাচ্নই থযাকুন নযা যকন, েুতিিযাচ্জ্ি অংশ হওেযাি 
মযাচ্ন হল যে আমিযা আমযাচ্েি সম্পে একচ্রে জচ্ড়যা করি এবং ভযাগযাভযারগ করি।

এি মযাচ্ন এও যে ইউচ্কি বড় এবং অরধক ববরচরে্মে অথতিনীর্ সকল আকরমিক সমস্যা যথচ্ক 
স্কটল্যাচ্ন্ডি িক্ষযা কিযাি কযাজ চযারলচ্ে েযাচ্ব যেমন ধরুন হযাচ্ল য্চ্লি েযাম পচ্ড় েযাওেযা রকংবযা 
আরথতিক সমস্যাি সমে ব্যাঙ্কগুচ্লযা যক বযাঁচযাবযাি প্রচ্েযাজন। একটি অরনরচি্ রবচ্বে ইউচ্কি শরতিশযালী 
প্রর্িক্ষযা বযারহনী পরিবযািচ্েি অর্রিতি রনিযাপত্তযা প্রেযান কচ্ি। 

একটি শরতিশযালী সংসে। একটিই ঐক্বদ্ ভরবষ্ৎ। রচিস্যােী থযাকযাি জন্ গঠি্।

এই পুরতিকযা।

ন্ুন কচ্ি শুরু কিচ্ে।



প্রথম কচ্েক বেি।
প্রর্রেন প্রযাে 150 রশশুিযা এমন একটি স্কটল্যাচ্ন্ড জন্যাে যেখযাচ্ন ইর্মচ্ধ্ স্কটিশ সংসে 
স্কটল্যাচ্ন্ডি এনএইচএস এবং স্কটল্যাচ্ন্ডি রশক্ষযা ব্বস্যাি জন্ েযােী। এটযা পরিবর ত্ি ্ হচ্ব 
নযা। 

আমযাচ্েি বযাচ্যািযা এমন একটি স্কটল্যাচ্ন্ড বড় হচ্ব যেখযাচ্ন রনরেতিষ্ট স্কটিশ কচ্িি মযাধ্চ্ম 
হরলরুড ্যাি দ্যািযা ব্ে কিযা অরধকযাংশ টযাকযা একরে কিচ্ব।

এবং ইউচ্কি সিকযাি এখচ্নযা যসই সকল পরিবযািচ্েি চযাইল্ড যবরনরফট যেেযা চযারলচ্ে েযাচ্ব 
েযাচ্েি সব যচচ্ে যবরশ প্রচ্েযাজন িচ্েচ্ে। 



কযাজ এবং পযারিবযারিক জীবন।
একক ইউচ্ক চযাকরি বযাজযাচ্িি মযাচ্ন হল যে স্কটিশ কমমীিযা সমূ্পরতি ইউচ্ক য্ যেচ্কযান যকযাথযাও রগচ্ে কযাজ 
কিচ্্ পযাচ্িন এবং ্যািযা এ যজচ্ন রনরচিন্ত থযাকচ্্ পযাচ্িন যে ্যািযা যেখযাচ্নই েযান নযা যকন ্যাচ্েি যপনশন 
পযাওেযাি অরধকযাি, কযাজ সংক্যান্ত যবরনরফট এবং ন্যাশনল ইনু্্চ্িন্ ্যাচ্েি সচ্গেই থযাকচ্ব। ইউচ্কি শরতিশযালী 
পুনলতিযাচ্ভি অংশ হওেযাি ফচ্ল, 2010 সযাল যথচ্ক স্কটল্যাচ্ন্ড চযাকরিি মযারেযা 175,000 যবচ্ড়চ্ে।

স্কটিশ সংসে রনচ্জ আে কচ্িি হযাি রনধতিযারি্ কিচ্ব এবং নযানযান ধিচ্নি অন্যান্ সকল কিগুচ্লযা যক ও 
রনের্রি্ কিচ্ব। স্কটিশ সংসে দ্যািযা একরে কিযা টযাকযা স্কটল্যাচ্ন্ডই থযাকচ্ব।স্কটিশ সংসে প্রযাে £2.5 রবরলেন 
মচূ্ল্ি ন্ুন কল্যার সংক্যান্ত ক্ষম্যা পযাচ্ব। ইউচ্কি সিকযাি এখচ্নযা যবকযািভযা্যা প্রেযান কিযা চযারলচ্ে েযাচ্ব এবং 
নূ্ ন্ম মজরুিি গ্যািরন্ যেচ্ব।

্রুর/্রুরী
ন্ুন ক্ষম্যাগুচ্লযাি মযাচ্ন হল যে স্কটল্যাচ্ন্ড 16 এবং 
17 বেসী ্রুর/্রুরীিযা হরলরুচ্ডি রনবতিযাচচ্ন যভযাট 
কিচ্্ পযািচ্ব।

বড় ইউচ্ক অথতিনীর্ি অংশ হওেযাি ফচ্ল স্কটল্যাচ্ন্ডি 
্রুর/্রুরীিযা আচ্িযা ভযাচ্লযা চযাকরিি সুচ্েযাগ পযাচ্ব।

পুচ্িযা রবচ্বে যেচ্কযান জযােগযাে ভ্রমর কিযাি সমে 
আমযাচ্েি ্রুর/্রুরীচ্েি কযাচ্ে একটি ইউচ্ক 
পযাসচ্পযাটতি  থযাকচ্ব েযাি রভরত্ত য্ ্যািযা ইউচ্কি 
েূ্ যাবযাসগুচ্লযা যথচ্ক সহযাে্যা যপচ্্ পযাচ্ি।



এবং পরিচ্শচ্ষ...
জীবন পরিব ত্ি ন রনচ্ে আচ্স এবং স্কটল্যান্ড ও পরিবর ত্ি ্ হচ্্ চচ্লচ্ে। 

ন্ুন ক্ষম্যা আসচ্্ চচ্লচ্ে েযা স্কটল্যান্ড যক রবচ্বেি সব যচচ্ে ক্ষম্যাশযালী উত্তিযারধকযাসূচ্রে হতিযান্তরি্ 
সংসচ্েি মচ্ধ্ একটি বযারনচ্ে ্ুলচ্ব। 

রকন্তু ইউচ্ক িযাচ্্রেি পরিবযাচ্িি অংশ হওেযাি ফচ্ল, স্কটল্যান্ড বড় রকেুি ও অংশ। .

