অন্াািরি অ রর ীাৈ ঘুাি দাুড়াাু, চাকািি �� ৈৈিী নিাছ
মযানািান্ সিনাি াশ�া র �া য সবা াৈ ি�া নাি ঘা্াৈ নমাাু
সংবাদ

মাচর্২৯, ২০১১

২০১১ অন্টািরও বােজট অন্টািরওর অথর্ৈনিতক অব�া পূনরু�ময্াকিগিন্ট সরকাে চলমান ধারা
সহায়ক। এই বােজট িশ�া ও �া�য্ েসবা খাত র�া কেরঘাটিত কমােনার দৃি� িনব�তার নবায়ন
করেছ।
২০১০-১১-এর ঘাটিত হেব ১৬.৭ িবিলয়ন ডলার যা িকনা এক বছর আেগ যা পূবর্াভাষ করা হেয়িছল
তার েথেক ৩ িবিলয়ন ডলার কম। এর �ধান কারণ ২০১০-১১-এর নমরসাচী বাবদ খরচ ২০১০
বাাো্ �নাাশৈ �াবরাাাা ান ২.৬ াবালয়র ডলাি নম।
২০১১ বােজেটর ৈকাশলগত িবিনেয়াগুেলা মেধয্ আে:

চাকাি ও ুকয়র
েবসরকারী িশ� খােতর সােথ নতুন অংশীদাির� অন্টািরওেত �ায়১০,০০০ চাকুিরর ে��
ৈতরী ও সংর�ণ করেব
 রৈুর াি� মযাারোমন্ �া�াম এবং স�-াডািা�ড াি� মযাারোমন্ �া�াম যা াােয
নৃাা াাৈি ে� নাে নাি ৈা বা�বায়ারি মাধযাম িপ-মাহাাাদ, শানি, াড়া ও ছা্ িপ
ুৎ�াদরনািী নৃানাদি সাহাযয নিাছ


াশ�া বযব া সংি�ণ
২০১৫-১৬ নাগাদ অন্টািরওর কেলজ ও িব�িবদয্ালয়গুেলা৬০ হাজােরর অিধক নতুন ছা�ছা�ীর �ান। �িতিট েযাগয্ অন্টািরওর ছ-ছা�ীর জ� েসখােন �ান থাকেব
 এই েসে��ের আরও ২০০িট িবদয্ালেয় পূণর্ িদবস িকন্ডারগােটর্ন চালু হে� য৫০,০০০
পযর্� িশশু উপকৃত হেববতর্মােন৩৫,০০০ পযর্� িশশুর জ� �া৬০০িট িবদয্ালেয় পূণর
িদবস িকন্ডারগােটর্ন চালু আেছেসে��র ২০১৪-এর মেধয্ এই বয্ব�া সব িবদয্ালেয় চা
হেব
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�া য সবা সংি�ণ
আরও �ায় ৯০,০০০ �� কয্া�ার �ীিনং পরী�া কের যারা উ� ঝুিকেত আেছ েসই সব
মিহলােদরেক অ�ভূর্� কর
 এনা্ সমা�ৈ মন্াল হল্ এনড এাডনশার �যাা্াে যা াশশ ও যুবনাদি ান শপ হয়
 যািা অন্াাির ্াি বারা ্ �া�াামি মাধযাম রাুধ সুাবধা �হর নাির ৈাাদি ে� আরও
াামরাস সবা ও সহায়ৈা �দার বৃাূ করণ এবং বয়� ও অ�ারাদি সহাযাািৈা যমর
�া �শার অজবৈরর �িামশর �দার


