২০১০ aন্টািরo বােজট চাকির ৈতরী
eবং unয়েনর জn aন্টািরoেক unুk কের
ময্াকিগিন্ট সরকােরর সামন্জsপূণর্ পিরকlনা জনেসবা রkা কের
eবং ঘাটিত দূর করার বয্বsা িনেত rপেরখা েদয়
সংবাদ

মাচর্ ২৫, ২০১০

২০১০ aন্টািরo বােজেট ময্াকিগিন্ট সরকার তার পঞ্চবািষর্কী পিরকlনা িনেয় agসর হেচ্ছ যােত নতুন চাকির eবং unয়েনর
জn aন্টািরo unুk হেচ্ছ সােথ সােথ িবশব্ মnার pভােব ঘাটিত দূর করার rপেরখা িদেত সাহাযয্ করেছ।
সmpিত েনর aন্টািরo বkেবয্ েঘািষত পদেkপ বিধর্ত কের ei বােজট িবিনেয়ােগর psাব করেছ যােত আসেছ েসেpmর মােস
২০,০০০ aিতিরk ছাt-ছাtী কেলজ বা িবশব্িবদয্ালেয় পড়ার sিবধা পােব eবং চাকির ৈতরী করেব আর utর aন্টািরoেত
aথর্ৈনিতক unয়ন করেব।
িবগত ছয় বছর ধের unয়েনর ধারায় unুk aন্টািরo কমর্সূচী গিঠত। ei কমর্সূচী চাকির ৈতরী eবং aন্টািরoবাসীর পছেnর
কাযর্kম বৃিd সহায়ক েযমন িশkা, sাsয্ o দkতা বাড়ােনার pিশkন।
২০১০ বােজেট থাকেছ বয্ায় বয্বsাপনার পnা েযমন েবতন-ভাতাদীর uপর িনয়ntন যােত সরকােরর কমর্সূচীgেলা আরo কাযর্কর
হয়। eেত কের dিয়tশীল eবং বাsব সmত পিরকlনা pিণত হেব যা আগামী পঁাচ বছের ঘাটিত aেধর্ক কমােব eবং আট
বছের তা সmূণর্ দূরীভুত করেব।
udৃিতসমূহ
“আমােদর সরকার aন্টািরoর বয্বসাgেলা eবং পিরবারসমূেহর uপর িবশব্ মnার pভাব কমােত পদেkপ িনেয়েছ। আমরা
slেময়ােদ চাকির ৈতরী eবং দীঘর্েময়ােদ unয়েনর িভিt করেত eকেt কাজ কের যােবা।
- ডুয়াiট ডানকান, aথর্ মntী
“আমরা যারা জনগেনর কেরর aথর্ gহন কির তােদর eকটা dিয়t আেছ তা হেলা aন্টািরoবাসীগন আমােদর িবদয্ালয়,
হাসপাতাল eবং anাn জনেসবার েয unয়ন কেরেছ তা চািলেয় যাoয়ার। ”
- ডুয়াiট ডানকান, aথর্ মntী
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তথয্কিণকাসমূহ
uচ্চমাধয্িমক িশkা





ei েসেpmের কেলজ o িবশব্িবদয্ালয়gেলােত ২০,০০০ নতুন sান pদােনর জn ৩১০ িমিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ। eটা
২০০৯-১০ aথর্বছের কেলজ o িবশব্িবদয্ালয়gেলার ভিতর্ বাড়ােত ১৫৫ িমিলয়ন ডলার eবং ২০০৯ শরেত aন্টািরo
iেকানিমক আuটলুক eন্ড িফসেকল িরভুয্ েঘািষত ৬৫ িমিলয়ন ডলােরর uপির
িবেদেশ aন্টািরoর uচ্চমাধয্িমক িশkা pিত ানgেলােক বয্াপক pচারনা করা যােত িবেশব্র সবেচ’ ভােলা ছাt-ছাtীরা
eখােন পড়েত আেস, বসবাস কের eবং aন্টািরoর aথর্নীিতেক আরo শিkশালী করেত সহাতা কের
aন্টিরoর uচ্চমাধয্িমক িশkা pিত ানgেলােত আরo সহায়তা িদেয় েkিডট Tয্াnফার পdিতর pেয়াগ কের ছাt-ছাtীেদর
eক pিত ান েথেক an pিত ােন যাবার দkতা বৃিd।

