aন্টািরoর জn মজবুত কেমর্ােদয্াগ
বােজট সামঞ্জsপূণর্ রাখার পিরকlনা, চাকরীর েkt ৈতরী, িশkা o sাsয্ েসবা রkা
খবর

মাচর্ ২৭, ২০১২

২০১২ aন্টািরo বােজট ঘাটিত দূিরকরেনর পিরকlনা যা পরবিতর্ িতন বছের কমর্সূচী বাবদ খরেচর বৃিd
কমায় eবং eটা ১৭.৭ িবিলয়েনর মেধয্ রােখ, eকi সােথ কর না বািড়েয় রাজs ৪.৪ িবিলয়ন ডলার বৃিd
কের।
eটা grtপূণর্ সমেয়র জn grtপূণর্ কেমর্ােদয্াগ eবং ২০১৭-১৮ নাগাদ ঘাটিত দূর কের aন্টািরoেক সিঠক
পেথ চলমান রােখ।
aন্টািরo সরকার যা খরচ কের তার pিত ডলােরর ৫০ েসেন্টরo েবশী েদয়া হয় িশkক, ডাkার eবং
anাn যারা বৃহtর জন খােত আেছ তােদর েবতন-ভাতা বাবদ। pেদশ েয grতর aথর্ৈনিতক চয্ােলঞ্জ
েমাকােবলা করেছ তােত aথর্ৈনিতক লkয্মাtা aজর্ন করেত eবং িবগত আট বছের িশkা o sাsয্ খােত েয
aজর্ন হেয়েছ তা ধের রাখেত েবতন-ভাতা বাবদ খরচ aবশয্i বয্বsাপনা করেত হেব।
সামgীক দরবার বয্বsােক সmান করেত হেব। েযখােন চুিk আলাপ-আেলাচনা করা যােব না যা বােজট
সামঞ্জs করার পিরকlনার সােথ eকমত eবং agািধকার pাp েসবাসমূহ রkা করেত সরকার pেয়াজনীয়
pশাসিনক o আiনগত পদেkপ িনেত pstত।
সরকার সংি েদর সােথ আেলাচনা কের কেয়কিট পণ্থা িনেত agহী যােত জন খােতর েপনশন করদাতােদর
জn সহিনয় eবং েপনশন েভাগীেদর জn েটকসi হয়। েযমন, েযখােন েপনশন ঘাটিত, বh জন খােতর
কমর্ীেদর ভিবষয্েত কমর্দাতা বা সরকােরর কাছ েথেক aিতিরk েপনশন gহন করার sেযাগ কেম যােব।
বতর্মােনর aবসর যাপনকারীরা আkাn হেব না।
২০১২ বােজট psাব করেছ মজবুত কেমর্ােদয্াগ যােত ২০১৭-১৮ নাগাদ বােজট সামাঞ্জsপূণর্ হয়, তার মেধয্
আেছঃ
 িতন বছের ৪.৯ িবিলয়ন ডলার সা য়
 সাধারন কেপর্ােরট আয়কর হার eবং বয্বসা িশkা কর হার hাস িsিতকরণ যত িদন না বােজট
সামঞ্জsপূণর্ হয়
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 aন্টািরo িkন eনািজর্ েবিনিফট-eর মাtা মােস ৩,০০০ iuিনেট সীমাবd
 aন্টািরo Dাগ েবিনিফট কাযর্kম-েক মূলয্ পিরেশাধ করেত বলা যােত কের শতকরা pায় ৫ ভাগ
aন্টািরoর সবর্ািধক আেয়র pবীণেদর েpসিkপশন oষুেধর দাম িসংহভাগ pদান করেত হেব
 eটা িনি ত করা েয aন্টিরoর েসবা gহেনর িফ কমর্সূচী o েসবা বাবদ খরচ েথেক েবশী হয়।
 eমিপিপেদর pেদয় di বছর িsিতকরন যা সব িমিলেয় পাঁচ বছর
 হাসপাতাল, কেলজ, িবশব্িবদয্ালয়, sুল েবাডর্ eবং eেজিnসমূেহর িনবর্াহীেদর pেদয় আরo di বছর
িsিতকরন যা সব িমিলেয় চার বছর
২০১১-১২-eর ঘাটিত pেkপন করা হেয়েছ ১৫.৩ িবিলয়ন ডলার যা eক বছর আেগ পূবর্াভােসর েথেক ১
িবিলয়ন ডলার কম eবং ২০০৯ শরৎকােল ২০০৯-১০-e ঘাটিত পূবর্াভােসর েথেক শতকরা ৩৮ ভােগর েবশী
কম। ২০১২ বােজেট েঘািষত পণ্থা না gহন করেল ঘাটিত ২০১৪-১৫-e হেব ২৫ িবিলয়ন ডলার। eখন ঐ
বছর ঘাটিত ১০.৭ িবিলয়ন ডলার pেkিপত হয়।
সরকার aথর্নীিতেক আরo দৃঢ় eবং চাকরীর েkt ৈতরীর িদেক দৃি েরেখ যােব।

