
 

 

 

 

 

 

 

আপনার এমএসপপগণ 

 

 

 

 

আপনার এমএসপপগণ 

 

স্কটিশ পার্ লামমন্ট ১২৯ জন স্কটিশ পার্ লামমন্ট (এমএসপপগণ) সদস্য সম্বপর্ত, যারা স্কটিশবাসীদের 

দ োটে ও তামদরমে উপস্থাপন েরার জন্য পনব লাপিত হমেমেন। 

 

এমএসপপগণ আপনার হমে োজ েমরন এবং পবপবধ ব্যাপামর পসদ্ধান্ত পনমে থামে যার মমে পশক্ষা, পপরমবশ, 

স্বাস্থয, হাউপজং, পসপির্ ও ফ ৌজদারী পবিার এবং পপরবহমনর মত পবষেসমূহ অন্তর্ভ লক্ত। 

 

 

আপনার এমএসপপগণমে আপপন ফিাট না পদমর্ও তামদর সামথ ফযাগামযাগ েরমত পামরন। 

 

আপপন যপদ তামদর সাহায্য ফিমে থামেন, তমব আপপন আশা েরমত পামরন ফয ফোন এেজন এমএসপপ 

আপনার সমস্যার দাপেত্ব ফনমবন বা ফেন পনমত পারমেন না তার ব্যাখ্যা আপনামে পতপন ফদমবন। যাইমহাে, 

এটি এমএসপপর উপর পনি লর েরমে ফয পতপন ফোন অনুমরাধ বা পজজ্ঞাসার প্রত্যযত্তমরর পসদ্ধান্ত পেিামব 

ফনমবন।



 

োর সামথ আপম ফযাগামযাগ েরমত পাপর? 

 

আপপন যপদ স্কটল্যামে বাস েমর থামেন, তাহমর্ আট জন এমএসপপ আপনামে উপস্থাপন েরমবন- এেজন 

আপনার পনব লািনী এর্াোমে এবং বাপে সাতজন আপনার পনব লািনী এর্াোসহ বৃহত্তর সংসদীে এর্াোমে 

উপস্থাপন েরমবন। 

 

 

পনব লািনী এর্াো ও স্থানীে এমএসপপ, উিমেরই আপনামে উপস্থাপন েরার সমান ক্ষমতা আমে এবং আপপন  

আপনার আটজন এমএসপপর মমে যামে ইমে তার সামথ ফযাগামযাগ েরমত পামরন। উদাহরণস্বরূপ, আপপন 

ফোন এেজন এমএসপপমে ফযাগামযাগ েরার জন্য বাোই েরমর্ন োরণ তারা এেটি পবমশষ দমর্র সদস্য বা 

আপপন জামনন ফয, আপপন ফয পবষমে আমর্ািনা েরমত িান ফস ব্যাপামর তামদর আগ্রহ আমে। 

 

 

আপনার এমএসপপসমূহ োরা এবং তামদর সামথ পেিামব ফযাগামযাগ েরা যাে তা জানার জন্য আমামদর 

ওমেবসাইট parliament.scot/msps- এ ফপাস্টমোড ব্যবহার েমর সাি ল েুনন বা গণতমযেরর সামথ 

ফযাগামযাগ েুনন। 

  

স্টাোড ল  ম ল ব্যবহার েমর আপপন আপনার আট জন এমএসপপমদর মমে ফযমোন এেজনমে ইমমইর্ েরমত 

পামরন: firstname.surname.msp@parliament.scot 

 

ফযাগামযামগর অন্যান্য পবস্তাপরত খবর আমামদর ওমেবসাইট ফথমে বা গণতযের ফথমে পাওো যামব। 

 

আপপন এেজন এমএসপপর োমে ফযমোন িাষাে পর্খমত পামরন। যপদ ফোন এমএসপপর সামথ আপনার 

পমটিং থামে, তমব ফসখামন প্রমোজন হমর্ ফদািাষীর ব্যবস্থা েরা ফযমত পামর। অনুগ্রহ েমর এমএসপপমে 

জানামবন যপদ আপনার এেজন ফদািাষীর প্রমোজন হে। 



আমার এমএসপপগণ পে েমরন? 

