
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



sিটশ সংসেদর িনকট িপিটশন পাঠােনা: িনেজর আoয়াজ েতালা   
 
sিটশ সংসেদর পাবিলক িপিটশন pিkয়া eবং িক কের িনেজর আoয়াজ েতালা েযেত পাের 
তার বয্াপাের ঐ েছাট পডকােs আপনােক sাগত জানাi|  
িপিটশনটা কী?  
eিট eকিট পdিত যার dারা আপিন আপনার সংসেদর সামেন eকটা িবষয় তুলেত পােরন| 
eটা eকটা িলিখত দিলল েযটা বেল েয আপনার মেত সংসেদর কী করা uিচত eবং েকন|  
 
েয েকােনা েকu িক িপিটশন করেত পাের?  
হঁয্া|   
 
• eকটা িপিটশন লজ করার জনয্ আপনার েকবল 1  sাkর দরকার  
• িপিটশনারেদর আয়ুর uপর েকােনা সীমা েনi  
• িপিটশনগেুলােক েয েকােনা ভাষা eবং ফমর্য্ােট জমা করা েযেত পাের| sিটশ সংসদ, 

aনবুাদ বা েদাভাষীর আেয়াজন করেত পাের|  
আিম েকান িবষেয় sিটশ সংসেদর িনকট িপিটশন করেত পাির?  
িপিটশনটা eমন eকটা িবষেয়র সােথ সmিকর্ ত হoয়া uিচত েযটা sিটশ সংসেদর দািয়েtর 
aধীন| eেদর দািয়tpাp িবষয় বলা হয় eবং eর মেধয্ শািমল হেত পাের -  

 িশkা eবং জীবনভর jানাজর্ ন   
 পিরেবশ  
 uেদয্াগ  
 sাsয্  
 গহৃায়ন  

 নয্ায়  
 েলাকল সরকার  
 পিরকlনা বানােনা  
 পিুলশ eবং দমকল েসবা  
 পিরবহন  

 
আপনার ভাবা uিচত েয আপিন েয িবষয়টা তুলেত চান, সংসদ িক তার িবষয় িকছু করেত 
পারেব| িপিটশনগেুলা রা ীয় sের o pাসি ক হoয়া uিচত, েকবল বয্িkগত বা েলাকল sের 
নয়| যিদ িবষয়টা েবিশ েলাকল হয়, েযমন ধরনু eকটা েলাকল sলু  বn হoয়া, তাহেল ঐ 
িবষয়টা েলাকল sের েতালা uিচত, হয়েতা আপনার েলাকল কাuিnেলর কােছ|  
ঐ pিkয়াটা কী সরল?   
eটা েক সরল হoয়ার জনয্ িডজাiন করা হেয়েছ| সংসেদ eমন কমর্চারী রেয়েছ যােদর কাজ 
হেc িপিটশনারেদর সাহাযয্ করা, pিkয়ার িবষয় eবং িপিটশনটা কী ভােব িলখেত হেব তার 
িবষয় oেদর পরামশর্ েদoয়া| িনেজর িপিটশন জমা করার জনয্ সহজ-ভােব-পূণর্ করার eকটা 
নমূনা আেছ|  
 
 
 
আিম আমার িপিটশনটা পাঠাi, তার পর কী হেব?  
পাবিলক িপিটশন কিমিট েত 9জন eম.eস.পী আেছন eবং তােদর ভূিমকা হেc pেতয্কটা 
লজ করা gহণীয় িপিটশেনর িবষয় িবচার িবেবচনা করা| তাi, যিদ আপনার িপিটশন gহণীয় 
হয়, তাহেল, কিমিট তার uপর িবেবচনা করেব| eছাড়া, কিমিট িকছু িপিটশনারেদর তার 
ৈবঠেক আসেত আমিntত করেব যােত তারা eম.eস.পী েদর সােথ তােদর িপিটশেনর িবষয় 
আেলাচনা করেত পােরন| ৈবঠেক আসেত eবং কী হেc তা িবsতৃ  ভােব েবাঝবার জনয্, 
কিমিট, েদাভাষীেদর আেয়াজন করেত পাের|  



