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��শ পাল�ােম� িক?

িবিভ� িবষেয় িবতক�  এবং �টল�াে�র জন� আইন �তির করেত ১৯৯৯ সােল ��শ পাল�ােম� #ািপত হয়। এটা ১২৯ জন িনব�ািচত (িতিনিধ িনেয় 

গ+ত যােদরেক ��শ পাল�ােমে�র সদস� বা এমএসিপ বলা হয়।    

��শ পাল�ােম� .কান িবষেয় িস/া0 িনেত পাের? 

িবিভ� িবষেয় আইন �তিরর 1মতা রেয়েছ ��শ পাল�ােমে�র, এ4েলা িবেক�ীকৃত িবষয় নােম পিরিচত। িকছু িবষয় এর দািয়6 7ধু ইউেক 

পাল�ােমে�র। এ4েলােক বলা হয় সংরি�ত িবষয়।   

িবেক�ীকৃত িবষেয়র মেধ� রেয়েছ:

• কৃিষ, বনিবদ�া এবং মতস�চাষ

• িশ1া এবং (িশ1ণ

• পিরেবশ

• ;া#� এবং সামািজক .সবা

• আবাসন

• ভূিম ব�বহােরর পিরক=না

• আইন শৃ>লা 

• #ানীয় সরকার

• .খলাধুলা এবং আট� স

• িকছু ধরেনর ট�াA

• পিরবহেনর .বশ িকছু িবষয়

সংরি�ত িবষেয়র মেধ� রেযেছ:

• .বিনিফটস এবং .সাশাল িসিকউির�

• সCচার

• সংিবধান

• (িতর1া

• চাকিরর সং#ান

• সমান সুেযাগ

• পররাD নীিত

• ইিমেEশন

• ব�বসা বািণজ� এবং িশপ�
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�টল�া� অ�াG ২০১৬ এর মাধ�েম িকছু িবষেয় ��শ পাল�ােমে�র কােছ আেরা 1মতা হJা0র করা হেK, .যমন কর (ট�ােAশন), 

ওেয়লেফয়ার (জনকল�াণ) এবং ��শ পাল�ােমে� িনব�াচন।    
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পাল� ােম� িকভােব আইন �তির কের?

িবল পাস করার মাধ�েম ��শ পাল�ােম� আইন �তির কের। �টল�াে�র সরকার, এমন সব এমএসিপ যারা �টল�া� সরকােরর সদস� ননকিম� , 

কিম� এবং সংগঠন এবং ব�িP িবেশষ যারা এমএসিপ নন তারা িবল আনেত পােরন। এেত সাধারণত িতনটা ধাপ অনুসরণ করা হয়।   

িবেলর ধাপ4েলা হেলা

ধাপ ১ 

পাল�ােম�াির কিম�4েলা িবেলর সাধারণ নীিত (সামিEক উেQশ�) িবেবচনা কের এবং সাধারণত জনসাধারেণর কােছ মতামত চায়।  

পাল�ােম� িবেলর সাধারণ নীিতর উপর .চRাের িবতক�  কের এবং একটা িস/াে0 উপনীত হয়।   

ধাপ ২ 

একটা পাল�ােম�াির কিম� িবেলর িবJািরত িদক4েলা িবেবচনা কের এবং (Jািবত পিরবত� েনর উপর িস/া0 .নয়।  

ধাপ ৩ 

পাল�ােম� িবেলর আেরা পিরবত� ন িবেবচনা করেত পাের।  এর পের িবল পাস করা হেব না (ত�াখ�ান করা হেব পাল�ােম� .স ব�াপাের িস/া0 

.নয়। 

এর পের িক ঘেট? 

িবল� পাস হওয়ার পর সাধারণত চার সSােহর সময় .দয়া হয়। যিদ .কউ মেন কেরন িবল� ��শ পাল�ােমে�র আইন (ণয়েনর  1মতার বাইের, 
তাহেল এ সমেয়র মেধ� চ�ােলT করা যায়। যিদ .কান চ�ােলT করা না হয়, এটা রয়�াল সUিতর জন� (রাণীর কােছ) পাঠােনা হয়।   

িবল� রয়�াল সUিত .পেল এটা ��শ পাল�ােমে�র একটা অ�ােG পিরণত হয়, তেব এটা সরাসির বলবত করা না হেত পাের। 
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আপিন জােনন িক?
��শ পাল�ােম� এবং ��শ সরকার Vইটা িভ� সং#া। ��শ পাল�ােম� িবেকWীকৃত িবষয়4েলােত আইন �তির কের এবং ��শ সরকারেক তা 

কায�করী করার জন� .দয় বা দায়ী কের। ��শ সরকার আইন (েয়াগ কের এবং িবেকWীকৃত িবষেয় নীিত িনধ�ারণ কের।  
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এমএসিপ

িকভােব এমএসিপ িনব�ািচত হয়?