utর aঞ্চেল চাকির eবং unয়ন






pিত বছর pায় ১৫০ িমিলয়ন ডলার কের eকটা িতন বছর েময়াদী utরাঞ্চলীয় িবdয্ৎ হার কমর্সূচী যােত েযাগয্ সব বড়
বড় িশl-কারখানাgেলা তােদর িবdয্েতর খরচ গেড় pায় শতকরা ২৫ ভাগ কেম
পরবিতর্ িতন বছের eেবািরিজnাল জনগি র সহায়তার জn নতুন eকটা pকl িভিtক দkতা pিশkন কমর্সূচীেত ৪৫
িমিলয়ন ডলার eবং িরং aব ফায়ােরর মত aথর্ৈনিতক সmাবনােত utরাঞ্চলীয় aন্টািরoবাসীেদর aংশ gহন o তা েথেক
uপকৃত হoয়া
িরং aব ফায়ার aঞ্চেলর aথর্ৈনিতক unয়েনর সmাবনােক সমাgীক ভােব eিগেয় েনয়ার েনতৃt দােনর জn eকজন নতুন
িবং aব ফায়ার সমnয়কারী
েযাগয্ িনm o মধয্ আেয়র utরাঞ্চলীয় aন্টািরoবাসীেদর uচ্চ িবdয্ৎ মূেলয্র সহায়তার জn sায়ীভােব নদর্ানর্ aন্টািরo
eনািজর্ েkিডট-eর psাব।

পূণির্ দবস িশkালেয়


েসেpmবর ২০১০ েথেক শুr হেচ্ছ চার o পঁাচ বছেরর িশশুেদর জn পূণর্িদবস িশkালেয় aবsান বাsবায়ন যােত pায়
৬০০ িবদয্ালেয় ৩৫,০০০ পযর্n িশশু uপকৃত হেব
 ei কমর্সূচী ধােপ ধােপ কযর্কর করা হেব, লkয্ হেচ্ছ ২০১৫-১৬ aথর্ বছেরর মেধয্ পূণর্িদবস িশkালেয় aবsান
কাযর্kম সmূণর্ rেপ বাsবািয়ত হয়
 িশশুেদর পূণর্িদবস িশkালেয় aবsান সmূণর্rেপ বাsবায়ন হেল aিতিরk ৩,৮০০ জন পযর্n িশkক o ২০,০০০ িশশু
িশkেকর কমর্ সংsান হেব eবং pায় ২৪৭,০০০ িশশু uপকৃত হেব।

িশশু েসবায় িবিনেয়াগসমূহ


েকndীয় সরকােরর েরেখ েদয়া ফঁাক sায়ী ভােব পূরণ করেত pিত বছর ৬৩.৫ িমিলয়ন ডলার িবিনেয়ােগর পদেkপ যােত
৮,৫০০ িশশু েসবার sান সংরিkত হয়
 ei পদেkেপর ফেল েয সকল মা-বাবারা কাজ কেরন তােদর িশশুেদর রkণােবkন o েখলাধূলার জn মান সmত
িশশু েসবালেয়র sেযাগ aবয্াহত থাকেব eবং তঁারা ম শিkেত কাযর্কর ভূিমকা রাখেত পারেবন।

সহায়ক aবকাঠােমােত িবিনেয়াগসমূহ সmূণক
র্ রণ



২০০৯-১০ eবং ২০১০-১১ aথর্ বছের aবকাঠােমােত সবর্েচ্চা িবিনেয়াগ যােত ৩০০,০০০-eর েবশী চাকির ৈতরী o
সংরিkত হয়
কনফােরn েবাডর্ aব কানাডা-eর মেত aবকাঠােমােত aিতিরk খরচ aংশত িবশব্ মnার pভাব কািটেয় uঠেত নতুন পnা
আর aন্টািরoর সিতয্কােরর িজিডিপ unয়ন ২০০৯ সােল শতকরা ১ ভাগ eবং ২০১০ সােল আরo শতকরা ০.৪ ভাগ
েযাগ করার আশা।
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dািয়t বয্বsাপনা











