
আপনার sিটশ সংসদ পিরদশর্ন 
আমােদর েসবাসমহূ সmিকর্ ত িনেদর্িশকা 

 
েখালা থাকার সময়সিূচ 
 
সpােহর কমর্িদবসগেুলােত 

• কাযর্িদবস (সাধারণত ম লবার - বহৃsিতবার)  
সারা বছর 09.00 েথেক 18.30 
 

• কাযর্িদবস-বয্তীত (সাধারণত েসামবার o শkুবার eবং সংসদ মলুতিব থাকাকালীন সমেয় সpােহর pেতয্ক 
কমর্িদবস) 
eিpল েথেক েসেpmর  
10.00 েথেক 17.30 
aেkাবর েথেক মাচর্   
10.00 েথেক 16.00 

 
শিনবার o সরকাির ছুিটর িদনগেুলা 
সারা বছর 11.00 েথেক 17.30 
 
রিববাের বn 
 
pেবেশর সবর্েশষ সময় হেc বn হoয়ার 30 িমিনট আেগ পযর্n৷ pেবেশর বয্বsা সmেকর্ জানার জনয্ আপিন আমােদর 
oেয়বসাiট েদখেত পােরন aথবা আমােদর িভিজটর iনফরেমশন েডেs বা 0131 348 5200 (শধুমুাt iংেরিজেত কথা 
বলা যােব) েফান নmের আমােদর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন৷ 
 
েসবা o সিুবধাসমহূ 
 

• পাবিলক গয্ালাির িটিকট 
কাযর্িদবসগেুলােত আপিন েচmার বা কিমিট রেুমর কাযর্িববরণী েদখেত পােরন৷ িটিকট িবনামেূলয্ pদান করা হয় 
eবং আসেনর িন য়তা পাoয়ার জনয্ aিgম িটিকট বিুকং েদয়া uিচত৷ িটিকট আেছ িকনা তা জানার জনয্ 
িভিজটর iনফরেমশন েডেs েযাগােযাগ করনু৷ 
 

• গাiেডড টুয্র 
কাযর্িদবস-বয্তীত িদনগেুলােত, িবনামূ্েলয্ গাiেডড টুয্েরর বয্বsা রেয়েছ৷ টুয্র সmেকর্ aনgুহ কের িনেচ আেরা 
তথয্ েদখনু৷ 
 

• pদশর্নী  
sিটশ সংসেদ েক েকান বয্িk eবং েকানটা েকান িজিনস তা আপনার aবসর সমেয় েদখার জনয্ eকিট িচtসmিলত 
গাiড রেয়েছ৷ 
 

• েkশ  
েkশ-e eকিট জায়গার বিুকং েদয়ার জনয্ aথবা আেরা তেথয্র জনয্ iেমiল করনুঃ 
creche@scottish.parliament.uk. aনgুহ কের িনেচ েkশ সmেকর্ আেরা িবsািরত পড়ুন৷ 
 

• তথয্ চয্ােনল 
কাযর্িদবসগেুলােত আপিন েমiন হেল আমােদর িskনগেুলােত কাযর্িববরণী েদখেত পােরন৷ 
 

• কয্ােফ 



 
• েদাকান 

 
ভূিমকা 
1998 সােলর জলুাiেত, হিলরেুড sিটশ সংসেদর জনয্ eকিট নতুন ভবেনর িডজাiন করার জনয্ বােসর্েলানার sপিত 
ieমিবিট eবং তােদর aংশীদার আরeমেজeম sটলয্া  eকিট আnজর্ ািতক pিতেযািগতায় জয়লাভ কের৷ eনিরক িমরােলস 
িছেলন িবে র pথম সািরর eকজন sপিত, িযিন তার কােজর জনয্ সারািবে  খয্ািত েপেয়িছেলন৷ 
 
েমiন হেল রেয়েছ িভিজটর iনফরেমশন েডs, pদশর্নী, েদাকান, কয্ােফ eবং আমােদর িশkা েকnd৷ েমiন হল েথেক, আপিন 
েkশ, িডেবিটং েচmােরর পাবিলক গয্ালাির eবং সংলg টাoয়ার ভবেন aবিsত ছয়িট কিমিট রেুম েযেত পােরন৷ 
 
গাiেডড টুয্র  
কাযর্িদবস-বয্তীত িদনগেুলােত, eবং aিধেবশন মলুতবী থাকাকালীন িদনগেুলােত o শিনবারগেুলােত টুয্েরর বয্বsা রেয়েছ৷ 
টুয্েরর মেধয্ রেয়েছ িডেবিটং েচmােরর ে াের যাoয়ার সেুযাগ, eকিট কিমিট রমু পযর্েবkণ eবং eমeসিপ ভবন o kinেবির 
হাuস েদখার জনয্ গােডর্ ন লিবর মধয্ িদেয় হাঁটা৷ আপিন kমতা হsাnর, সংসদ কীভােব কাজ কের eবং ভবেনর িডজাiন 
সmেকর্ জানেত পারেবন৷  
 
ei সব টুয্েরর জনয্ সময় িনেদর্িশত িটিকট আবশয্ক eবং িভিজটর সািভর্ েসস-e েযাগােযাগ কের আেগ েথেক িটিকট বিুকং 
েদয়ার জনয্ আপনােদরেক পরামশর্ েদয়া হেc৷  
 
