সংবাদ রবজ্ঞরি
অন্টারিও বাজেট

অর্থ মন্ত্রনালয়

নতুন অন্টারিও সিকাি চাকরি ততিী এবং েনগজনি সহজ ারগতাি সহায়ক
সংবাদ

মম ২, ২০১৩
– দক্ষ

অন্টারিওি ২০১৩ বাজেট রনজনাক্ত উপাজয় ২০১৩ অন্টারিও বাজেট







:

পিবরতথ দুই বছজি চাকরি ততিী, প্রায় ৩০,০০০ ুবজকি পিামর্থ গ্রহজনি সুজ াগ এবং রর্জপাজদযাক্তা ও উৎভাবজনি
প্রচািনাি েন্য ২৯৫ রমরলয়ন ডলাজিি ুবকজদি চাকরি মকৌর্ল স্থাপন
েন ম াগাজ াগ, িাস্তা, মসতু, হাসপাতাল এবং রবদযালয় –এি অজবাকাঠাজমাজত রবরনজয়াগ কজি চাকরি ততিী
৯ রমরলয়ন গাড়ী চালকজদি গাড়ী রবমাি হাি গজড় র্কতিা ১৫ ভাগ কমাজনা
৪৬,০০০-এি মবর্ী েনগন গৃহ এবং সমারেক মসবা াজত তািা দ্রুত এবং রনে গৃজহ বজস স্বাচ্ছজে পায় তাি সাহা য
চাকরিদাতাি স্বাস্থয কি (Employer Health Tax) ছাড় মবতন খাতায় ৪০০,০০০ মর্জক ৪৫০,০০০-এ বৃরিি মাধ্যজম
ক্ষুদ্র বযবসাজয় কি সহায়তা প্রদান াজত আজিা চাকরি ততিী হয়
সামারেক সাহাজ যি পরিবতথজনি পদজক্ষপ াজত আজিা গ্রহীতািা চাকরি পায় এবং তাজদি অর্থননরতক রনিাপত্তা বৃরি
পায়।

২০১২-১৩ অর্থ বছজিি ঘাটরত এখন আনুমারনক ৯.৮ রবরলয়ন ডলাি – ২০১২ বাজেজট প্রজক্ষরপত পরিমাজনি মচজয় ৫ রবরলয়ন
ডলাি উন্নয়ন। অর্থ বছি মকবল মর্ষ াজত মদখা ায়
– কানাডাি একমাত্র সিকাি া এমন সাফলয অেথন কজিজছ।
২০১২-১৩ অর্থ বছজিি ঘাটরতি লক্ষমাত্রা অরতক্রম কিা ছাড়াও প্রজদর্ ২০১৩-১৪ অর্থ বছজি ২০১২ বাজেজট প্রজক্ষরপত ১২.৮
রবরলয়ন ডলাজিি ঘাটরতি মচজয় ১ রবরলয়ন ডলাজিি অরধ্ক উন্নয়ন। ২০১৩-১৪ অর্থ বছজিি কমথসূচী বাবদ খিচ ও ২০১২
বাজেজট প্রজক্ষরপত পরিমান অপরিবরতথত আজছ, সিকাি ঘাটরতি চলমান লক্ষযমাত্রা অেথজন ২০১২ বাজেজটি রূপজিখা অনু ায়ী
চলজছ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছজি ০.৫ রবরলয়ন ডলাি উদ্বৃত্ত র্াকজব।
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সিকাি গুরুত্বপূনথ অংর্ীদািীজদি সাজর্ কাে কজি ছয় খন্ড অর্থননরতক নবায়ন পরিকপনা গ্রহন কিজছ াজত অন্টারিওি অর্থনীরত
উন্নয়ন ও চাকরি ততিীি নতুন সুজ াগ পাজব:
১. প্ররতজ ারগতামূলক বযবসা পরিজবর্ – প্ররতজ ারগতামূলক কি পিরত সমর্থন এবং কা থকি রবধ্ীমালা া চাকরি ততিী ও
অর্থননরতক প্রবৃরিজত সহায়ক
২. আধ্ুরনক অবকাঠাজমা – াতায়ত বযবস্থা, িাস্তা, রবদযালয় এবং হাসপাতাজল রবরনজয়াগ হজচ্ছ উৎপাদনর্ীল অর্থনীরতি মূল
রভরত্ত
৩. অরতব দক্ষ কমথীবারহনী – দক্ষতা ও রর্ক্ষায় রবরনজয়াগ সাজর্ সাজর্ ুবকজদি চাকরি রনরিত কজি প্রজদজর্ি েনগজনি কাে ও
উন্নয়ন কিজত পাজি
৪. রর্জপাজদযাক্তা ও উৎভাবনীজক প্রচািনা – রবশ্ব অর্থনীরতি েন্য মকান নতুন রচন্তাজক উৎভাবনী দ্রবয ও মসবায় রুপাজন্তিি
অন্টারিওি ক্ষমতাজক দৃঢ়কিন
৫. রবশ্বমুখী হওয়া – বযবসা প্ররতষ্ঠাজনি সাজর্ কাে কিা াজত দ্রবয ও মসবাসমূহ অন্টারিওি সীরমজিখা ছারড়জয় অন্য
প্রজদর্সমূহ, ুক্তিাষ্ট্র এবং উদীয়মান অর্থনীরতজত প্রজবর্ কিজত পাজি
৬. উজ্জল ও দৃঢ় সমাে – চাকরি ততিী ও অর্থননতীক প্রবৃরিি সুজ াজগ সকল সমাে ও আঞ্চরলক অর্থনীরতজক সাহা য কিা।
নতুন সিকাি অন্টারিওি পরিবািসমূজহি সহায়তাি েন্য পদজক্ষপ গ্রহজন অবযাহত র্াকজব। এজত অন্টারিওি অযাবরিরেন্যাল
েনগজনি সুজ াগ বৃরি পাজব, সবজচজয় সংজবদনর্ীল েনগন সুিরক্ষত র্াকজব এবং তুলনামূলক ভাজব রনিাপদ ও দৃঢ় সমাে ততিী
হজব।
অন্টারিওি ২০১৩ বাজেট সকজলি ভাজলাি েন্য

