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aন্টািরo আজ o আগামীেত তার sেযাগ ৈতির করেত eবং িনরাপtার পিরকlনা িনেয় eিগেয় যােচ্ছ। ২০১৪ aন্টািরo বােজট
যা িমিনsার aফ ফাiনাn (Minister of Finance) Charles Sousa আজ utাপন কেরেছন তা তাৎkিনক কাযর্কর
পদেkপ িনেয় aিতদk কমর্ীেদর জn িবিনেয়াগ কের চাkির ৈতির কের, আধুিনক aবকাঠােমা o যাতায়ত পথসমুহ িনমর্াণ, eবং
গিতশীল o udাবনী বাবসা পিরেবেশর সহায়তা কের যােচ্ছ।
ei বােজট চাkিরজীবীেদর pাপয্ aবসর িনরাপtা গঠেনর জn পদেkপ gহন করেছ, eটা eকটা পদেkপ যা দীঘর্ েময়াদী
aথর্ৈনিতক unয়েনর জn সহায়ক। সরকার দািয়tশীল ভােব খরচ বয্বsাপনা করেব eবং ২০১৭-১৮-eর মেধয্ ঘাটিত দূর
করেব। ২০১৪ বােজেট েযমন আেছ, aথর্ৈনিতক লkমাtা aজর্েনর লেkর সােথ সােথ pিতিট aঞ্চেলর জনগেনর জn আরo
sেযাগ ৈতির eবং আরo িনরাপtা দান, সরকার সতকর্তার সােথ খরচ বয্বsাপনা করেব eকi সােথ েকৗশলগত িবিনেয়াগ করেব
যা aন্টািরoর বয্বসা o জনগেনর জn তুলনামূলক sিবধা গঠন কের।
জনগেনর pিতভা o দkতার uপর গিঠত
িবশব্বয্াপী aথর্ৈনিতক পিরেবেশর চয্ােলঞ্জ সেto, aন্টািরo িবিনেয়াগ আকষর্ণ কের যােচ্ছ যােত চাkির ৈতির হেচ্ছ, aথর্ৈনিতক
unয়ন হেচ্ছ, কমর্ীেদর আজ o আগামী িদেনর sেযাগ বৃিd পােচ্ছ। aন্টািরoর pিতভাধর কমর্ী বািহনী িবিনেয়াগ আকষর্েণ eবং
aথর্ৈনিতক unয়ন ধের রাখেত eর সবেচ বড় সmদ। বােজটিট aন্টািরoর জনগেনর শিkর uপর গিঠতঃ


ei শরত কাল েথেক পূণর্ িদবস িকন্ডারগােটর্ন (Full‐Day Kindergarten) সব sুেল চালু কের eবং িশশু েসবার
আধুিনকায়ন o িsিত করেন িবিনেয়াগ, যােত aন্টািরoর pিতিট িশশু সmবয্ সবেচ ভাল জীবন শুr করেত পাের।



ে ণী কেk pযুিkেত িবিনেয়াগ যােত কের িনি ত হয় েছাট িশkাথর্ীরা eকািবংশ শতাbীর aথর্নীিতেক েনতৃt িদেত pstত
হয়।



aন্টািরo টুiশন eর শতকরা ৩০ ভাগ ছাড় (30% Off Ontario Tuition grant) েদয়া যােত িনি ত হয় ২৬০,০০০
পযর্n েছাট জনগন িডgী বা িডেpামা পায় যা আরo sেযাগ কের িদেব।



aন্টািরo iয়থ জবস stােতিজ (Ontario Youth Jobs Strategy) বিধর্ত কের আরo যুব জনগণেদর চাkিরর বাজাের
পা েফলার sেযাগ কের েদয়ায়। ei েকৗশেলর aংশ িহেসেব iিতমেধয্ েসেpmর ২০১৩ েথেক e পযর্n iয়থ eমpয়েমন্ট
ফান্ড ১৬,৫০০-eর aিধক যুব জনগেনর চাkিরর aিভjতা o চাkির েপেত সাহাযয্ কেরেছ।
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আধুিনক aবকাঠােমা eবং যাতায়ত েনটoয়াকর্ গঠন
aন্টািরoর জন aবকাঠােমা - আমােদর রাsা, েসতু, যাতায়ত িসেsম, হাসপাতাল, eবং িবদয্ালয় সমুহ - pেদশেক বসবাস,
কাজ eবং িবিনেয়ােগর জn িবেশব্র েসরা sান করেত সাহাযয্ কের। aন্টািরoর aবকাঠােমা sেযাগ গড়েত আগামী ১০ বছের
২০১৪ বােজট aবকাঠােমােত ১৩০ িবিলয়ন ডলােরর েবশী িবিনেয়াগ কেরেছ। ei িবিনেয়াগ তৎkণাৎ চাkির ৈতির করেব,
aন্টািরoর uৎপাদন বৃিd করেব eবং আগামীেত চাkির o unয়ন সহায়ক হেব। eর মেধয্ আেছঃ


