২০১১ বােজট সmেকর্ পাঁচিট িবষয় আপনার জানা pেয়াজন
১। aথর্নীিতর unয়ন হেচ্ছ eবং চাkির িফের আসেছ
•
•
•

aন্টািরo eবং নতুন ধারার েবসরকারী িশl aংশীদারগন ১.৩ িবিলয়ন ডলােরর aিধক নতুন িবিনেয়ােগর মাধয্েম pায়
১০,০০০ চাkিরর েkt ৈতরী eবং সংরkণ করেছ। ei িবিনেয়ােগর মেধয্ pায় ১৭৫ িমিলয়ন ডলার aন্টািরo সরকােরর
aন্টািরoস টয্াk pয্ান ফর জব্স eন্ড েgাথ কাজ করেছ। aন্টািরo aথর্ৈনিতক মnার সময় হারােনা চাkিরর শতকরা ৯১
ভাগ পুনrdার কেরেছ
নতুন eবং বিধর্ত িরs ময্ােনজেমন্ট েpাgামgেলার মাধয্েম কৃষকেদর সহায়তা করেছ

২। িশkায় আমরা েয unয়ন কেরিছ তা সমুnত রাখিছ
•
•

২০১৫-১৬-eর মেধয্ ৬০ হাজােররo েবশী aিতিরk কেলজ o িবশব্িবদয্ালেয়র ছাt-ছাtী
েসেpmর ২০১১-eর মেধয্ শুr হেচ্ছ আরo ২০০িট পূণ-র্ িদবস িকন্ডারগােটর্ন eবং েসেpmর ২০১৪-eর মেধয্ সবর্তভােব
কযর্কর হেব

৩। sাsয্ েসবায় আমরা েয unয়ন কেরিছ তা ধের রাখিছ
•
•
•

আরo ৯০ হাজার েbs কয্াnার skীিনং পরীkা, কমর্সূচী pসািরত কের uচ্চ ঝুিকর ৩০-৪৯ বছর বয়সী মিহলােদর
anভূর্k করা eবং ৫০-৬৯ বছর বয়সী মিহলােদর আরo পরীkা-িনিরkার সহায়তা করা
eকিট সমিnত েমন্টাল েহ থ eন্ড eিডকশান sTয্ােটিজ যা িশশু o যুবকেদর েথেক শুr হয়
বয়sগনসহ যারা aন্টািরo Dাগ েবিনিফট েpাgােমর মাধয্েম oষুধ sিবধা gহন কেরন তােদর জn আরo ফােমর্িস েসবা o
সহায়তা pদান

৪। ঘাটিত দূর করেত আমােদর দৃি িনবdতার নবায়ন করিছ
•
•
•
•
•
•
•

২০১০-১১ ঘাটিত eখন হেব eক বছর আেগ যা পূবর্াভাষ করা হেয়িছল তার েচেয় ৩ িবিলয়ন ডলার কম
২০১০-১১-eর কমর্সচূ ী বাবদ খরচ গত বছেরর বােজেট পূবর্াভাষ েথেক ২.৬ িবিলয়ন ডলার কম
আমরা পরবিতর্ িতন aথর্বছের pায় ১.৫ িবিলয়ন ডলার সঞ্চেয়র পণ্থা িচিhত কেরিছ
uদাহরন srপ, ২০১৩-১৪-eর মেধয্ বড় বড় সব সংsাসমূহেক ২০০ িমিলয়ন ডলার সঞ্চেয়র জn বলা হেয়েছ
পরবিতর্ di বছের িনবর্িহী aিফসgেলা যারা িনিদর্ Tয্াnফার েপেমন্ট পায় তােদর aথর্ায়ন শতকরা ১০ ভাগ কমােনা হেব।
eটা বড় বড় সব সরকারী pিত ানসমূেহর জno pেযাজয্
eিpল ২০১২ eবং মাচর্ ২০১৪ –eর মেধয্ aন্টািরo পাবিলক সািভর্স (oিপeস)–eর আকার কিমেয় আরo ১,৫০০ পদ
কমােনা হেব। eটা ২০০৯ বােজেট ঘিষত ৩,৪০০ পূণর্কালীন oিপeস পদ কমােনার aিতিরk
িরফমর্ aব aন্টািরoস পাবিলক সািভর্েসস–eর uপর কিমশনিট যার সভাপিত সmািনত aথর্নীিতিবদ ডন Dুমন্ড আমােদর
ঘাটিত দূরীকেন আমােদর পিরকlনা tরািnত করেত সহায়তা করেব eবং eকi সােথ sাsয্ েসবা o িশkা সমুnত
রাখেব

৫। আমরা grtপূণর্ জনেসবা eবং aথর্ৈনিতক unয়ন সমুnত েরেখ ঘাটিত দূর করেবা
•

anাn বয্বsা েযমন েহiচeসিট hাস-eর জn pেয়াজন হেব িশkা eবং sাsয্ েসবার uপর হাত তােত aন্টািরoর
পিরবারসমূহ eবং aথর্নীিত kিতgs হেত পারেতা

Bengali

িশkা সংরkণ

sাsয্ েসবা সংরkণ

পূণ-র্ িদবস িকন্ডারগােটর্ন

আরo েbs কয্াnার skীনীং



েসেpmর ২০১১-e আরo ২০০িট িবদয্ালেয়
পূণর্িদবস িকন্ডারগােটর্ন শুr হেব, eেত ৫০,০০০
পযর্n িশশু uপকৃত হেব।



e বয্বsা eখন ৩৫,০০০ পযর্n িশশুর জn pায়
৬০০িট িবদয্ালেয় আেছ।



েসেpmর ২০১৪ নাগাদ ei কমর্সূচী সmূণর্ ভােব
pিতিট িশশু িবদয্ালেয় বাsবািয়ত হেব যােত pায়
২৪৭,০০০ িশশু eবং তােদর পিরবার uপকৃত
হেব।

aিধক কেলজ o িবশব্িবদয্ালয় sান




২০১৫-১৬ নাগাদ aন্টািরo কেলজ o
িবশব্িবদয্ালয় gেলােত আরo ৬০,০০০ নতুন ছাtছাtীেদর sান।
aন্টািরoর েযাগয্ সকল ছাt-ছাtীেদর েসখােন sান
থাকেব।



aিতিরk ৯০ হাজার েbs কয্াnার skীিনং
পরীkা।



skীিনং কমর্সূচী pসািরত কের আরo মিহলােদর
eবং যারা uচ্চ ঝুিকেত আেছ তােদর anভূর্k
করা।

মানিসক sাsয্ েকৗশল


সরকার সমিnত েমন্টাল েহ থ eন্ড eিডকশান
sTয্ােটিজ-েত িবিনেয়াগ করেছ যা িশশু o
যুবকেদর েথেক শুr হয়।



eেত বয্বsার aিধক সংহিত o dািয়tশীলতা ৈতরী
হেচ্ছ।

ফােমর্িস েসবা pসািরতকরন


যারা aন্টািরo Dাগ েবিনিফট েpাgােমর মাধয্েম
oষুধ sিবধা gহন কেরন তােদর জn আরo
ফামর্ািস েসবা o সহায়তা pদান বৃিd করণ eবং
বয় o anানেদর সহেযািগতা েযমন
েpিskপশান anবতর্ন পরামশর্ pদান করা।

