গিঠত হেচ্ছ
sেযাগ,
sরিkত হেচ্ছ আমােদর
ভিবষয্ৎ
২০১৪ aন্টািরo বােজট

২০১৪ aন্টািরo বােজট
eকিট দৃঢ় aন্টািরo-eর জn eকিট পিরকlনা pনয়ন কের, সােথ
আরo চাkির
পিরকlনািট চাkির ৈতির করেব eবং জনগেণর জn িবিনেয়াগ কের aথনীিতর
র্
unয়ন,
আরo sেযাগ
আধুিনক aবকাঠােমা িনমর্াণ, eবং eকিট গিতশীল o udাবনী বয্বসার পিরেবশ ৈতিরেত
সহায়ক।
eবং eকিট আরo sরিkত
ভিবষয্ৎ
২০১৩-১৪-eর eখন আnমািনক ঘাটিত হেব ১১.৩ িবিলয়ন ডলার - তুলনামলক
ূ ভােব
২০১৩ বােজেট পূবর্াভাসকৃত aেপkা ০.৪ িবিলয়ন ডলার unয়ন। eিট পরপর পাঁচ বছেরর
মাiল ফলক যা pেদশিট পূবর্াভাস েথেক কম ঘাটিত pিতেবদন েপশ করেছ। সরকার
২০১৭-১৮-eর মেধয্ বােজট সামাঞ্জsপূণর্ করেত বd পিরকর।
২০১৪ সােলর aন্টািরo বােজটিট aন্টািরoর জনগেনর dারা aন্টািরoর জনগেনর জn।
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চাkির
ৈতির

aন্টািরoর জনগেনর জn নতুন েপশায় যাoয়ার eবং তুলনামূলক uচ্চতর েবতেনর
চাkিরর sেযাগািদ কের ১০-বছর েময়াদী aথর্ৈনিতক পিরকlনািট aন্টািরoেক িবেশব্র
শিkেকnd করেত pেয়াজনীয় সহায়তা েদয়, যার মেধয্ আেছঃ
•

বয্বসার সােথ aংশীদাির কের িবিনেয়াগ আকষর্ণ করেত eকিট নতুন ১০-বছর েময়াদী,
২.৫ িবিলয়ন ডলােরর জবস eন্ড psািরিট ফান্ড ৈতির করন যা aন্টািরoর েকৗশল
িবভাগসমূহ দৃঢ় কের eবং pেদশিটর ভিবষয্ৎ aথর্ৈনিতক unয়েন সহায়ক হয়।

•

kুd বয্বসা pিত ানসমুেহর জn শিk সংরkণ, বয্য় িনয়ntণ eবং aথর্ সঞ্ছেয়র জn
pেয়াজনীয় সহয়তা।

•

বৃহৎ বয্বসা pিত ান তােদর িবdয্ৎ বয্য় সংkাn সহয়তা pদান।

•

drত বধর্মান আিবভর্াবশীল বাজাের aন্টািরoর রpািনর পিরিধ pসারন কের বh kুd o
মাঝাির বয্বসা সmpসারন eবং চাkির ৈতিরেত সহয়তা pদান।
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যাতায়াত বয্বsায়
eবং
aবকাঠােমােত
িবিনেয়াগ

aন্টািরoর pেkিপত জনসংখয্া বৃিdর ফেল সব ধরেনর aবকাঠােমােত তাৎপযর্পূণর্ চািহদা
হেব। েস জn pেদশিট পরবতর্ী ১০ বছেরর জn জন aবকাঠােমােত ১৩০ িবিলয়ন ডলার
িবিনেয়ােগর পিরকlনা করেছ, যার মেধয্ আেছঃ
•

পরবতর্ী ১০ বছর pেদশবয্পী যাতায়াত aবকাঠােমােত pায় ২৯ িবিলয়ন ডলার
তহিবল িনেয়ািজত করন।