কিমিট eকবার িপিটশনটা েদেখ েনoয়ার পর িনণর্য় েনয় েয eর পর কী করা হেব| pায়i 
েস sিটশ সরকার বা aনয্ সিমিত, েযমন ধরনু েলাকল কাuিnল, sাsয্ পিরষদ, পিুলশ 
েফাসর্ iতয্ািদ (িপিটশেনর িবষয় বsর uপর িনভর্ র কের) েদর িলখেব| েস সবেচেয় uপযkু 
সংগঠনেদর িচিhত করেব eবং আপনার িপিটশেনর িবষেয় aেনকগেুলা pে র সােথ িলিখত ভােব 
তােদর সােথ েযাগােযাগ করেব, eর মেধয্ eমন p o শািমল হেত পাের েযগেুলা আপিন হয়েতা 
িনেজর িপিটশেনর িবষয় িজjাসা করেত চান| যখন utরগেুলা eেস যায় তখন েসগেুলার িবষয় 
আপনার মnবয্ জানার জনয্ েসগিুলেক আপনার কােছ পাঠােনা হয়| তার মােন হল েয আপনার 
কােছ eকটা aবসর থাকেব েযখােন আপিন বলেত পারেবন েয আপিন কী মেন কেরন| তার 
পর িপিটশন eবং সব িলিখত utরগেুলা কিমিটর কােছ েফরত চেল যায়| যতkন না েস 
তার kমতার িভতের সব েচ া কের েনয় ততkন পযর্n কিমিট িপিটশনটার uপর কাজ 
করেব|  
 
িকn িপিটশন কের িক িকছু হয়?  
হঁয্া, হয়| aেনকগেুলা িপিটশন, আiেন বা সরকােরর নীিতেত পিরবতর্ন eেনেছ, েকােনা 
িবষেয়র গাiডলাiনগেুলার সংেশাধন কিরেয়েছ eবং িনণর্েয় পিরবতর্ন eেনেছ| েকবল মাt সংসেদ 
িবষয়টার বয্পাের সতকর্ তা বাড়ােনাo eকটা সাফলয্ হেত পাের| 
 
আিম েকাথার েথেক আেরা জানেত পারব?  
আcা, pথেম, তাহেল আমােদর oেয়বসাiটটা েদখনু না? eেত িপিটশন করার িবষেয় আেরা 
তথয্ আছ, যার মেধয্ eকটা pচার পto শািমল রেয়েছ eবং আপিন িপিটশেনর নমূনা েদখেত 
পােরন| দেুটা দিললi বাংলােত পাoয়া যায়| আপিন িনmিলিখত oেয়বেপজিট েদখেত পােরন –  
www.scottish.parliament.uk/s3/committees/petitions/furtherInfo.htm  
 
িবকlরূেপ, আপিন িনেজর ভাষােত পাবিলক িপিটশন কিমিটেক িলখেত পােরন বা তােক iেমল  
পাঠােত পােরন| ডাক িঠকানা হেc   
 
The Public Petitions Committee 
The Scottish Parliament 
Edinburgh, EH99 1SP 
 
eবং iেমল িঠকানা হেc 0petitions@scottish.parliament 
  
আপিন 0131 348 5982 e পাবিলক িপিটশন কিমিটর kাকর্ েদর সােথo েযাগােযাগ করেত 
পােরন| িকn, kাকর্ রা েকবল মাt iংেরিজেত কল িনেত পাের| যিদ আপিন েকােনা aনয্ 
ভাষা েত kােকর্ র সােথ কথা বলেত চান তাহেল, aনgুহ কের, eকটা েদাভাষীর aনেুরাধ 
করার জনয্ তােদর সােথ িলিখত ভােব েযাগােযাগ করনু|  
 



 
(েকবল aিফিসয়াল pেয়ােগর 
জনয্) 
পাবিলক িপিটশন সংখয্া  

PE      

 
aনgুহ কের ঐ ফেমর্র েশেষ েদoয়া গাiেডেnর (পথিনেদর্শ) কাগিুল িরফার করনু|  

1. আেবদেকর (িপিটশনার) নাম  
 
 
2. িপিটশেনর িশেরানামা   
 
 
3. িপিটশেনর পাঠাংশ   
sিটশ সংসেদর কােছ আেবদন করা যােত sিটশ সরকােরর িনকট েজারােলা সপুািরশ করা েহাক
যােত তারা েযন  
 
 
4. িপিটশন জমা েদবার আেগ িচnার িবষয়গিুলর সমাধােনর জনয্ করা কাজ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. িপিটশেনর জনয্ বয্াকgাun তথয্   
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6. আপিন িক চান েয আপনার িপিটশন েক সংসেদর oেয়বসাiেট eকটা i-িপিটশেনর রেুপ
েহাs করা েহাক?  
 