��শ পাল�ােমে�র িনব�াচেন (েত�ক .ভাটােরর Vইটা .ভাট রেয়েছ- একটা তােদর িনব�াচনী এলাকার জন� এবং অন�টা তােদর অYেলর জন�।  
িনব�াচনী এলাকার জন� ৭৩ জন এমএসিপ রেয়েছন এবং অYল িভি\ক সব�েমাট ৫৬ জন এমএসিপ রেয়েছন। এমএসিপরা অিতিরP .মRর  
িসে^ম ব�বহার কের িনব�ািচত হন, এটা এক ধরেনর আনুপািতক (িতিনিধ6।  

�টল�াে�র (েত�ক ব�িPর জন� একজন এমএসিপ এবং সাতজন আYিলক এমএসিপর মাধ�েম (িতিনিধ6 কের থােকন। তােদর সবার  

ময�াদা বা ^�াটাস সমান এবং আপনার (িতিনিধ6 .য আট জন কের থােকন, তােদর .য .কান একজনেক আপিন .যাগােযাগ করেত পােরন।   

পা �) অনুসাের ,)শ পাল�ােমে�র 2021 সােলর ইেলকশন এর ফলাফল 

 

এমএসিপরা িক কেরন?

এমএসিপরা .য এলাকার (িতিনিধ6 কেরন .স এলাকায় কাজ কেরন। তারা ��শ পাল�ােমে� িবতেক�  এবং কিম� িম�ংেয় অংশ .নন। আপনার 

(িতিনিধ `েপ এমএসিপরা যা করেত পােরন:   

• .কান িবষেয় সমথ�ন পাওয়ার জন� এক� (Jাবনা িদেত পােরন বা গিত (েমাশন) দােয়র করেত পােরন

• িবতেক�  কথা বলেত পােরন

• আইন পিরবত� ন করেত .কান িবল উbাপন করেত পােরন
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• ��শ সরকােরর িমিনcারেদর (f করেত পােরন

• অন� .কান ব�িP বা সং#ার কােছ .কান িবষয় িবেবচনার জন� পাঠােত পােরন বা তােদর কােছ (f িজেgস করেত পােরন। 

1ক আমার 2িতিনিধ3 কের?

.ক আপনার (িতিনিধ6 কের তা জানার জন� আপিন আমােদর ওেয়বসাইেট .পাcেকাড সাচ�  করেত পােরন অথবা পাবিলক ইনফেম�শেনর সােথ 

.যাগােযাগ করেত পােরন।  
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িডেব)ং 1চ5াের িক ঘেট?

সব এমএসিপরা িডেব�ং .চRাের িম�ংেয় অংশ িনেত পােরন, .যখােন তারা সাধারণত তােদর পা�� র সদস�েদর সােথ দলব/ ভােব বেসন।  

নতুন আইেনর (Jাবনার উপর আেলাচনা ছাড়াও, িনেচর িবষয়4েলা .চRার িবজেনেস অ0ভু� P থাকেত পাের: 

• িবতক�
এটা এমএসিপেদর মেধ� আেলাচনা, সাধারণত .কান .মাশন বা (Jাবনার উপর িভি\ কের। 

• ফা6�   িমিন6ারস 1কােয়ে7ন (ফা6�  িমিন6ােরর কােছ 29)
এ অিধেবশেন এমএসিপরা ফাc�  িমিনcারেক (f কের থােকন। 

• 1কােয়ে7ন টাইম (2ে9র সময়)

এটা হেলা এমন .সসন সমূহ যখন এমএসিপরা ক�ািবেনট .সেeটাির এবং িমিনcারেদর (f কের থােকন। 

• িমিন6ারেদর িববৃিত
এটা .কিবেনট .সেeটািররা ব�বহার কেরন এবং  জiরী িবষেয় অথবা পিলিসর উপর .ঘাষণা িদেত পাল�ােমে� িমিনcারেদর জানান।

• িডিসশন টাইম (িস<াে=র সময়)
এ সমেয় এমএসিপরা (Jািবত িবষেয় িস/া0 .নন, (ায়ই .ভােটর মাধ�েম।
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1চ5াের ি2সাইিডং অিফসােরর ভূিমকা িক? 

