২০১০ aন্টািরo বােজট

unুk aন্টািরo
aন্টািরoর চাকির eবং unয়েনর পিরকlনা

ন pদt aন্টািরoর ২০১০ বkবয্ পঁাচ বছর েময়াদী
পিরকlনা িsর কের যােত unুk aন্টািরoর জn নতুন
চাকির o aথর্ৈনিতক unয়ন িনেদর্িশত হয়। ভিবষয্েত
মঝবুত aথর্নীিত গড়েত ২০১০ বােজট িনেmাk uপায়সমূহ
psাব করেছ:

পূণির্ দবস িশkালেয়

5 aন্টািরoর িবশব্িবদয্ালয় o কেলজgেলােত নতুন ছাtছাtীেদর sেযাগ

5 ei েসেpmর েথেক ৬০০ িবদয্ালেয় ৩৫,০০০ পযর্n
িশশু পূণর্িদবস িশkা পােব।

5 utর aঞ্চেলর জn সহেযািগতা

িশশু েসবায় িবিনেয়াগ

5 aবকাঠােমা, akলিষত িবdয্ৎশিk, িশশুেদর পূণর্িদবস
িশkালেয় eবং িশশু েসবায় িবিনেয়াগ

েকndীয় সরকােরর েরেখ েদয়া ফঁাক পূরন করেত িশশু
েসবায় pিত বছর ৬৩.৫ িমিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ করার
aন্টািরo পদেkপ িনেচ্ছ eবং সাহাযয্ করেছ:

5 জন সmিtর dিয়tশীল বয্বsাপনা।

িশkার জn unুk aন্টািরo পিরকlনা
unুk aন্টািরo িবদয্ালয়, কেলজ, িবশব্িবদয্ালয় eবং
বয্বসায় িবিনেয়াগ কের নতুন চাকিরেত সহয়তা করেব।

unুk aন্টািরoর মাধয্েম aন্টািরo হেব utর আেমিরকার
pথম pেদশ েযখােন চার o পঁাচ বছেরর িশশুরা পূণর্িদবস
িশkালেয় থাকেব।

েটাল ি : ১ ৮০০ ৩৩৭ ৭২২২
িটটoয়াi েটাল ি : ১ ৮০০ ২৬৩ ৭৭৭৬
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5 pায় ৮,৫০০ aন্টািরo িশশু থাকেব িশশু েসবায়
5 ১,০০০ িশশু েসবা কমর্ীগন
তােদর চাকির
রাখেছ।

uেdশয্ হেচ্ছ uচ্চমাধয্িমক িশkার হার বৃিd কের শতকরা
৭০ ভাগ করা।
5 কেলজ o িবশব্িবদয্ালেয় ২০,০০০ নতুন ছাt-ছাtীেদর
sােনর aথর্ায়ন যা ei েসেpmর শুr হেব।

২০১০
aন্টািরo
বােজট

5 pিতিট েযাগয্ aন্টািরoবাসী যারা কেলজ বা
িবশব্িবদয্ালেয় ভিতর্ হেত চান তারা sান পােব।

uেlখেযাগয্ aংশসমূহ
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Bengali

unুk aন্টািরo – aন্টািরoর চাকির eবং unয়েনর পিরকlনা

২০১০ aন্টািরo বােজট
চাকির eবং unয়েনর জn aন্টািরoর কর পিরকlনা

পিরেবশ বাnব aথর্নীিতেত চাkির

বh বছর পর সরকার সবেচ’ eক তাৎপযর্পূণর্ কর pবতর্ন
করেলা যা িকনা চাকির ৈতরী eবং aন্টািরেত নতুন
িবিনেয়ােগর dার uেnাচন করেব।

িদ gীন eনািজর্ eক্ট, ২০০৯ পরবিতর্ িতন বছের ৫০,০০০
নতুন চাkির ৈতরীেত সহায়ক হেব।

e বছর aন্টািরo কর কতর্ন করেছ eবং সামজsপূণর্ িবিk
কর (eiচeসিট) িনেয় agসর হেচ্ছ।

unুk aন্টািরo-eর psািবত নতুন জল sTয্ািটিজ
aন্টািরoর জল সmদেক রkা eবং চাkির বৃিd করেব।