হঁয্া/না ( যেথািচত aনসুাের িমিটেয় িদন)| যিদ আপনার utর “না” হয় তেব aনgুহ কের
ভাগ 9 েত eিগেয় যান|  
7. i-িপিটশেনর জনয্ েশষ তািরখ  
 
 
8. aনলাiন আেলাচনা জািগেয় েতালার জনয্ কা  
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9. pশাসিনক তথয্ (pকাশনার জনয্ নয়)  
নাম   
িঠকানা   

 
 
 

েটিলেফান নাmার  বািড়:  
 
েমাবাiল:  

iেমল িঠকানা   
িপিটশেনর জনয্ sাkেরর সংখয্া   
কিমিট েক pদান করা বণর্না  
যিদ পাবিলক িপিটশন্জ কিমিট মেন কের েয আপনার িপিটশন েক িবsতৃ  ভােব বঝুবার
দরকার রেয়েছ তাহেল, েস আপনােক িজjাসা করেত পাের েয আপিন তার সামেন হািজর হন
eবং p গেুলার utর িদন| যিদ িজjাসা করা হয় তাহেল িক আপিন হািজর হেত চাiেবন? 
আপনার সাহাযয্ করার জনয্ আপনােক eকটা েদাভাষী েদoয়া হেব| 
হঁা/না (েযমন uিচত হেব েতমন কের িমিটেয় িদন)|  
 
pধান আেবদেকর sাkর  
যখন সnি  হেব েয আপনার িপিটশন, eকটা পাবিলক িপিটশন কী ভােব জমা করা uিচত
েত েদoয়া সব মানদ গেুলা েক পূণর্ কের তখন pধান আেবদক েক িনেচ sাkর করেত হেব
eবং তািরখ িলখেত হেব|  
 
sাkর ……………………………………………..          
 
তািরখ ……………………….. 
পূণর্ করা ফমর্গেুলা েক িনmিলিখত িঠকানা েত েফরত পাঠােত হেব -  
The Clerk to the Public Petitions Committee 
The Scottish Parliament 
Edinburgh, EH99 1SP  
petitions@scottish.parliament.uk    
 
িনেচ েদoয়া নাmাের আপিন kাকর্ েক কল করেত পােরন| িকn, kাকর্ রা েকবল iংেরিজ েত
কেলর utর িদেত পােরন| যিদ আপিন েকােনা aনয্ ভাষা েত kাকর্ েদর সােথ কথা বলেত
চান, তাহেল aনgুহ কের eকটা েদাভাষীর aনেুরাধ করার জনয্ তােদর সােথ িলিখত ভােব
েযাগােযাগ করনু|  
 
েটিলেফান: 0131 348 5982  
ফয্াk: 0131 348 5088 
www.scottish.parliament.uk/s3/committees/petitions/index.htm
http://scottishparliamentpetitions.blogspot.com/
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েপাsাল সািভর্ স aিধিনয়ম 2000eর ধারা 100 aনমুিত েদয় েয িপিটশনগেুলা েক যিদ
ডাকঘের জমা করা হয় তাহেল তােদর িবনীমূেলয্ সংসেদ পাঠােনা েযেত পাের| ঐ েসবার
pেয়াগ করার জনয্, খােমর uপর s  ভােব “sিটশ সংসেদর িনকট িপিটশন” েলখা থাকা
uিচত eবং তােক পাঠােনার জনয্ িনেচ েদoয়া ডাক িঠকানার pেয়াগ করা uিচত|   
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গাiেডেnর কা  
 

 
1. আেবদেকর নাম:  
যিদ আপিন বয্িkগত ভােব িপিটশনটা psত করেছন তাহেল, েকবল িনেজর নাম িলখনু| যিদ 
িপিটশনটােক েকােনা সমেুহর তরফ েথেক psত করা হেc, েযমন ধরনু eকটা কিমuনিট 
কাuিnল তাহেল, েসi বয্িkর নামটা িলখনু েয েসi সমেুহর pিতিনিধt করেছ eবং সমেুহর 
নামটাo িলখনু, uদাহরণ, েমরী bাuন, েকাথাoকার কািমuনিট কাuিnেলর তরফ েথেক|  
 
2. িপিটশেনর িশেরানামা   
যেতাটা সmব কম শেb, eর dারা বলা uিচত েয আপনার িপিটশনটা েকান িবষেয়র সােথ 
জিুড়ত  uদাহরণ, sলু  বােসর সরুkা সধুরােনা|  
 