�াায়� বযব া�রা
অন্টািরওবাসীগণ িশ�া ও �া�য্ েসবায় েয অথর্ৈনিতক উ�য়ন ও অজর্ন কেরেছ তার �িত েকানিক
না িনেয় ঘাটিত কমােনার জ� সরকারেক অব�ই তার কাযর্�েমরআরও সং�ার করেত হেব।
সা�িতক উেদয্গসমূহ এবং যা এই বােজেট েঘাষনা করা হেয়েছ তােত পরবিতর্ িতন অথর্ বছের �া
১.৫ িবিলয়ন ডলার স�য় করেত সহায়ক হেব। অন্টািরওর পিরবারসমূেহর জ� িকছু নতুন বয্ব�
থাকেছ যােত জনেসবাসমূহ আরও সােধয্র মেধয্ এবং কাযর্কর হেএর মেধয্ আে:
 বতর্মান সিভর্সঅন্টা-এর েসবা বয্ব�া জনগেনর জ� সবর্িধক অথর্বহ ও ে �দান কের
িকনা তা িনধর্ারন কর
 বৃহত সং�াগুেলােক২০১৩-১৪-এর মেধয্২০০ িমিলয়ন ডলার খরচ কমােনার িনেদর্শ �দা
 পরবিতর্ দুই বছের িনবর্াহী অিফসগুেলা যারা িন �যাা াি �ামন্ �ায় ৈাাদি অ রায়র
�ায়ী ভােব শৈনিা ১০ াাি নমাারা। এ্া বৃহৈ সনল সিনািী �াৈ�াারর ে�র �াযােয
 এা�ল ২০১২ এবং মাচর ২০১৪–এর মাধয অন্াাির �াবালন সাাারস (রা�এস)–এর আনাি
নামায় আরও ১,৫০০ পদ নমাারা । এ্া ২০০৯ বাাো্ ঘাাৈ ৩,৪০০ �াণরনালীর রা�এস
পদ নমাারাি অাৈাি্
 কারা বয্ব�া আরও আধূিনকায়ন এবং কাযকর করণ। ওেয়ন সাউন্, ওয়াকারটন এবং
সািরনােত অবি�ত �� বয্বহৃত কারাগুেলা কের এবং টরেন্টা ওেয়� িডেটনশান েসন্টা
আংিশক ব� কের কাযর্কািরতা অজর্ন করা হেবঅব�ানকারীেদর নতুন, বৃহত ও অিধক
কাযর্কর কারাগাের বদািল করা হে
 টরেন্টা ওেয়� েকাটর্হাউজ িনমর্াণ বািতল যােত পরব িতন বছের িনধর্ািরত অথর্ েথে১৮১
িমিলয়ন ডলার খরচ কমােনা
 াি মর অব অন্াািরস �াবালন সাাারাসস–এর উপর নামশরা্ া�র নিা যাি সাা�াৈ
স�াারৈ অ ররীাৈাবদ ডন ্ুমনড। এা্ ঘা্াৈ দািীনার আমাাদি �ািন�রা �িাা�ৈ নিাৈ
সহায়ৈা নিাব এবং একই সাা �া য সবা ও াশ�া াৈ সমুকৈ িা াব
২০১১ সােলর বােজট অথর্নীিত শ�কর, চাকুিরর ে�� ৈতরীর সংবধর্ন এবং গুরু�পূণর্ জন
সংর�ণ করেত ময্াকিগিন্ট সরকােরওেপন অন্টািরও পিরক�না উপর িভিত্ত ক করা হেয়েছ।
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ুূৃাৈসমাহ

“আমােদর অিধকাংশেদর জানা মেত িব�বয্াপী ভয়ানক অথর্ৈনি ম�ার দুই বছর পর অন্টািরও
অথর্নীিত ঘুের দাড়াে� এবং চিকুির িফের আসেছ। একিট অিত িশি�ত এবং দ� জনবল অন্টািরও
অথর্নীিতর উ�য়ন করেছ এবং িবিনেয়গ ও চাকুির আকষর্ণ করে”
- ডুয়াইট ডানকান, অথর্ম�
“িশ�া ও �া�য্ বয্ব�া সংর�ণ কের এবং অথর্ৈনিতক উ�য়ন ধের েরঘাটিত দূর করেত আমােদর
একিট �িয়�শীল পিরক�না আেছ। এর জ� �েয়াজন সরকার েয ভােব কাজ করেছ তার আরও
সং�ার যােত আমরা অেথর্র অেপ�াকৃত ভােলা মূলয্ পাইঅ�থায় সবর্তভােব কাযর্�ম কতর
অন্টািরওবাসীগণ িশ�া এ �া�য্খােত েয বয্াপক উ�য়ন কেরেছ তা িপিছেয় যােব এ�েদেশর
অথর্ৈনিতক �িতেযািগতামূলকতেক দূবর্ল কের িদেব”
- ডুয়াইট ডানকান, অথর্ম�

আরও োজর
২০১১ অন্টািরও বােজট পড়ুন
২০১১ অন্টািরও বােজেটরপটভূিম পড়ুন:
 অন্টািরওর অথর্ৈনিতক দৃি�ভি� এবং আিথর্ক পিরক
 �ািয়�শীল বয্ব�াপন
 মজবুত িশ�া ও �া�য বয্ব�াএকিট মজবুত অথর্নীি সহায়ক
২০১১ অন্টািরও বােজেটর উে�খেযগয্অংশসমূহ পড়ু:
 সম�া �ািায় অা��ানৃৈ সমৃূ আিামী
 াশশাদি মারাসন �া য
 অন্াাির নৃানাদি সাহাযয
সরকােরর ওেপন অন্টািরও পিরক�না স�েকর্ আরও জান
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শধুমা� সংবাদ মাধযামি অজসাাারি ে�:
এন্�ু করেননি, ম�ীর কাযর্াল, ৪১৬-৩২৫-৯৮১৯
�ট �েজট, অথর্ ম�নাল, ৪১৬-৩২৫-০৩২৪

সবরসাধািারি অজসাাারি ে� কল নপর
১-৮০০-৩৩৭-৭২২২ (শুধুমা� অন্টািরওেত েটাল )
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