নতুন েডিডেকেটড তহিবল যা আগামী ১০ বছর ধের pাy ২৯ িবিলyন ডলার িদেব মহাসDক, পাবিলক Tানিজট,
সDক o েসতু ৈতিরেত eবং pেদশ বয্াপী পিরবহন েনটoyাকর্ গেD তুলেত। তহিবল nাযয্ o sচ্ছ জনসংখয্া
anপােত ভাগ করা হেব, যােত েgটার টরেন্টা eবং hািমলটন eলাকা (িজিটeiচe) (Greater Toronto and
Hamilton Area, GTHA) পােব ১৫ িবিলয়ন ডলার eবং aন্টািরoর anাn aঞ্চল পােব pায় ১৪ িবিলয়ন
ডলার।



িরং aফ ফায়ার (Ring of Fire) -eর েকৗশলগত যাতায়ত aবকাঠােমা unয়েন 1 িবিলয়ন ডলার েদয়ার pিত িত
eবং utেরর aথৈনিতক
unয়ন আর চাকিরর সmাবনা uেnাচন।
র্



পরবতর্ী ১০ বছর ধের pাথিমক o মাধয্িমক িবদয্ালেy আধুিনকায়েন ১১ িবিলyন ডলােরর aিধক িবিনেyাগ।



পরবতর্ী ১০ বছর ধের pধান হাসপাতালgেলার সmpসারণ o পুনরায় unয়ন pকেl ১১.৪ িবিলyন ডলােরর aিধক।



নতুন বা pসািরত মাধয্িমক utর কয্াmাস যা িনি ত করেব েয aন্টািরoেত যত uচ্চািভলাষী eবং pিতভাবান তrণ
আেছ কেলজ eবং িবশব্িবদয্ালেy ততgল জায়গা থােক।

eকিট সহাyক o গিতশীল বয্বসার পিরেবশ গঠন
aন্টািরoর ৈবিচtয্ময় aথর্নীিত aবকাঠােমা িদেয় িটেক আেছ যা জনগন o মালামাল দkতার সােথ চলাচল কের, uদীয়মান
বয্বসা pিতsান সমূহ েযমন চায় েতমিন aিত দk কমর্ী বািহনী, eবং আnজর্ািতক ভােব pিতেযািগতামূলক o anেময় কেপর্ােরট
টয্াk হার। aন্টািরo eর গিতশীল eবং udাবনী বয্বসা পিরেবশ িনমর্াণ করেত বােজট ২০১৪ েকৗশলগত aংশীদািরt লিgকের
যােত বয্বসা, সমাজ o মাnেষর জn sাyী আিথর্ক sিবধা হয়। eর মেধয্ আেছঃ


রpািন বৃিd eবং নতুন িবিনেyাগ আকৃ করেত িবশব্ বািণজয্ িমশনসহ sানীy o আnজর্ািতক aংশীদািরtর uপর
eকিট দৃি পাত।



জবস eন্ড psারাস ফান্ড (Jobs and Prosperity Fund) -eর ১০ বছেরর ২.৫ িবিলyন ডলার সহয়তায়
eকিট েকৗশলগত eবং চাকির ৈতিরর জn বয্বসার সেঙ্গ eকিট aিতিরk েফাকাস। ei ফান্ড-eর dারা aন্টািরoর
সনাতন o uদীয়মান িশlgেলা িজতেব যা নতুন িবিনেয়ােগর আnজর্ািতক pিতেযািগতা হেব eবং pিতিট aঞ্চল
uপকৃত হেব।
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aবসর িনরাপtা গঠন
েখেত খাoয়া পিরবারgেলার জn আরo িনরাপদ aবসর িদেত pেদশিট aন্টািরo িরটাyারেমন্ট েপনশন pয্ান (Ontario
Retirement Pension Plan) ৈতির করেব। িসিপিপর (CPP) েপেমেন্টর সেঙ্গ িমিলত হেয় eিট তারা pাপয্ আরামদাyক
aবসর pদান করেত সাহাযয্ করেব। aন্টািরo িরটাyারেমন্ট েপনশন pয্ান (Ontario Retirement Pension Plan) করেবঃ