3. িপিটশেনর পাঠাংশ   
eটা আসেল আপনার িপিটশেনর সংিkp িববরণ| আপনার s  ভােব বলা uিচত েয আপনার 
aনসুাের সংসেদর কী করা uিচত, uদাহরেণর জনয্  

“sিটশ সংসদ েক aনgুহ করা েয sিটশ সরকােরর িনকট েজারােলা সপুািরশ কার েহাক 
যােত aসামািজক আচরেণর েমাকােবলা করার জনয্ নতুন আiেনর pেয়াজেনর বয্পাের েস 
ভাবনা-িচnা কের|”  
 

আদিশর্কভােব, eর পাঠাংশ েকবল পাঁচটা লাiন পযর্n িসিমত থাকা uিচত|  
 
4. িপিটশন জমা েদবার আেগ, িচnার িবষয়গিুলর সমাধােনর জনয্ করা কাজ  
িনেজর িপিটশন জমা েদবার আেগ, িচnার িবষেয়র সমাধান করার জনয্ আপনােক anত েচ া 
করা uিচত| uদাহরেণর জনয্:  
 

• ঐ িবষেয় আপিন িনেজর েলাকল কাuিnল বা aনয্ েকােনা সাবর্জিনক সিমিত’র িনকট 
েকান েকান আেবদন কেরেছন eবং তার pিত কী pিতিkয়া িছল?   

• আপিন িক েকােনা িনবর্ািচত pিতিনিধ, uদাহরেণর জনয্ কাuিnলর, eমeসপীর কােছ  
aনেুরাধ কেরেছন েয তারা েযন ঐ িবষয়টার uপর িবচার-িবেবচনা কেরন, eবং, 
তাহেল, তার পর কী হেয়িছল?  

• হােল িক েকােনা েঘাষণা করা হেয়েছ, uদাহরেণর জনয্ sিটশ সরকােরর dারা, যার 
আপনার িপিটশেনর uপর pভাব পড়েত পাের?  

 
ঐ তথয্টা পাবিলক িপিটশন কিমিটর জনয্ সহায়ক হেব যােত তারা েদখেত পাের েয েকান 
িবষয়গেুলা েক েতালা হেয়েছ eবং তার pিত কী pিতিkয়া িছল, eবং তারা আেরা িবsতৃ  
ভােব আপনার িপিটশেনর িবষয়টােক বঝুেত পারেব eবং জানেত পারেব েয তােদর সামেন েতালা 
িবষয়টার uপর েকন তােদর eখন িবচার-িবেবচনা করেত aনেুরাধ করা হেc|   
 
5. বয্াকgাun তথয্   
eটা নমূনার eকটা গরুtুপূণর্ aংশ| eখােন আপনােক pাসি ক, তথয্মূলক বয্াকgাun তথয্ 
েলখা uিচত eবং েসi কারণগেুলা েক uেlিখত করা uিচত যার জনয্ আপিন মেন কেরন েয 
আপনার িপিটশেন aনেুরাধ করা কমর্টা গরুtুপূণর্| আপনার িপিটশেনর eকিট pিতর aনবুাদ করা 
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হেব eবং কিমিটর pেতয্কিট সদসয্ েক eর eকটা কিপ েদoয়া হেব eবং eর িবষয় িবেবচনা 
করার ৈবঠেকর আেগ তােদর সামেন ঐ কিপটা থাকেব| uদাহরেণর জনয্, আপিন হয়েতা 
ভাবেত চাiেবন েয েকান কারেণ আপনার িপিটশন েতালা হেয়েছ? eর pেয়াজন কী? আপিন 
েকান কাজ চান eবং েকন? আপনার aনসুাের কিমিট েক েকান েকান p  িজjাসা করা 
uিচত eবং কােক িজjাসা করা uিচত? (aনgুহ কের মেন রাখনু েয eগেুলা েকবল েসi 
তেথয্র eকটা গাiড যা আপনার কাছ েথেক চাoয়া েযেত পাের)| যিদ o, আপিন যা 
pদান কেরন, েসটা িতন পাতা পযর্n সীিমত থাকা uিচত|  
িনেজর িপিটশন pবিতর্ত করার জনয্ eবং তার তথয্ েশআর করার জনয্ আপনার কােছ 
aেনকগেুলা িবকl আেছ| ঐগেুলা-  