 

 

 ফসামবার ও শুক্রবার: এমএসপপগণ সাধারণত তামদর স্থানীে এর্াোে োজ েমরন। 

 

 মঙ্গর্বার, বুধবার ও বৃহস্পপতবার: ফযমহত্য এই পদনগুমর্ামত সংসমদ তেলপবতে ল ও েপমটি 

পমটিংসমূহ অনুপিত হে তাই তারা সাধারণত সংসমদ পগমে  থামেন। 

 

এমএসপপগণ সন্ধ্যাে এবং সপ্তাহমশমষ সাজলাপর রাখা, পমটিমে েথা বর্া বা ফোন অনুিামন উপপস্থত থাোর 

োজও েমর থােমত পামরন। 

 

পেছু এমএসপপ স্কটিশ সরোমরর েযাপবমনট ফসমক্রটাপর বা মন্ত্রী হমত পামরন যামদর উপর স্বাস্থয বা 

ন্যােপবিামরর মত ব্যাপামরর ফোন এেটি পবমশষ এর্াোর নীপতমার্ার দাপেত্ব থামে। যপদ আপনার স্থানীে 

এমএসপপমদর মমে ফেউ েযাপবমনট ফসমক্রটাপর বা মন্ত্রী হমে থামেন, তবুও স্কটিশ পার্ লামমন্ট সম্পেীে ফয 

ফোন ব্যাপামর সাহায্য বা উপমদমশর জন্য আপপন তামদর সামথ ফযাগামযাগ েরমত পামরন।



আপম আমার এসএসপপগণ সম্পমেল আমরা পেিামব জানমত পাপর? 

 

 প্রমতযে এমএসপপর জন্য এেটি েমর অংশ আমামদর ওমেবসাইমট আমে। এমত তামদর 

জীবন সম্পমেল তযের ও সাম্প্রপতে ফিামটর তযেরাবর্ী অন্তর্ভ লক্ত আমে। 

 

 এমএসপপগণ ফিম্বার ও েপমটি পমটিমে যা বমর্ থামেন তা অপ পসোর্ পরমপামট ল প্রোপশত হমে 

থামে ফযটি আমামদর ওমেবসাইমট পাওো যামব। আপপন পমটিমের পিপডওসমূহ 

scottishparliament.tv   এবং ইউটিউমবও ফদখমত পামরন। 

 

 পার্ লামমমন্ট পনমজমদর োজ সম্পমেল এমএসপপগণ প্রােই পনউজমর্টার প্রোশ েমর থামেন। আমরা 

পবস্তাপরত জানমত এমএসপপমদর অপ মস ফযাগামযাগ েুনন। 

 

 বহু এমএসপপর  পনজস্ব ওমেবসাইট  ও সামাপজে গণমােমম এোউন্ট আমে ফযখামন তারা পে 

েরমেন ও সাজলাপর সম্পমেল পবস্তাপরত তযের ফদো থামে। 

 

 আপনার এমএসপপগমণর োজ ফদখমত স্কটিশ পার্ লামমমন্ট িমর্ আসুন। ০৮০০ ০৯২ ৭৬০০ বা 

০১৩১ ৩৪৮ ৫২০০ নম্বমর পিপজটর সাপি লমসর জন্য ের্ েুনন (ইংমরপজমত) , বা টিপেট োটার 

জন্য visit@parliament.scot  এই ঠিোনাে ইমমইর্ েুনন (ফয ফোন িাষাে) । 

mailto:visit@parliament.scot


গণতযের 

 

স্কটিশ পার্ লামমন্ট, এর সদস্য হওোর তযের, ব্যবসা বা প্রপক্রো এসব সম্পমেল আমরা জানমত আমামদর সামথ 

ফযাগামযাগ  েুনন। 

 

র্াইি িযাট parliament.scot/live-chat  (শুধুমাত্র ইংমরপজমত) 

 

ফটপর্ম ান                ০৮০০  ০৯২  ৭৫০০ বা ০১৩১  ৩৪৮  ৫০০০ ( শুধুমাত্র ইংমরপজমত) 

 

আপপন ফযমোন িাষাে আমামদর োমে পর্খমত পামরন: 

 

ইমমইর্ 

 

info@parliament.scot 

 

ফটক্সট 

 

০৭৭৮৬  ২০৯৮৮৮ 

 

ঠিোনা: 

 

Public Information 

The Scottish Parliament 

   Edinburgh 

EH99 1SP 

 

ওমেবসাইট 

 

parliament.scot 

 

ফ সবুে, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার এবং ইউটিউমবও আমামদর এোউন্ট আমে। 

 

ফোন অনুসন্ধ্ামনর জন্য যপদ আপপন আমামদর সামথ ফযাগামযাগ েমরন, আমরা আপনার ফদো তযেরটি আপনার 

অনুসন্ধ্ামনর স্বামথ ল োমজ র্াগামত ব্যবহার েরব। আমরা আপনার তযেরসমূহ পেিামব পপরিার্না েপর ফস 

সম্পমেল আমরা জানমত parliament.scot/dataprotection এ যান বা আমামদর সামথ ফযাগামযাগ 

েুনন। 

 

আপপন যপদ স্কটিশ পার্ লামমন্ট সম্পেীে তযের অন্য ফোন  রমামট বা িাষাে িান তমব অনুগ্রহ েমর আমামদর 

সামথ ফযাগামযাগ েুনন।(এস পি পি পি ১ম সংখ্যো জুন ২০১৬) 
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