anেময়o আয় িদেব, িsিত মািফক, aবসেরর সারা জীবন।



িতন িমিলয়েনর aিধক aন্টািরoবািসেদর যােদর কমর্ েkেtর aবসর পিরকlনা েনi তােদর জn বাধতামুলক eবং
কমর্চারী o িনেyাগকারীেদর nাযয্ o সমান aবদান।



সরকার েথেক sতnt ভােব পিরচািলত যা oeমiআরeস সােবক pধান িনবর্াহী মাiেকল নেbগা (Michael Nobrega) eর েনতৃেt বাsবায়ন।



যখন pদt aথর্ জনগন তােদর aবসর জীবন মান সmত ভােব চালােত পাের eবং খরচ চািলেয় েযেত পাের তখন
দীঘর্েময়াদী aথর্ৈনিতক sিবধা েফরত পাoয়া যায়।



aবসর িবেশষj, pেদশ, বয্বসা eবং িমকেদর সােথ পরামশর্ কের করা হেব যােত কের িনি ত হয় েয বৃহtর জনেগা ীর
কথা েশানা হয়।

sেযাগ ৈতির eবং nাযয্ aন্টািরo
সরকার েবােঝ েয aন্টািরo eর সাফলয্ িনভর্র কের সব মাnেষর সাফেলয্র uপর। ২০১৪ বােজট eকিট nাযয্ aন্টািরo গঠন
কের যা আরo aথর্ৈনিতক unয়ন সহায়ক িকছু পিরমােপর মাধয্েম তার মেধয্ আেছঃ


সামািজক সহাyতা বয্বsা সংেশাধন aবয্াহত যা আয় সাহােযয্র সহায়ক eবং কমীর্ বািহনীেত ঢুকেত বাধা দূর করেব।



জুন ১, ২০১৪ নাগাদ pিত ঘNার মজুির ১১ ডলাের বৃিd করার পর আiন psািবত হেচ্ছ েয িনmতম আয় মুdা িsিতর
সােথ সংযুk করা যােত িনি ত হয় েয কমর্চারীরা eকিট সmানজনক েবতন পােচ্ছ।



িডেসmর ৩১, ২০১৫-eর পর েডট িরটাyারেমন্ট চাজর্ (Debt Retirement Charge) খরচ পিরহােরর psাব করা হেচ্ছ,
eেত eকজন আবািসক gাহেকর pিত বছর pায় ৭০ ডলার সঞ্চয় হেব।



বয়s মানিসক pিতবিnেদর eবং সমাজ েসবার pথম সািরর কমর্ীেদর সাহাযয্ বৃিd।



সরকারী aেথর্ চািলত গৃেহ o সমােজ eবং pথম সািরর েসবাদানকারীেদর েবতন বৃিdর সহেযািগতা



মুdা িsিতর হাের aন্টািরo চাil েবিনিফট (Ontario Child Benefit) বৃিdর psাব যােত িশশুরা পুর িবকােশ েপৗছােত
সহায়ক হয়।
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বােজট সামাঞ্জেsর িদেক গঠন
সরকার ২০১৭-১৮ নাগাদ ঘাটিত দূর করেব। ২০১৪ বােজট দািয়tশীল ভােব খরচ বয্বsাপনার পnা pনয়ন কের eবং নতুন
unয়েন েকৗশলগত ভােব িবিনেয়াগ করেব। েTজাির েবােডর্র নতুন সভাপিতর (President of the Treasury Board)
সহায়তায় েয হেব sচ্ছতা, দkতা o জবাবিদিহতার রkক, aন্টািরo তার সামাঞ্জsপূণর্ বােজটeর লখমাtা aজর্ন করেব eবং
মnা পূবর্বিতর্ েডট-টু-িজিডিপ মাtার িদেক যােব। ২০১৪ বােজট পিরমাপকgেলাঃ


eকিট eডভাiজির কাuিঞ্চেলর মাধয্েম pেদেশর সmিt েথেক আরo aথর্ েবর করা যার েনতৃt িদেবন িটিড বয্াংেকর
িবদায়ী সভাপিত o pধান িনবর্াহী eড kাকর্ (CEO of TD Bank Group Ed Clark)।