•

pেদশবয্পী রাজপথ েমরামত eবং সmpসারেন ২০১৪-১৪-e সবর্েমাট ২.৫ িবিলয়ন
ডলার িবিনেয়াগ।

•

েপৗরসভার রাsা o েসতুসমুহর জn eকিট নতুন sায়ী ১০০ িমিলয়ন ডলার সহায়তা।
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aন্টািরoবািসেদর সাহাযয্ করেত, িবেশষ কের মধয্ আেয়র, aবসরজীবন আরo sরিkত করেত, ২০১৪
aন্টািরo বােজট সবpথম
র্
pােদিশক aবসর পিরকlনা psাব করেছ যা কানাডা েপনশন pয্ান (িসিপিপ)
uপর িনিমর্ত।

aন্টািরoবািসেদর
aবসরজীবন
sরkাকরন

+

eকিট িসিপিপ পিরবধর্ন aথর্নীিতেক চাঙ্গা কের eবং চাkির ৈতির কের দীঘর্েময়ািদ aথর্ৈনিতক unয়ন
করেব সােথ সােথ কাজকরা সকল কানাডাবািসেদর আরo sরিkত aবসর জীবন pদান করেব।
েকndীয় সরকােরর িসিপিপ পিরবধর্ন সংkাn আেলাচনা বেnর েpিkেত, aন্টািরo "aন্টািরoেত ৈতির"
করেব aন্টািরo িরটায়রেমনট েপনশন pয্ান (oআরিপিপ)।

+

কানাডা
েপনশন pয্ান

ol eজ
িসিকuিরিট (OLD

পােসর্ানাল
েসিভংস

(CANADA

AGE
SECURITY)

(PERSONAL
SAVINGS)

PENSION
PLAN)

oআরিপিপ করেবঃ
• িসিপিপর মুল ৈবিশ য্gেলার uপর িভিt কের, যােত থাকেছ eকিট ভিবষয্ৎবাচয্ aবসের
মািসক ভাতা যা মুdা িsিতর িনেদশক
র্ eবং সারাজীবন pদান করেব।
• চাঁদা pদান হার িনm েরেখ aবসের সঞ্চয় বৃিd।
• ২০১৭ সােল সূচনা কের, বড় কমর্দাতােদর িদেয় শুr, চাঁদা di বছের anভুর্k করা।

+
aন্টািরo িরটায়রেমনট
েপনশন pয্ান

• বতর্মােন িসিপিপর েচেয় aিধক আয়।

(ONTARIO
RETIREMENT
PENSION
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িবdয্ৎ
খরচ
কমােনা

সরকার aন্টািরoবািসেদর িবdয্ৎ খরচ কমােত সাহাযয্ করেছ, যার মেধয্ঃ
• গত ১৮ মাস ধের িসেsম-eর খরচ কমােনা, ei কমােনা anথায় পরবতর্ী পাঁচ বছের pায় ৫২০

ডলার পিরেশাধ করেত হত।
• িডেসmর ৩১, ২০১৫-eর পর আবািসক gাহকেদর িবdয্ৎ িবল েথেক েডট িরটায়রেমনট চাজর্ খরচ বাদ

েদয়ার psাব যােত eকজন সাধারন আবািসক gাহেকর বছের ৭০ ডলার সঞ্চয় হয়।
সকল aন্টািরoবািসেদর জn সরকােরর সহেযািগতার pথম পদেkপ যার মেধয্ আেছঃ
• aন্টািরo চাil েবিনিফট বৃিd eবং িনেদশনার
র্
psাব।

eকিট nাযয্ সমাজ
লালন করা

• ভাতার হার বৃিd eবং চাkির ভাতা সরলীকরণ কের সামািজক সহেযািগতার পdিত সংsার করা।
• িনm আেয়র eলাকার আরo েবশী িশশুেদর েসবা িদেত eবং ফাsর্ েনশানেদর জn sুেডন্ট িনuিTসান