 
একটি শরতিশযালী সংসে। একটিই ঐক্বদ্ ভরবষ্ৎ। রচিস্যােী থযাকযাি জন্ গঠি্।

অবসি গ্রহর।
অবসি গ্রহর জীবচ্ন, ইউচ্ক এবং স্কটিশ সিকযাি 
েজুনযাই আমযাচ্েি যেখযাচ্শযানযা কিযাি জন্ ্যাচ্েি 
রনজ রনজ ভূরমকযা পযালন কচ্ি।

এনএইচএস, ব্রতিগ্ যেখযাচ্শযানযা, যপ্রসরক্পশন 
এবং সযাবতিজরনক পরিবহচ্নি চযাজতি  হচ্ছে স্কটিশ 
সংসচ্েি রনে্রিচ্র।

এবং আমিযা যেখযাচ্নই থযারক নযা যকন আমযাচ্েি 
যপনশন কচ্েক রমরলেন ইউচ্কি কিেযা্যাচ্েি 
দ্যািযা সযাহযাে্প্রযাপ্ত িচ্েচ্ে। 



রক উত্তিযারধকযািসূচ্রে হতিযান্তরি্ 
কিযা হচ্েচ্ে  
এবং রক সংিরক্ষ্ িচ্েচ্ে।

স্কটল্যাচ্ন্ড ইর্মচ্ধ্ একটি উত্তিযারধকযািসূচ্রে হতিযান্তরি্ সংসে আচ্ে েযাি কযাচ্ে এমন সকল রজরনচ্সি রবষচ্ে 
ক্ষম্যা িচ্েচ্ে েযা বেরনক জীবন যক প্রভযারব্ কচ্ি, যেমন স্যাস্্, রশক্ষযা এবং জরুরি পরিচ্ষবযা।

স্কটিশ সংসে যে ন্ুন ক্ষম্যাগুচ্লযা যপচ্্ চচ্লচ্ে যসগুচ্লযা ্যাচ্ক রবচ্বেি সব যচচ্ে ক্ষম্যাশযালী উত্তিযারধকযাসূচ্রে 
হতিযান্তরি্ সংসচ্েি মচ্ধ্ একটি বযারনচ্ে ্ুলচ্ব।

এই পরিব ত্ি নগুচ্লযা যক কযােতিকি কচ্ি যেেযাি পি  
স্কটিশ সংসচ্েি েযারেচ্ত্ব রনম্নরলরখ্ অন্তভুতি তি থযাকচ্ব:

• স্যাস্্
• রশক্ষযা
• পুরলশ, আেযাল্ এবং কযািযাগযাি
• সযাবতিজরনক পরিবহন
• পরিচ্বশ
• আে কচ্িি হযাি রনধতিযারি্ কিযা
• স্যানীে সিকযাি 
• হরলরুচ্ডি রনবতিযাচন
• চযাকরিি সমথতিন কিযাি জন্ যপ্রযাগিযামস
•  রবরভন্ন ধিচ্নি যবরনরফট
•  অথতিননর্ক উন্নেন এবং  
 ব্বসযারেক সমথতিন

• হযাউরজং (রনবযাস) এবং পরিকল্পনযা
• যখলযাধুলযা এবং রশল্প
• কৃরষ, বনপযালনরবে্যা এবং মৎস্
• সমযাজ যসবযা

ইউচ্কি সংসে এখচ্নযা এমন সকল যক্ষচ্রে েযােী  
থযাকচ্ব যেখযাচ্ন একটি সমূ্পরতি-ইউচ্ক যজযাড়যা পথ  
যথচ্ক স্কটল্যাচ্ন্ডি লযাভ হচ্ব। এচ্্ অন্তভুতি তি িচ্েচ্ে: 

• পিিযা্রে নীর্

• প্রর্িক্ষযা

• িযা্রেীে সুিক্ষযা

• ম্যাচ্ক্যা অথতিননর্ক নীর্

• আরথতিক নীর্

• মদু্যা

• যপনশন

• যবকযািভযা্যা

• চযাইল্ড যবরনরফট

• এনরজতি  

• অরভবযাসন এবং জযা্ীে্যা

• আন্তজতি যার্ক উন্নেন





আমযাচ্েি ঐক্বদ্ ভরবষ্ৎ 
রচিস্যােী থযাকযাি জন্ গঠি্

এটি হচ্ছে স্কটল্যাচ্ন্ডি জন্ ন্ুন  
ক্ষম্যাি সচ্গে ন্ুন কচ্ি শুরু কিযা।  
www.OurUnitedFuture.tumblr.com-এ 

আচ্িযা ্থ্ জযাননু এবং আপনযাি সকল  
প্রশ্ন রজজ্যাসযা করুন। রকংবযা #আমযাচ্েি  
ঐক্বদ্ ভরবষ্ৎ (#OurUnitedFuture)  
ব্বহযাি কচ্ি যফসবকু বযা টুইটচ্ি আপনযাি  
ম্যাম্ যপযাস্ট করুন।