i-িপিটশন: যিদ আপিন i-িপিটশন সংkাn িসsামটার pেয়াগ করেত চান তাহেল 
আপনার aিতিরk তথয্ েক i-িপিটশেনর oেয়বসাiেট েপাs করা হেব (আেরা তেথয্র 
জনয্ িনেচ েদখনু)| (http://epetitions.scottish.parliament.uk/) 
oেয়বসাiট: যিদ আপনার eকটা oেয়বসাiট আেছ তাহেল, আপনার িপিটশন েথেক eর 
পযর্n eকটা িলংক েকন pদান কেরন না? eটা েলােকেদর aনমুিত েদেব েয তারা 
আপনার িপিটশন েথেক েসাজাসিুজ আপনার oেয়বসাiট পযর্n েযেত পাের|  
িভিডঔ: আপিন হয়েতা আপনার িপিটশেনর িবষয় eকটা িভিডঔ বািনেয়েছন েযটা আপিন 
হয়েতা inারেনেট pকািশত কেরেছন, uদাহরণ য়ূ ট্য়ূব| পাবিলক িপিটশন কিমিটর 
িনজs oেয়বসাiট আেছ েযখােন েস আপনার িভিডঔর eকটা িলংক pদান করেত পাের| 
যিদ আপিন inারেনেট িভিডঔ েপাs কেরেছন তাহেল আপিন হয়েতা তার িলংক কিমিট’র 
kািকর্ ং দল েক পাঠােত চাiেত পােরন| তারা তখন তার িলংক কিমিটর oেয়বসাiেট 
জেুড় িদেত পােরন| 
ছিব: িঠক েসi ভােব, আপিন হয়েতা িপকাসা, ি কার, িকংবা িনেজর েসাশাল 
েনটoয়ািকর্ ং েপজ uদাহরণ েফসবেুক িকছু ছিব েপাs কেরেছন| আবার, kািকর্ ং দল েক 
তা জানান|  
 েসাশল েনটoয়ািকর্ ং সাiট: আপনার িক েকােনা েবেবা েপজ আেছ? িকংবা মায় েsস? 
আবার, eর িবষয় আপনার িপিটশেন েকন সে ত কেরন না? আপিন েলােকেদর আপনার 
িপিটশেনর িবষয় সতকর্ করেত পােরন eবং েলােকেদর তার pিত ডায়েরk করেত পােরন|  
িরেপাটর্ ,aনয্ pচারমূলক বণর্না: আপনার িক মেন হয় েয eমন িরেপাটর্  বা aনয্ 
pচারমূলক রচনা আেছ েযটা আপনার িবষেয়র সােথ সmিকর্ ত হেত পাের| েকন না 
eেদর eকটা oেয়বিলংক pদান কেরন (যিদ আপিন পােরন) যােত েলােকরা আপনার 
িপিটশন েথেক িরেপােটর্  েযেত পােরন|   

কিমিটটা যা করার েচ া করেছ তা হল আপনােক িবিভn িবকl েদoয়া যােত আপিন আপনার 
িপিটশেনর িবষয় তথয্, িবিভn ফমর্য্ােট pদান করেত পােরন| যিদo মূল তথয্ িপিটশেনর 
নমূনা েত েদoয়া হয়, eবং আপনার িপিটশেনর িবষয় িবেবচনা করার ৈবঠেক কিমিটর 
সদসয্গেুলার সামেন eটা রাখা থাকেব, তবoু কিমিট আশা কের েয আপিন হয়েতা ঐ 
aিতিরk িবকlগেুলা েক সহায়ক eবং সিুবধাজনক মেন করেবন| যিদ eর িবষয় আপনার 
েকােনা p  থােক তাহেল, aনgুহ কের ঐ িবষেয় আেলাচনা করার জনয্ কিমিটর kািকর্ ং দেলর 
সােথ েযাগােযাগ করনু|  
 
