অন্টারিও রিরিয়াম সুরিধা (ONTARIO TRILLIUM
BENEFIT):
জনগননি জন্য আিও বিশী বিনে বনয়াি সুন াগ
জনগননে বিনে বনয়াি এেটা সুন াগ রিনে সিোি ২০১৪
সানিি শুরু বেনে প্রস্তাি েিনে ব অন্টারিও রিরিয়াম সুরিধা
(ওরটরি) (Ontario Trillium Benefit) গ্রহন েিনে হয় এে
রেরস্তনে অেথ প্রিান অেিা মারসে ভানি অেথ প্রিান েিনে
হনি।

: 1-800-337-7222
: 1-800-263-7776
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অন্টারিওি গাড়ীচািেনিি আরেথে সাশ্রনয়ি সাহা য
সিোি োি সাফনিযি উপি রভরি েনি অন্টারিওি ৯ রমরিয়ননিও
বিশী গাড়ীচািেনিি গাড়ী রিমা িািি খিচ রিরে েিনে রনম্ননতা
প্রস্তাি েিনে:
 এেরট খিচ ও হাি েমাননাি বেৌশি া রেনা বভাতাি গাড়ী
 গাড়ীচািেনিি সাশ্রয় েিনে রিমাোিীনিি েুিনামূিে েম
হানি িিপ্রস্তাি রিনে হনি।
 বভাতানিি িক্ষা এিং খিচ েমানে গাড়ী রিমা প্রোিেনিি
উপি এেরট চিমান অরভ ান।
 সঞ্চনয়ি ভাগ ানে বভাতানিি বিয়া হয় ো রনরিে েিনে
নেুন জিািরিরহো এিং স্বচ্ছো িযিিা া রেনা িযিসানয়ি
খিচ প থানিাচনা েিনি।
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ওরটরি রেনরট েি সুরিধানে এে েনি।
অনননেই মারসে রিি আসনি সহন ারগো রহনসনি স্বাগে
জানায়; অিশ্য অনননে এে রেরস্তি অেথ প্রিানন পেন্দ বিাধ
েিনি।

এেরট সমৃদ্ধ
এিং
সুন্দি অন্টারিও

২০১৩

চােরি এিং উন্নয়ননি জন্য এেরট পরিেল্পনা
অন্টারিওি চােরি এিং উন্নয়ননি পরিেল্পনা রনরমথে হয় মজিুে
অেথননরেে রভরিি উপি া সিোনিি নীরে ও রিরননয়াগ েয়রট
গুরুত্বপূনথ বক্ষনত্র:
২০১৩ িানজটরট প্রনিনশি অেথনীরেনে িৃঢ় েিনে এিং
প্রনেযেনে সাফনিযি সুন াগ রিনে নেুন অন্টারিও
সিোনিি পরিেল্পনা।
অন্টারিওি অেথননরেে েৃরেত্ব িৃঢ় হয় খন প্রনেযনে
অেথপ্রিভানি চােরি েিাি সুন াগ পায়, সামারজে জীিনন
অংশগ্রহন েনি এিং আমানিি প্রনিনশি উন্নয়নন অিিান
িানখ।
চােরি তেিীনে সিোনিি ভূরমো হনচ্ছ িযিসাি জন্য
সরিে পরিনিশ ও িযিসায়ীনিি ঝুরে রননে, রিরননয়াগ
েিনে, চােরি তেিী েিনে এিং উৎভািন েিনে
উৎসারহে েিা।

সামঞ্জস্যোি পনে
অন্টারিওি উন্নয়ন রনরিে েিনে সিোি এে মাত্র
সিনচনয় গুরুত্বপূর্থ া েিনে পানি ো হনিা ঘাটরে
িূরিেিন।
অন্টারিও সিোি ২০১৭-১৮ অেথিেনিি মনধয ঘাটরে
িূিীেিননি জন্য প্ররেশ্রুরেিদ্ধ।
২০১২-১৩ অেথিেনিি ঘাটরে আনুমারনে ৯.৮ রিরিয়ন
ডিাি া গেিেনিি িানজনট প্রনক্ষরপে পরিমাননি বচনয়
৫ রিরিয়ন ডিাি েম।
সিোনিি পিনক্ষনপি োিনন টানা চাি িেি ধনি
অন্টারিও পূিাভানেি বচনয় েম ঘাটরে প্ররেনিিন বপশ
েিনে।

১. প্ররেন ারগোমূিে িযিসা পরিনিশ – প্ররেন ারগোমূিে েি
পদ্ধরে সমেথন এিং ো ে
থ ি রিধীমািা া চােরি তেিী ও
অেথননরেে প্রিৃরদ্ধনে সহায়ে।