চাকির eবং unয়ন
দৃঢ় eবং বhমুখী aন্টািরo গঠেন সহায়ক বয্বsািদ েযখােন নব আিব ার, unত uৎপাদনশীলতা eবং িবেশব্
pিতেযািগতামূলক করেত বয্বসা িবিনেয়ােগ সরকােরর পদেkপসমূহঃ
 সরকার েয ভােব বয্বসার জn সহায়তা কের তার rপাnর eবং সরিলকরন করেত eকিট চাকির o
unয়ন তহিবল গঠন যা uৎপাদন eবং চাকিরর েkt ৈতরী েকndীক। eেত pশাসিনক বয্য় কমেব যা
২০১৪-১৫ aথর্ বছের ২৫০ িমিলয়ন ডলার সা য় করেব।
 বh-েsকেহাlার সমnেয় জবস eবং েপাসপািরিট কাuিnল গঠন যা aন্টািরoর uৎপাদন বৃিd করেত
সরকারেক uপেদশ িদেব, aন্টািরoর uৎপাদন o নব-আিব ােরর গেবষণায েনতৃt িদেব।
 uদীয়মান aথর্নীিতেত রpািনর জn সংি

মntনালেয়র কাযর্kেমর সমnয় o সরিলকরন করেব।

jান eবং দkতা
িনmেkা uপােয় সরকার তার পিরকlনা চলমান রাখেছ যােত িবেশব্র েসরা িশিkত কমর্ীবািহনী গিঠত হয়ঃ
 েসেpmর ২০১৪ নাগাদ পূণির্ দবস িকন্ডারগােটর্ন সmূনর্rেপ কাযর্কর করা
 িনেচর সািরর kাসgেলােত sl সংkক ছাt-ছাtী বজায় রাখা
 েযাগয্ সকল পূণর্ কালীন sাতক পযর্ােয়র িবশব্িবদয্ালয় o কেলজ ছাt-ছাtীেদর শতকরা ৩০ ভাগ
aন্টািরo িটuশন gয্ান্ট চািলেয় যাoয়া
 বতর্মান সমেয়র চাকিরর বাজেরর জn আরo dািয়tশীল হেত pিশkণ কমর্সূচী gহন।
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sাsয্ েসবার rপাnর
িনmেkা uপােয় সরকার aন্টািরo eকশন pয্ান ফর েহ থ েকয়ার–eর uপর িভিt কের েটকসi o
unতমােনর sাsয্ বয্বsা ৈতরী করেবঃ
 পরবিতর্ িতন বছের খরেচর হার বৃিd কিমেয় বাৎসিরক গেড় শতকরা ২.১ ভাগ করেত sাsয্ খােতর
rপাnর
 সmব হেল, হাসপাতােলর পিরবেতর্ কিমuিনিট িনভর্র েযমন aলাভজনক িkিনক eবং বাড়ীেত েরাগীর
িচিকৎসা
 েসবার মান unয়ন করেত েরাগী-েকndীক aথর্ায়েনর িদেক সরন।

uিkসমূহ
“আমরা িঠকটাi েবেছ িনিচ্ছ যােত aন্টািরoর পিরবারসমূহ সmবয্ সবেচ’ ভােলা েসবা পায় eবং সবেচ’ কর
aেথর্র মূলয্ পায়। বােজট সামঞ্জs করেত আমােদর সবার dািয়t আেছ।“”
- ডুয়াiট ডানকান, aথর্ মntী
“দৃঢ় aন্টািরo গড়েত pেয়াজন দৃঢ় কেমর্ােদয্াগ। আমরা সিmিলতভােব েয aজর্ন কেরিছ তা ধের রাখেত
আমরা সিঠকটা েবেছ িনব। eটা বাছেত আমরা িশkা eবং sাsয্ েসবােক েবেছ িনব – pিতবার।”
- ডুয়াiট ডানকান, aথর্ মntী