6. আপিন িক চান েয আপনার িপিটশন েক সংসেদর oেয়বসাiেট eকটা i-িপিটশেনর রেুপ 
েহাs করা েহাক?  
কিমিটর সামেন আপনার িপিটশন যাoয়ার আেগ, আপিন হয়েতা তােক pবিতর্ত করার জনয্ 
সংসেদর i-িপিটশন িসsেমর pেয়াগ করেত চাiেত পােরন| eটা aনমুিত েদয় েয আপনার 
িপিটশন েক eকটা সmত সমেয়র জনয্ আমােদর oেয়বসাiেট 
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(http://epetitions.scottish.parliament.uk/)েহাs করা হেব, যােত আেরা িবsতৃ   
দশর্েকেদর আকৃ  করা েযেত পাের eবং সমথর্েন আেরা নাম েজাটােনা েযেত পাের| pেতয্কটা 
িপিটশন eবং সmিকর্ ত িবষয়গেুলার uপর আেলাচনা eবং িবতকর্ করার জনয্ eকটা বয্িkগত 
েফারাম আেছ| i-িপিটশন েক েহাs করার সময় েশষ হেয় যাoয়ার পর, kাকর্ রা বnবs 
কের েয সাধারণ ভােব তােক কিমিটর সামেন িবেবচনা করার জনয্ পাঠােনা হয়|   
যিদ আপিন ঐ িসsােমর pেয়াগ করেত চান তাহেল aনgুহ কের aনেুরাধ করা তথয্ pদান 
করনু| kাকর্ রা িনেজ আপনার িপিটশন েক oেয়বসাiেট েপাs করেবন তার ফেল আপনােক িকছু 
করেত হেব না|  
 
7 & 8. i-িপিটশন  
যিদ আপিন i-িপিটশন সিুবধার pেয়াগ করেত চান তাহেল, আপনার িপিটশেন sাkর জেড়া 
করার জনয্ aনgুহ কের eকটা েশষ তািরখ িলখনু (সাধারণত আমরা ছয় সpােহর সপুািরশ 
কির)| িপিটশেনর জনয্ eকটা aনলাiন আেলাচনা শরু ুকরার জনয্ aনgুহ কের eকটা কা 
িদন, যার পাঠাংশ দস লাiেনর েবিশ েযন না হয়|  
 
9. pশাসিনক তথয্ 
aনেুরাধ করা তেথয্র যেতাটা aংশ আপিন pদান করেত পােরন aনgুহ কের তেতাটা pদান 
করনু| িবেশষ ভােব, যিদ আপনার কােছ থােক তেব aনgুহ কের eকটা i-েমল িঠকানা 
pদান করনু, যােত কিমিটর kাকর্ আপনার সােথ েযাগােযাগ করেত পাের| আপিন েযাগােযােগর 
জনয্ eকটা েটিলেফান নাmার pদান করেত পােরন, যিদo সকল কলগিুল iংেরিজ েত করা 
uিচত| যিদ আপিন েকােনা aনয্ ভাষা েত kােকর্ র সােথ েযাগােযাগ করেত চান তাহেল 
েদাভাষীর aনেুরাধ করার জনয্ aনgুহ কের িলিখত ভােব তােদর সােথ েযাগােযাগ করনু|   
 
ঐ িববরণ েক pকািশত করা হেব না eবং aনয্ েকােনা পেkর সােথ তােক েশআর করা হেব 
না|    
 
িপিটশেনর eকটা iেলক িনক বণর্না আেরা পছn করা হেব, েকন না eটা dত eবং সরল 
ভােব েpােসস করার aনমুিত েদয়| আমরা iেমল dারা েযাগােযাগ করা আেরা পছn কির 
েকন না eটা আেরা dত eবং সিুবধাজনক| িকn, িচnা করেবন না eটা eকটা pেয়াজন 
নয় eবং যিদ আপিন কিmuটার পযর্n না েপৗঁছােত পােরন তাহেল eটা েকােনা সমসয্া নয়|  
শরু ুেত, সকল েযাগােযাগ petitions@scottish.parliament.ukeর কােছ যাoয়া uিচত|  
 
আেরা তথয্  
আমরা আশা কির েয আপনার িপিটশেনর েটমিpট েক পূণর্ করেত ঐ কাগেুলা সহায়ক হেব| 
তেথয্র aনয্ েstাত o আেছ -  
পাবিলক িপিটশন কিমিটর pধান oেয়বেপজ -  
www.scottish.parliament.uk/s3/committees/petitions/index.htm
 
 
The Public Petitions Committee 
The Scottish Parliament 
TG.01 
Edinburgh, EH99 1SP 
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েটিলেফান: 0131 348 5982 (kাকর্ রা েকবল iংেরিজ েত কেলর utর িদেত পাের| 
যিদ আপিন েকােনা aনয্ ভাষা েত kাকর্ েদর সােথ েযাগােযাগ করেত চান তাহেল েদাভাষীর 
aনেুরাধ করার জনয্ aনgুহ কের িলিখত ভােব তােদর সােথ েযাগােযাগ করনু|)|  
ফয্াk: 0131 348 5088  
petitions@scottish.parliament.uk. 
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