দশর্নাথ রা আমােদর eকিট aিডo iuিনট বয্বহার করেত পােরন যা বাংলায় টুয্েরর eকিট সংিkp িববরণী জানােব৷ 
 
েkশ  
sিটশ সংসেদর পাবিলক েkশ হেc iuেরােপ ei ধরেনর pথম বয্বsা৷ eিট জনগেণর জনয্ unkু eবং eর ফেল আপিন 
িবতকর্ বা সভায় aংশgহণ করেত পারেবন aথবা সংসদ ভবন ঘেুর েদখেত পারেবন eবং েসi সমেয় eকিট িনরাপদ 
পিরেবেশ আপনার েছেলেমেয়েদর t েনয়া হেব৷ ছয় সpাহ েথেক পাঁচ বছর বয়স পযর্n িশশেুদর জনয্ eখােন জায়গা রেয়েছ৷ 
তারা চার ঘnা পযর্n সমেয়র জনয্ eখােন থাকেত পাের৷ 
 
জায়গা খািল আেছ িকনা তা জানার জনয্ আপিন েkশ-e বা িভিজটর iনফরেমশন েডেs িজjাসা করেত পােরন৷ aনgুহ 
কের লkয্ করনু েয uiকeেn বা সরকাির ছুিটর িদনগেুলােত েkশ েখালা থােক না৷ 
 
 
সংসদ চলাকালীন সমেয় 
সংসদ চলাকালীন সমেয় আপিন কিমিট রমুগেুলােত বা িডেবিটং েচmাের সংসেদর aিধেবশন েদখেত পােরন৷ িহয়ািরং eiড 
বয্বহারকারীেদর জনয্ ei জায়গাগেুলােত iনডাকশন লযু্প িফট করা রেয়েছ৷ েচmার o কিমিটর সভাগেুলার জনয্ িটিকট 
pেয়াজন; aিgম বিুকং েদয়ার জনয্ পরামশর্ েদয়া হয়৷ আমােদর oেয়বসাiট েদখার মাধয্েম আপিন আেগ েথেক জানেত 
পারেবন েয েকান িবষেয় আেলাচনা করা হেব৷ িবজেনস বেুলিটেন pিতিদেনর িবsািরত কাযর্িববরণী থােক, eিট িভিজটর 
iনফরেমশন েডেs পাoয়া যায়৷ 
 
কিমিট রমু  
কিমিটগেুলা সাধারণত ম লবার o বধুবাের সভা কের৷ টাoয়ার 1 o 2 e ছয়িট কিমিট রমু রেয়েছ, pিতিটেত 20 েথেক 
50 জন দশর্নাথ  o জনসাধারেণর aনয্ানয্ সদসয্েদর জনয্ আসন রেয়েছ৷ হুiলেচয়ার বয্বহারকারীেদর জনয্ জায়গা রেয়েছ৷ 
 
িডেবিটং েচmার  
বধুবার িবেকেল eবং বহৃsিতবার সারািদন িডেবিটং েচmাের সংসেদর aিধেবশন aনিু ত হয়৷  
 
েচmােরর পাবিলক গয্ালািরেত জনসাধারেণর জনয্ 225িট আসন রেয়েছ৷ হুiলেচয়ার বয্বহারকারীেদর জনয্ ছয়িট আসন 
িডজাiন করা হেয়েছ eবং আেরা নয়িট হুiলেচয়ােরর জায়গা েদয়ার জনয্ গয্ালািরেত বয্বsা করা যায়৷ 
 



কাযর্িদবস-বয্তীত aনয্ানয্ aিধকাংশ িদনগেুলােত েচmাের pেবেশর জনয্ আপনার িটিকট করার pেয়াজন েনi, আপিন 
eমিনেতi েভতের েযেত পােরন eবং eকনজর েদখেত পােরন৷ 
 
 
আেরা তথয্ 
সংসদ সmিকর্ ত আেরা তেথয্র জনয্, aনgুহ কের পাবিলক iনফরেমশন সািভর্ েসর সােথ েযাগােযাগ করনু৷  আমরা েয েকােনা 
ভাষায় েযাগােযাগেক sাগত জানাi৷ 
 

 কানাঃ   Public Information Service  
   The Scottish Parliament  
   Edinburgh  
   EH99 1SP  
 
  

 ফয্াkঃ    0131 348 5601 
 
@ iেমiলঃ    sp.info@scottish.parliament.uk  

 
 েটিলেফানঃ   0131 348 5000 (শধুমুাt iংেরিজেত কথা বলার জনয্) 

 
 

সংসদ পিরদশর্ন করা সmিকর্ ত তথয্ জানার জনয্ aথবা aিgম টুয্েরর বিুকং েদয়ার জনয্ িভিজটর সািভর্ েসস-eর সােথ 
েযাগােযাগ করনুঃ েটিলেফানঃ 0131 348 5200 (শধুমুাt iংেরিজেত কথা বলার জনয্) aথবা iেমiলঃ 
sp.bookings@scottish.parliament.uk 