কমর্সূচী বাবদ েদেশর মেধয্ সবেচ কম খরেচর সরকার িহেসেব েনতৃt েদয়া চািলেয় যাoয়া।



খরচ বয্বsাপনা চািলেয় যাoয়া যােত কের গত পাঁচ বছেরর pিতবছর পূবর্াভাস েথেক কম খরচ হেচ্ছ।



আজ o আগামীর unন করেত জনগন, aবকাঠােমা eবং বয্বসায় েকৗশলগতভােব িবিনেয়াগ।



uচ্চ আেয়র শতকরা ২ ভাগ কর দাতার আয়কর বৃিdর psাব যােত শতকরা ৯৮ ভাগ করদাতা েকান পিরবরতন েদখেত
পােব না।

দৃঢ় কানাডা গঠন
কনেফডােরশেন আিথর্ক aবদানকারী িহসােব aন্টািরo েকndীয় সরকার েথেক nাযয্ রাজs িবচার আশা কের। িকnt e বছর
েকndীয় েথেক aন্টািরoেত মুখয্ sানাnর ৬৪১ িমিলয়ন ডলার কম, যা িনরেপk িবেশষj eবং eমনিক কানাডার পালার্েমন্ট
বােজট aিফসার (Canada’s Parliamentary Budget Officer) eেক anাযয্ িহসােব িচিhত কেরেছন। aন্টািরo
েকndীয় সরকার েথেক nাযয্ রাজs sানাnর করেত পীDাপীিD চলেত যােব eবং জাতীয় o pােদিশক sােথর্ েকেndর aংশীদার
হেত তাগাদ িদেব। aন্টািরoর ২০১৪ বােজট জাতীয় o pােদিশক uভয় sােথর্ পদেkপ নায় যার মেধয্ আেছঃ


িরং aফ ফায়ার (Ring of Fire) -eর সmদ সmাবনা unুk করন।



aন্টািরoবািসেদর aবসর সঞ্চy বৃিd o sরিkত করন।



রাsা o জন যাতায়ত বয্বsা িনমর্াণ আমােদর aথর্নীিতর unয়ন চািলেয় যাoয়া pেয়াজন।

২০১৪ aন্টািরo বােজট eকিট দৃঢ় aন্টািরo গড়েত সািবর্ক পিরকlনা pনয়ন কের, আরo ছািk, আরo sেযাগ, eবং আরo
sরিkত ভিবষয্ৎ। eটা aন্টািরo গঠন করেব সােথ eখিন বh sেযাগ eবং ভিবষয্েতর িনরাপtা।
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uিk
"আমােদর বােজট aন্টািরoবাসীর জn eকিট ujjল, শিkশালী ভিবষয্েতর পিরকlনা িদেচ্ছ। eটা বD sেযাগ ৈতির কের eবং
pেদেশর েযেকােনা sােন জন িনরাপtা েদয়। aন্টািরoবািসগন আমােদর o আমােদর পিরকlনােক িবশব্াস কেরেছ eবং আমরা
eিগেয় েযেত শুr কেরিছ। নতুন unয়েন আমরা িশkা eবং pেয়াজনীয় pিশkেন িবিনেয়াগ করেবা। আমরা রাsার জয্াম কমােত
জন যাতায়ত বয্বsা িনমর্াণ করেবা eবং কিমuিনিটgেলার মেধয্ েযাগােযাগ করেত নতুন রাsা o মহাসDক বানােবা। আমরা ভাল
েবতেনর aথর্বহ চাকির ৈতির করেত বয্বসা pিত ানgেলার সােথ aংশীদার হেবা eবং ভিবষয্ৎ aবসর pহঙ্কািরেদর আরo ভাল
আিথর্ক িনরাপtা pদান করেবা। ei পিরকlনার aভয্nের আেছ ২০১৭-১৮ নাগাদ বােজট সামঞ্জs করার aটল pিতrিত।"

-

Charles Sousa, িমিনsার aফ ফাiনাn (Minister of Finance)

eক নজের তথয্াবিল


aন্টািরoর aথর্নীিতর বৃিd চলেছ, নতুন চাকির o বয্বসার sেযােগ aবদান রাখেছ। মnার সময় জুন ২০০৯-e সবর্িনm
েথেক aন্টািরoেত e যাবত ৪৫৮,০০০ নতুন চাকির ৈতির হেয়েছ।