েpাgাম পিরবধর্ন করা।
• নূয্নতম pিত ঘNার জn েবতন বৃিd কের ১১ ডলার, eবং nাযয্তা pদােনর জn িনm আেয়র

কমর্চারীেদর জn মুdািsিতর সােথ েবেধ েদয়ার psাব eবং বয্বসাসমুেহর pিত পূবর্াভাষকত
ৃ করা।
• বয়s মানিসক pিতবিnেদর জn eবং সমাজ েসবার pথম সািরর কমর্ীেদর জn সহেযািগতা বৃিd

করা।
• সরকারী aেথর্ বািড়েত eবং সামািজক েসবা খােত বয্িkগত সহেযািগতা কমর্চারীেদর eবং pথম সািরর

িশশু েসবা কমর্ীেদর েবতন বৃিd করা।
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েকndীয়
সরকার
েথেক nাযয্তা
চাoয়া

দািয়tশীলতা
বয্বsাপনা

pিত বছর, aন্টািরoেত েকndীয় সরকােরর আেয়র ভাগ aন্টািরoর জn খরেচর েচেয় েবশী হেচ্ছ।
eর ফেল ১১ িবিলয়ন ডলার পাথকয্
র্ যা aন্টািরoবাসীরা pদান করেছ আর যা েকndীয় সরকার েথেক
যা পােচ্ছ তার মেধয্।
aন্টািরo সরকার েকndীয় সরকােরর কােছ দািব করেছঃ
•

anাn pেদশেদর েয ভােব েদেখ aন্টািরoবািসেদর eিক রকম ভােব েদখুক।

•

aতীেত েযমন iহা anাnয pেদেশর কেরেছ, েতমিন ২০১৪-১৫ েত ৬৪১ িমিলয়ন
ডলার sানানতর বn কের aন্টািরo েক রkা কrক।

•

aবকাঠােমা েত aথর্ায়ন তাৎপযর্পূণর্ পিরমান বৃিd কrক যার মেধয্ িরং aফ ফায়ার - eর
aবকাঠােমার জn aন্টািরoর ১ িবিলয়ন ডলােরর সমপিরমান aথর্ pদান কrক।

সকল pেদশgেলার মেধয্ aন্টািরo েত জন pিত সবর্ িনm কমর্সূচী বাবদ খরচ, তথািপ uচ্চমােনর জন েসবা
র্ করেছ, agািধকােরর pিত দৃি পাত করেছ eবং িনি ত করেছ েয pিতিট
িদেয় যােচ্ছ। iহা aপচয় িনমূল
ডলার যা খরচ করেছ তা গিনত হেছ।
আগামীেত, সরকার যা করেবঃ
• বাৎসিরক কমর্সূচী পযর্ােলাচন সূচনা কের ২০১৪-১৫ েত ২৫০ িমিলয়ন ডলার সঞ্চেয়র লkমাtা eবং

২০১৫-১৬ eবং ২০১৬-১৭ pিত বছর ৫০০ িমিলয়ন ডলার।

• যতিদন না বােজট সামাঞ্জsপূণর্ হয় ততিদন েমmার aফ pিভিঞ্চয়াল পালর্ােমন্ট েদর েবতন

িsিতর আহবান।

• বৃহৎ সরকারী সংsা gেলার েজয্ িনবর্াহীেদর েবতন-ভাতা সরাসির িনয়ntণ করা, নীিতমালা pনয়ন

সােপেk।

• পরবতর্ী িতন বছর বাৎসিরক কমর্সচূ ীর জn খরচ বৃিd pিত বছর শতকরা ১.১-e িsর রাখা।
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২০১৪
aন্টািরo
বােজট
LEARN MORE AT
ONTARIO.CA/BUDGET
TOLL FREE: 1-800-337-7222
TTY TOLL FREE: 1-800-263-7776
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