5 দশ বছেরর মেধয্ egেলা o anাn বয্বsা িমিলেয়
pায় ৬00,০০০ নতুন চাkির ৈতরী করেব, ৪৭ িবিলয়ন
ডলার বয্বসায় িবিনেয়াগ আকষর্ন করেব eবং শতকরা
৮.৮ ভাগ আয় বৃিd পােব।

pেদশবয্াপী pাপয্ িবিk eবং সmদ কর েkিডেটর uপির
িহেসেব ei েkিডট পাoয়া যােব।

5 আয়করদাতােদর আয়কর শতকরা ৯৩ ভাগ পযর্n কতর্ন
করা হেয়েছ।

unুk aন্টািরo utরাঞ্চিলক sTয্ািটিজ
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আমরা পরবিতর্ িতন বছর pিত বছর pায় ১৫০ িমিলয়ন
ডলার িবিনেয়াগ করিছ যা িকনা:

পরবিতর্ d’বছের রাsা, bীজ, যাতায়ত বয্বsা, িবদয্ালয়,
হাসপাতাল eবং anাn aবকাঠােমােত পযর্াp িবিনেয়াগ
আমােদর সমােজ ৩০০,০০০-eর েবশী চাকির ৈতরী o
সংরkন করেব।

5 eলাকািটর aথর্ৈনিতক সmাবনােক eিগেয় িনেত
eকজন িরং aব ফায়ার সমnয়কারী আমােদর সামgীক
pেচ ার েনতৃt িদেবন।
িবdয্েতর uচ্চ মূলয্ লাঘেব আমরা utরাঞ্চলীয় aন্টািরo
শিk েkিডট pবতর্ন করিছ যােত থাকেছ বাৎসিরক বয্িkর
জn ১৩০ eবং পিরবােরর জn ২০০ ডলার পযর্n।

5 eiচeসিটেত aভয্s হেত anবর্িতর্কালীন বয্িkর জn
৩০০ ডলার eবং পিরবােরর জn ১,০০০ ডলার পযর্n
েদয়া হেব।

slেময়াদী aবকাঠােমােত িবিনেয়াগ

আমরা পরবিতর্ িতন বছের ৪৫ িমিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ
করিছ যােত থাকেছ eেবািরিজnালেদর সহায়তার জn eক
নতুন দkতা pিশkণ কমর্সূচী eবং িরং aব ফায়ার aঞ্চেলর
চাকির েথেক utরাঞ্চলীয় aন্টািরoবাসীেদর uপকার।

5 বড় বািনিজয্ক বয্বহারকারীেদর িবdয্েতর মূলয্ শতকরা
pায় ২৫ ভাগ কমােব
5 চাকির সংরkণ o ৈতিরেত সহায়ক হেব।

েবতন-ভাতাদী
খরেচর চাপ বয্বsাপনার জn eবং িবদয্ালয় o
হাসপাতালসমূেহর মত জনেসবা চািলেয় েযেত ২০১১-১২
সােলর মেধয্ ৭৫০ িমিলয়ন ডলার পযর্n anিদেক pবাহক
সহায়ক করেত:
5 eমিপিপগণ তােদর ভাতা িতন বছর িsিত রাখেব যা
বতর্মান d’বছর বয্াপী িsিতর পিরবধর্ন
5 সামgীক জন িবভাগ eবং aন্টািরo জন েসবা-eর
সকল চাকিরজীিব যােদর েকান দরকষাকিষর sেযাগ
েনi তােদর িবতন-ভাতাদী d’বছেরর জn িsিত করা
হেব
5 বতর্মান িবভাগীয় চুিkসমূেহর সmান করা হেব
5 সকল িবভাগীয় চুিkসমূেহর পূনিবর্েবচনার aংশ িহেসেব
সরকার কমর্ aংশীদার eবং দরকষাকিষ eেজন্টেদর
সােথ কাজ করেব যােত কের কমপেk d’বছর েময়াদী
চুিkর েচ া হয়
5 aথর্ৈনিতক পিরকlনায় ভিবষয্েত েকান িবভাগীয়
চুিkেত kমবধর্মান েবতন-ভাতাদী বৃিdেত aথর্ েযাগান
িদেব না।

dািয়t বয্বsাপনা
aথর্ৈনিতক পিরকlনা
সরকার পঁাচ বছেরর মেধয্ aেধর্ক ঘাটিত কতর্ন eবং আট
বছেরর মেধয্ তা সmূণর্ দূর করেব।
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আভয্nিরন পিরচালনা খরচ ২০১০-১১ পযর্ােয় বা তার িনেচ
িsিত রাখা হেব।
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