eক নজের তথয্সমূহ
 ২০১২ বােজেট psািবত পnার ফেল aন্টািরoর সিmিলত ঘাটিত ২০১৪-১৫-e হেব ২২.১ িবিলয়ন ডলার
কম যিদ েকান বয্বsা না েনয়া হয তার েচেয়।
 ২০১২ বােজেট pিত ডলার নতুন রাজs-eর জn চার ডলার সা য় eবং বয্য় িনয়ntেনর বয্বsা থাকেছ।
 ei বােজট পরবিতর্ িতন বছের কমর্সূচী বাবদ খরেচর বৃিd কমায় eবং eটা ১৭.৭ িবিলয়েনর মেধয্ রােখ
 যুগপৎ o aিবকল কমর্সূচী aপসরন, aিধকতর কাযর্কর সরবরাহ মেডল eবং েকndীয় কাযর্kেমর
িদেক িনবd হেয় ৪.৯ িবিলয়ন ডলার পিরকিlত সা য়
 সরকােরর কাযর্kম েযমন sুল েবােডর্র খরচািদ, ডাkারেদর pদানেযাগয্ eবং anাn জন খােতর
খরচ িনয়ntণ কের ৬ িবিলয়ন ডলার
 বৃহtর জন খােত খরচ িনয়ntণ কের ৬.৮ িবিলয়ন ডলার
 aন্টািরoর aথর্নীিত ২০১২-e শতকরা ১.৭ eবং ২০১৩ সােল ২.২eবং ২০১৪ সােল ২.৪ বৃিd পােব
বেল pেkপন করা হেচ্ছ।
 ২০১১ সােল aন্টািরoেত ১২১,০০০-eর েবশী চাকরী ৈতরী হেয়েছ eকi সােথ পূণর্ কলীণ চাকরী বৃিd
েপেয়েছ ১২৩,৪০০।
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 aন্টািরoর েদনার পিরেসবা বাবদ pায় ১০ িবিলয়ন ডলার যা িক না sাsয্েসবা eবং িশkার পর তৃতীয়
বৃহৎ খরচ। eকিট ধারনা েদয়া যায় eভােব, aন্টািরo pিত বছর কেলজ o িবশব্িবদয্ালেয়র জn খরেচর
েচেয় েবশী aথর্ sদ pদান কের।
 sেদর হার বৃিdর pথম বছের শতকরা eক ভাগ sদ বৃিdর ফেল েদনার পিরেসবা বাবদ খরচ ৪৬৭
িমিলয়ন ডলার বৃিd পায়। যিদ েকান পদেkপ না েনয়া হয়, ২০১৭-১৮ নাগাদ aন্টািরoেক েদনার
পিরেসবার জn বতর্মান িশkা বাবদ খরেচর pায় সমান aথর্ পিরেশাধ করেত হেব।
 েফbrয়ারী ২০১২-েত কনফােরn েবাডর্ aব কানাডা বেলেছ যিদ েকান খরচ বৃিd কমােত েকান পদেkপ
না েনয়া হেতা aন্টািরoর ঘাটিত হেতা ২০১৭-১৮ নাগাদ ১৬ িবিলয়ন ডলার। eকi রকম ধারনা েথেক,
কিমশন aব aন্টিরo পবিলক সািভর্েসস anমান কেরেছ ৩০ িবিলয়ন ডলার।
 ২০১১-১২-েত aন্টািরoর জন pিত কমর্সূচী বাবদ pেkিপত খরচ ৮,৫৬০ ডলার। eটা pেদশgেলার
মেধয্ সবর্িনm eবং আর নয়িট pেদেশর গড় েথেক শতকরা ১১ ভাগ কম।
 aন্টািরo সবেচেয় কম মাথা িপছু জনবল িনেয় সরকােরর েসবা িদেয় থােক।

আরo জানেত
২০১২ aন্টািরo বােজট পড়ুন।
aন্টািরo কতৃক
র্ গৃিহত খরচ বয্বsাপনা পnাসমূহ সmেকর্ আরo জাnন।
২০১২ aন্টািরo বােজেটর িপছেনর তথয্ পড়ুনঃ
 aন্টািরoস iেকানিমক আuটলুক eন্ড িফেsল pয্ান
 পাবিলক েসkর কেmনেসশন
 বােজট সামঞ্জsকরন
 e েফয়ার eন্ড eিফিসেয়ন্ট Dাগ িসসেটম
২০১২ aন্টািরo বােজেটর uেlখেযাগয্ aংশসমূহ পড়ুন।
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শুধুমাt গণমাধয্েমর annােনর জnঃ
আলী িভটানিs, মntীর কাযর্ালয়, ৪১৬-৩২৫-৯৮১৯
sট bেজট, মntীর কাযর্ালয়, ৪১৬-৩২৫-০৩২৪

সবর্সাধারেনর annােনর জn েফান কrনঃ
১-৮০০-৩৩৭-৭২২২
িটিটoয়াi: ১-৮০০-২৬৩-৭৭৭৬
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