২. আধুরনে অিোিনমা – াোয়ে িযিিা, িাস্তা, রিিযািয় এিং
হাসপাোনি রিরননয়াগ হনচ্ছ উৎপািনশীি অেথনীরেি মূি রভরি।


সিোি পরিেল্পনা েিনে পিিরেথ রেন িেনি ব াগান াগ
িযিিা, স্বািয এিং রশক্ষা খানে ৩৫ রিরিয়ন ডিানিি বিশী
রিরননয়াগ ানে প্রনিনশ প্ররে িেি গনড় ১০০,০০০–এি
বিশী চােরি হনি।

৩. অরেি িক্ষ েমথীিারহনী – িক্ষো ও রশক্ষায় রিরননয়াগ সানে সানে
ুিেনিি চােরি রনরিে েনি প্রনিনশি জনগননি োজ ও উন্নয়ন
েিনে পানি।


সিোি পিিরেথ দুই িেনি অন্টারিওি ুিেনিি চােরিি
সুন াগ িৃরদ্ধনে, রশনল্পানিযাতা ও উৎভািনীনে ২৯৫
রমরিয়ন ডিাি রিরননয়াগ েনি সমরন্নে িু ে চােরি বেৌশি
প্রস্তাি েিনে।

৪. রশনল্পানিযাতা ও উৎভািনীনে সহায়ো – রিশ্ব অেথনীরেি জন্য

বোন নেুন রচন্তানে উৎভািনী দ্রিয ও বসিায় রুপানন্তিি
অন্টারিওি ক্ষমোনে িৃঢ়েিন।

৬. উজ্জি ও িৃঢ় সমাজ – চােরি তেিী ও অেথননেীে প্রিৃরদ্ধি
সুন ানগ সেি সমাজ ও আঞ্চরিে অেথনীরেনে সাহা য েিা।

এেরট সুন্দি সমাজ
অন্টারিওি অেথননরেে সাফিয এিং সামারজে িন্ধন
আনিা শত হয় খন প্রনেযনে োনিি সম্পূনথ
েমথক্ষমো রিনয় োজ েনি সাফনিযি সুন াগ পায়।

রনম্নত উপানয় জনগননি জন্য আিও সুন ানগি প্রস্তাি:

রননম্নাত উপানয় উচ্চমান সম্পন্ন জননসিা চারিনয়
াওয়া:

 সামারজে সহন ারগো গ্রহনোিীনিি চােরিি িাধা
েমানে মানস ২০০ ডিাি আয় অিযাহরে বিয়াি
প্রিেথন েিা।

 প্রনেযনেি জন্য উচ্চমান সম্পন্ন স্বািয বসিা ানে
পায় োি উন্নয়ন।

 সামারজে সহন ারগোি হািগুনিা িৃরদ্ধ াি মনধয
অন্টারিও ওয়ােথস গ্রহীোনিি ািা এেে প্রাপ্তিয়স্ক
এিং বোন সন্তান বনই োনিি এেরট িৃরদ্ধ েিন।

 োত্রোত্রীনিি সাফনিযি উপি রভরি েিা াি মনধয
পূর্থরিিস রেন্ডািগানটথন সম্পূনথরূনপ চািুেিন এিং
নিীন োত্রোত্রীনিি সাফনিযি জন্য োনিি িক্ষোি
উপি আনিা িৃরি রনিদ্ধ েিন।
 মাধযরমে পিিরেথ রশক্ষাি আনিা সুন াগ িৃরদ্ধনে
অন্টারিও রশক্ষা মজ্ঞুরিনে শেেিা ৩০ ভাগ োড়।

 অন্টারিও ওয়ােথস–এি েিি সম্পরি িৃরদ্ধ ানে

গ্রহীোিা সঞ্চয় েিনে পানি এিং আরেথে ভানি
আনিা রনিাপি হয়।
 সামারজে সহন ারগো পুনগথিনন সিাসরি ুত েনি
অযািরিরজন্যাি জনগরষ্ঠি িৃহিি সুন ানগি
সহন ারগো, অযািরিরজন্যাি রশশু ও ুিে জনগরষ্ঠি
প্রনয়াজন আনিা বমটানে োনিি আিাসননি জন্য
এিং বসিা সমূনহি সংস্কানিি জন্য আনিা
সহন ারগো।

৫. রিশ্বমুখী হওয়া – িযিসাি প্ররেষ্ঠাননি সানে োজ েিা ানে দ্রিয
ও বসিাসমূহ অন্টারিওি সীরমনিখা োরড়নয় অন্য প্রনিশসমূহ,
ুতিাষ্ট্র এিং উিীয়মান অেথনীরেনে প্রনিশ েিনে পানি।

২০১২-১৩ অেথিেনি েমথসূচী িািি খিনচি িৃরদ্ধ পিপি
দুই িেি শেেিা এে ভানগি েম প্রনক্ষরপে হনচ্ছ।
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