উরক্ত
“নতুন সিকাি অন্টারিওি সকল েনগজনি সহজ ারগতা এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বজছিি মজধ্য ঘাটরত দূিীকিজন প্ররতশ্রুরতবি। অর্থ
বছজিি লক্ষযমাত্রা অরতক্রম কজি প্ররতরনয়ত আমাজদি েন্য া সবজচজয় প্রজয়ােনীয় তাজত আমিা রবরনজয়াগ চারলজয় ম জত পারি।
আমিা স্বাস্থয মসবা এবং রর্ক্ষা সংিক্ষন কিরছ। আমিা ুবকজদি েন্য চাকরিি সুজ াগ ততিী কিরছ। অর্থনীরতজক দৃঢ় কিজত
আমাজদি সামাঞ্জস্যপূনথ পদজক্ষপ চাকরি ততিী কিজব এবং সবাি েন্য
”
- Charles Sousa, অর্থমন্ত্রী (Minister of Finance)

এক নেজি তর্যসমূহ


সিকাি প্রজক্ষপন কিজছ বাস্তব গ্রস মডাজমরিক প্রডাক্ট (রেরডরপ) প্রবৃরি ২০১৩-এ র্তকিা ১.৫ ভাগ, ২০১৪-এ র্তকিা
২.৩ ভাগ, এবং ২০১৫ ও ২০১৬ উভয় বছজি র্তকিা ২.৪ ভাগ কজি।



সিকাি মটরলজফান টাউন হজলি মাধ্যজম প্রাক বাজেট পিামজর্থি েন্য অন্টারিও বযাপী ১,০০০ প্ররতষ্ঠান এবং ৬০০,০০০-এি
মবর্ী পরিবাজিি কর্া শুজনজছ।



অন্টারিও বতথমাজন কানাডাি মাত্র দুরট সিকাজিি একরট ািা ২০১২-১৩ অর্থননরতক লক্ষযমাত্রা অেথজনি পজর্ আজছ। এটা
সম্ভব হজয়জছ ২০১৭-১৮ অর্থ বছজিি মজধ্য ঘাটরত দূিীকিজন দৃরিরনবিতাি কািজন – এই প্ররতশ্রুরতরট একরট লক্ষযমাত্রা
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অেথজনি েন্য প্রজয়েন। লক্ষযমাত্রা হজচ্ছ বাজেট সামঞ্জস্য হজল সরঠক মডট-টু-রেরডরপ করমজয় প্রাক মো সমজয়ি মত
র্তকিা ২৭ ভাগ কিন।


েুন ২০০৯ মর্জক এ প ন্তথ অন্টারিও অর্থননরতক মোি সময় াওয়া সব চাকরি পূনরুিাি কজি প্রায় ৪০০,০০০ চাকরি
ততিী কজিজছ। বতথমান চাকরিি পরিমান মোপূবথ সমজয়ি সবথজচা মর্জক ১৩০,০০০ মবর্ী।



পিবরতথ রতন বছজি অন্টারিওি পরিকরপত অবকাঠাজমাজত ৩৫ রবরলয়ন ডলাজিি মবর্ী রবরনজয়াগ প্ররত বছি গজড় ১০০,০০০এি মবর্ী চাকরি হজব।



সিকাি অন্টারিওি েনজসবা পূনগথঠন রবষয়ক করমর্ন (Commission on the Reform of Ontario’s Public Services)
কতৃথক সুপারির্কৃত ৩৬২রট সুপারিজর্ি র্তকিা ৬০ ভাগ রনজয় এরগজয় াজচ্ছ এবং বাকীগুজলা বাস্তবায়জনি েন্য পিীক্ষা
রনিীক্ষা কিজছ।

আ
বাজেটরট পড়ুন।
বাজেট বক্তৃতাটা মদখুন।
বাজেট ছরবগুজলা মদখুন।
আ
- অন্টারিওি গাড়ীচালজদি আরর্থক সাশ্রজয়ি সাহা য
- একরট সুেি সমাে
- অন্টারিও রিরলয়াম সুরবধ্া: েনগজনি েন্য আিও মবর্ী মবজছ মনয়াি সুজ াগ
ুবকজদি েন্য চাকরি ততিী
-

ontario.ca/finance-news
(Minister’s Office), ৪ ৬-৩ ৫-৩৬৪৫
(Minister’s Office), ৪ ৬-৩ ৫- ৩ ৪
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