ি(সাইিডং অিফসার Vইজন .ডপু� ি(সাইিডং অিফসােরর সহেযািগতায় িডেব�ং .চRাের িম�ং এর সভাপিত6 কেরন। ি(সাইিডং অিফসার 

(অথবা একজন .ডপু� ি(সাইিডং অিফসার) এমএসিপেদর িদেক মুখ কের .চRােরর সামেন বেসন।  

িম�ং এ সভাপিত6 করার সময় ি(সাইিডং অিফসার অবশ�ই িনরেপ1ভােব কাজ করেবন।  
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কিম)?েলা িক কের? 

কিম�4েলা হল এমএসিপেদর .ছাট .ছাট kপ যারা .কান িবেশষ িবষেয় .দখা7না কের থােকন .যমন ;া#�, অথ�নীিত বা িবচারব�ব#া। ��শ 

পাল�ােমে�র কায�কািরতায় তারা .কWীয় ভূিমকা পালন কের থােকন কারণ ��শ পাল�ােম� এক� একক-েচRার পাল�ােম�, যা ইউেক 

পাল�ােমে�র মেতা নয়।  

কিম)র কােজর মেধ� রেয়েছ:

• আইন 2ণয়ন
কিম�4েলা  নতুন আইেনর (Jাবনার িবষয় িবেবচনা করেত পাের বা এ (Jােবর পিরবত� ন করেত পাের। 

• অনুসAান
িনেজেদর কায�কািরতার আওতাভুP .কান িবষেয় কিম� অনুসlান করেত পাের এবং তােদর সুপািরশ (কাশ করেত বা ছাপােত 

পাের। 

• িপ)শন
জন সাধারেণর .কান সদস� বা .কান kপ এর মাধ�েম উbািপত িবষয় বা িপ�শন কিম� িবেবচনা করেত পাের বা এই িবষেয় িরেপাট�  

করেত পােরন।   
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কিম) িকভােব কাজ কের?

•  

• কিম� তােদর িবেবচ� িবষেয়র উপর মতামত (দােনর জন� জনসাধারেণর সদস�েদরেক আমnণ জানান। সা1ী িহেসেব তারা .য .কান  
ব�িPেক িম�ং এ অংশ .নয়ার জন� আমnণ জানােত পােরন। সা1ীরা কিম�র িবেবচ� িবষেয়র উপর তােদর সা1� িদেয় থােকন।  

প্রতিটি কতিটি একজন আহ্বায়ক সভাপতিত্ব করেন এবং ববতিেভাগ কতিটিরি সদসয

তিসারব প্রায় সাি জন এিএসতপ থাকেন। সদসযো স্কটিি সংসরদর তবতভন্ন

োজননতিক দল এবং গ্রুতপংরয়ে ভােসািয প্রতিফতলি রাকেন।
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জনসাধারেণ জন� তথ�

��শ পাল�ােম�, এর সদস�, কায�eম অথবা প/িতর উপর আেরা তেথ�র জন� অনুEহ কের .যাগােযাগ কiন।  

1টিলেফান: 0800 092 7500 অথবা 0131 348 5000  

এছাড়াও আমরা .টAট িরেল সািভ� স ব�বহার কের অথবা িo�শ সাইন ল�াং4েয়জ এর িনেচর ওেয়ব সাইেটর মাধ�েম .যাগােযাগ/কল ;াগত  
জানাই। contactSCOTLAND-BSL   

ইেমইল: sp.info@parliament.scot 

1টCট: 07786 209888  

Dকানা:   

Public Information  

The Scottish Parliament 

Edinburgh  

EH99 1SP  

ওেয়বসাইট: www.parliament.scot   

Facebook, Instagram, Twitter এবং YouTube এ আমােদর অ�াকাউ� রেয়েছ। 

আপনার যিদ অন� .কান ফরম�ােট বা ভাষায় তথ� (েয়াজন হয় তেব অনুEহ কের আমােদর সােথ .যাগােযাগ কiন।   