জুন ২০০৯ েথেক unত aথর্নীিতর মেধয্ aন্টািরoেত চাকির ৈতিরর গিত শিkশালী, eর মেধয্ যুkরাTo আেছ, গেড়
iকনিমক েকাaপােরশন eন্ড েডেভলপেমন্ট aগর্ানাiেজশন (Organization for Economic Co‐operation and
Development) eবং কানাডার বাকী aংশ।



aন্টািরo কানািডyান pেদেশর মেধয্ মাথািপছু সবর্িনm েpাgাম খরচ হেyেছ, eবং মাথািপছু সবর্িনm েমাট আy utাপন,
েফডােরল sানাnর েথেক aথর্াyন সহ, eখনo aন্টািরoবাসীর uচ্চ মােনর সরকারী েসবা pদান কের যােচ্ছ।



মাoেয়ত েসন্টার (Mowat Centre) ২০১৩ pিতেবদন anযাyী, ২০০৯-১০-e (সবর্ েশষ বছেরর uপাt) aন্টািরoর
জনগন েকndীয় সরকােরর েথেক যা েপেয়েছ তার েথেক ১১ িবিলয়ন ডলার েবশী pদান কেরেছ। eটা aন্টািরo জনগেণর
মাথািপছু pায় ৮৫০ ডলার।



pিত ডলােরর গণনার pিতrিত aংশ িহসােব, সরকার কিমশন aন িরফরম aফ aন্টািরo পাবিলক সািভর্েসস (Dুমn
িরেপাটর্) (Commission on the Reform of Ontario’s Public Services (the Drummond Report)) -eর
sপািরশgেলার শতকরা ৮০ ভােগরo েবশীর uপর কাজ করেছ।



সরকার জন aবকাঠােমােত পুনরায় িবিনেয়াগ করেত েজেনরাল েমাটরস-eর েশয়ার o pেদেশর anাn বািড়ঘর সmিtর
মূলয্ খিতেয় েদখেছ, eবং সরকারী সmিtর মূলয্ যাচাi করেত eডভাiজির কাuিঞ্চল (Advisory Council on
Government Assets) গঠন কেরেছ যােত aন্টািরoবািসেদর ভাল রাজs েফরত পায়।



যাতায়ত o পিরবহন aবকাঠােমােত aথর্ায়ন সহেযািগতা করেত, সরকার িবমান jালািনর কর বৃিdর psাব কেরেছ।
েসেpmর ১, ২০১৪ েথেক pিত িলটাের ১ েসন্ট কের বৃিd eবং eিpল ১, ২০১৫, ২০১৬ o ২০১৭ -e pিত বছর ১ েসন্ট
কের বৃিd।



সরকার পাবিলক েসkর েবতন-ভাতা eবং েবিনিফট খরচ পিরচালনা করেত শিkশালী িকnt s ু বয্বsা gহণ চািলেয় যােব।
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আরo পড়ুন
২০১৪ aন্টািরo বােজট পড়ুন
বােজট বkবয্ পড়ুন
২০১৪ aন্টািরo বােজেটর uেlখেযাগয্ aংশ পড়ুন
২০১৪ aন্টািরo বােজেটর পটভূিম তথয্ পড়ুন


গিতশীল বয্বসা পিরেবশ eবং চাকির ৈতির করন



আধুিনক aবকাঠােমা িনমর্াণ



eকিট nাযয্ সমাজ লালন



aন্টািরoবািসেদর জn পির ার, িনভর্রেযাগয্ eবং বয্yসাধয্ িবdয্ৎ



aন্টািরoর aথর্ৈনিতক েচহারা eবং aথর্ৈনিতক পিরকlনা



েকndীয় সরকােরর aন্টািরoবািসেদর sl aথর্ায়ন



aন্টািরoর aবসর িনরাপtা দৃঢ় করন



েম ১, ২০১৪ eবং আজ utািপত বােজট িবেলর মেধয্ পাথর্কয্

শুধুমাt গণমাধয্ম anসnােনর জn:
Susie Heath, মntীর aিফস (Minister’s Office), 416-325-3645
Scott Blodgett, aথর্ মntণালy (Ministry of Finance), 416-325-0324

ontario.ca/finance-news

পাবিলক anসnােনর জn কল:
1-800-337-7222
TTY: 1-800-263-7776
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