বাsব সmত eবং dািয়tশীল পিরকlনা uপsাপন যােত আগামী পঁাচ বছেরর মেধয্ aেধর্ক ঘাটিত কেম eবং আট বছের
তা সmূণর্ rেপ দূর হয়
২০০৯-১০ aথর্ বছের ২০১০ বােজেট ২১.৩ িবিলয়ন ডলােরর ঘাটিতর পূবর্াভাস – eটা শরত ২০০৯ iেকানিমক আuটলুক
eন্ড িফসেকল িরভুয্-েত pকািশত ২৪.৭ িবিলয়ন ডলার ঘাটিতর পূবর্াবােসর েথেক ৩.৪ িবিলয়ন ডলার কম
জন েসবাসমূহ সংরkণ eবং সীিমত সmেদর s ু বন্টেনর মাধয্েম েসবাসমূহেক চলমান রাখার জn িনয়ম-কাnন pবতর্ন
করা যা:
 pেদেশর সংসদ সদsেদর বতর্মান েবতন িsিত eক বছর েথেক বৃিd কের িতন বছর করা
 যােদর দর কষাকিষর sেযাগ েনi েসi সকল রাজৈনিতক eবং েলিগসেলিটভ eেসmিল কমর্ীেদর েবতন-ভাতাদী
d’বছেরর জn িsিত করন
 সামgীক জন িবভাগ eবং aন্টািরo জন েসবা কমর্ী যােদর দর কষাকিষ করার sেযাগ েনi তােদর েবতন-ভাতাদী
d’বছেরর জn িsিত করন
 ei বয্বsাgেলা িবদয্ালয়, হাসপাতাল o anাn জনেসবাgেলা চালু রাখেত ৭৫০ িমিলয়ন ডলার পযর্n an খােত
pবািহত করেত সহায়ক হেব
মধয্ েময়াদী ভােব আভয্nরীন বয্বsাপনা বয্ায় ২০১০-১১ aথর্ বছেরর পযর্ােয় বা তার িনেচ িsিত করন
aন্টািরo সরকােরর কমর্সূচী eবং েসবাসমূেহর সামgীক পযর্ােলাচনা চািলেয় যাoয়া
eকটা dািয়tশীল হাের sাsয্ েসবার খরেচর বৃিdর বয্বsাপনা যােত থাকেছ aন্টািরoর oষুধ বয্বsাপনার পিরবতর্েনর psাব,
ফেল েজেনিরক oষুেধর দাম কমেত সহায়ক হেব
সহায়ক aথর্য়ন েশষ হেল সরকােরর িকছু রাজs pকেlর ধীর গিতেত পিরকlনা o বাsবায়ন
সরকােরর কমর্সূচীসমূেহর সরবরাহ পdিতর পিরবতর্ন যােত েভাkার েসবার unয়ন হয় eবং কাযর্করীতা বৃিd পায়
কমর্সূচীসমূেহর খরচাদীর বাৎসিরক বৃিd ২০১২-১৩ aথর্ বছেরর পর গেড় শতকরা ১.৯ ভােগ ধের রাখা।

আরo জাnন
েপছেনর কথা জানেত পড়ুন ২০১০ aন্টািরo বােজট:
 aন্টািরoর iেকানিমক আuটলুক eন্ড িফsেকল pয্ান
 uচ্চমাধয্িমক িশkালেয় eবং utর aন্টািরoেত নতুন িবিনেয়ােগর মােধয্েম চাকির ৈতরী
 dািয়tশীল বয্বsাপনা
 aন্টািরoর কর পিরকlনা eবং unয়ন
ময্াকিগিন্ট সরকােরর িশkা, sাsয্ eবং anাnয খােত িবিনেয়াগ সmেকর্ আরo জাnন।
বােজেটর uেlখেযাগয্ aংশসমূহ পড়ুন।
সরকােরর unুk aন্টািরo পিরকlনা সmেকর্ আরo জাnন।
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শুধুমাt গনমাধয্েমর িজjাসার জn:
eিলিসয়া জনsন, মntীর কাযর্ালয়, ৪১৬-৩২৫-৩৬৪৫
sট bেজট, aথর্ মntনালয়, ৪১৬-৩২৫-০৩২৪
সবর্ সাধারেনর েযাগােযােগর জn ১-৮০০-৩৩৭-৭২২২
(শুধূমাt aন্টািরoেত েটাল ি )
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