2015 অন্টাররও বাজেট

বাজেট 2015:

শললব থথজক অবরগ্রণ পযন্ত
য ববাজর
প্রজেলটি থেষ্ঠ স্থান রনরিত করার
েনয অন্টাররওর চার অংলরবরলষ্ট একটি পররকল্পনা আজে থযখাজন প্রজতযজক তাজের

অন্টারিওি

পূণয ম্ভাবনাজক বাস্তবারয়ত করার ুজযাগ পান।

উন্নয়ন

পররকল্পনাটি মানুজর প্ররতভা ও েক্ষতায় রবরনজয়াগ কজর; রাস্তা ও পররবজনর মত
াবেরনক
পররকাঠাজমা রনমযাণ কজর; একটি উদ্ভাবনী, গরতময় বযবার পররজবল রষ্ট
য
ৃ
কজর; এবং অন্টাররওর কমীরা যাজত অবরকাীন আজয়র একটি ুররক্ষত রভরি থপজত
পাজরন তা রনরিত করজত াাযয করার েনয একটি নতন
ু অবরকাীন থপনলন
গঠন কজর।
2014–15 এর ঘাটরত এখন $10.9 রবরয়ন জব বজ অনুমান করা জয়জে 2014 বাজেট পূবযাভাজর তনায়
$1.6 রবরয়ন উন্নরত। মানু থয মস্ত কাযক্রম
ও
ু
য
অপররাযয রকারী
গুরর উপজর রনভর
য কজরন থগুর প্রোজনর আজরা প্ররতভ ও
উন্নততর উপায় ন্ধান করার েনয রবচক্ষণ আরথক
য বযবস্থাপনা এবং পেজক্ষপগুরর াজথ,
অন্টাররও 2017–18 এর মজযয ঘাটরত ের
ূ করার প্ররত অঙ্গীকারবদ্ধ রজয়জে।
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2015 অন্টাররও বাজেট অগ্রারযকারযুক্ত রবরনজয়াজগর মাযযজম অন্টাররওজক রনমযাণ করজে,
যা কমযংস্থান রষ্ট
ৃ কজর, ুজযাজগর প্রারণ কজর, এবং মস্ত অন্টাররওবাীর েনয মরদ্ধ
ৃ

আজরা তথয োনুন

রনরিত কজর।
2

অন্টাররওর উন্নয়ন করা জে

পরিকাঠামমা:
অন্টারিওি ইরিহামে
বহত্তম
রবরনময়াগ
ৃ

অন্টাররও 10 বের বযাপী রকারী পররকাঠাজমায় $130 রবরয়জনর থবরল
অভতপূ
ূ বয রবরনজয়াগ করজে। ম্পজের থেষ্ঠ বযবার ংক্রান্ত রকাজরর পররকল্পনা থথজক
প্রতযালার থচজয় থবরল অরেত
য আজয়র কারজণ, প্রজেল অন্টাররওজক এরগজয় রনজয় যাওয়ার েনয
(Moving Ontario Forward) রনজয়ারেত তরবটি $2.6 রবরয়ন বরদ্ধ
ৃ কজর 10 বের যজর
থমাট $31.5 রবরয়ন করজে:

•
•

বির
টরজন্টা ও যারমল্টন অঞ্চজ [Greater Toronto and Hamilton
ৃ
Area (GTHA)]পররবন প্রকল্পগুরজত প্রায় $16 রবরয়ন; এবং
GTHA-এর বাইজর পররবন ও অনযানয অগ্রারযকারযুক্ত পররকাঠাজমা প্রকল্পগুরর েনয
প্রায় $15 রবরয়ন।

অন্টাররও রাস্তা, থত,ু বেনীন
পররবন, েজর বযবস্থা, াপাতা ও স্কজর
মত
য
ু
পররকাঠাজমায় 2015–16 এ $11.9 রবরয়ন রবরনজয়াজগর একটি পররকল্পনা করজে, যা
কমংস্থান
রষ্ট
লরক্তলাী করজব।
য
য
ৃ করজব এবং অথনীরতজক
রকার অন্টাররওর অথনীরতজক
লরক্তলাী করা ও কমংস্থান
রষ্টজত
উৎা থেওয়ার উজেজলয
য
য
ৃ
প্রাজেরলক ম্পেগুরর মযজক
জবাচ্চ
রিরয়াম িাজের (Trillium
ূ
য করা এবং থমাট প্রাপ্ত মযজক
ূ
Trust) মাযযজম রকারী িানরেট, পররবন ও অনযানয অগ্রারযকারযুক্ত পররকাঠাজমা
প্রকল্পগুরজত পুনরায় রবরনজয়াগ করা েনয একটি পররকল্পনা রনজয় অগ্রর জে। পররকল্পনাটির
অন্তভক্ত
যু :

•

েীঘযস্থায়ী রকারী ুরবযা রষ্ট
ৃ করা এবং েনগজণর ুরক্ষার েনয Hydro
One এর মারকানা প্রলস্ত করা।

•
3

গুরুত্বপণয
ূ স্থাজন অবরস্থত অজনকগুর ররজয় এজেট রবক্রজয়র েনয পযাজাচনা
য
করা।
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কমম েংস্থান েৃরি
কিাি জনয
বযবোরয়ক
প্ররিষ্ঠামনি

পুরস্কারজযাগয, উচ্চ থবতনযুক্ত কমযংস্থান ৃরষ্ট করা এবং অন্টাররওর বযবাগুরজক ফ
জত ও বৃরদ্ধ করজত াাযয করার েনয প্রজেলটি:

•

আজরা বযবারয়ক রবরনজয়াগ আকযণ করার েনয কমযংস্থান ও মৃরদ্ধ তরবজ
(Jobs and Prosperity Fund) অরতররক্ত $200 রমরয়ন রবরনজয়াগ করজে, যা
উদ্ভাবজন উেীপনা গাজব এবং কমযংস্থান ৃরষ্ট করজব, এবং 10 বের যজর থমাট
$2.7 রবরয়জন রনজয় যাওয়া জব এবং থযাগযতাজক অরণযরভরিক রলল্পজক্ষজে প্রাররত
করা জব।

েমে অংশীদারি

•

একটি নতু ন উদ্ভাবনী উজেযাগ ৃরষ্টজত অংলগ্রণ করজে, যা বযবা েগজতর ব ষ্ঠ
থনতৃ স্থানীয় বযরক্তজের আহ্বান োনাজব, যারা অন্টাররওর নতু ন বযবাগুরজক
আয়তন বৃরদ্ধ করজত াাযয করার েনয তাজের পুুঁরে, জ্ঞান ও থনটওয়াকয রনজয়
আজবন।

•

উিরাঞ্চজর থযাগযতাম্পন্ন রবলা রলল্প কারখানাগুরর েনয রবেুযজতর মূজয
ায়তাজক মাচয 2016 এর পজরও অবযাত রাখজে, যা কমযংস্থান ও রবশ্বেনীন
প্ররতজযারগতাজক বোয় রাখজব।

•

4

আঞ্চরক বারণেয ও রবরনজয়াগ বৃরদ্ধ করার েনয রকউজবজকর জঙ্গ কাে করজে।

অন্টাররওর উন্নয়ন করা জে

একটি অিযন্ত
দক্ষ কমী দল
গমে তিালা

প্রজেলটি আে মানুজর উপজর রবরনজয়াগ করজে এবং অন্টাররওবাীজের ঠিক েক্ষতা ও
ঠিক কমযংস্থান পাওয়ার েনয প্রজয়ােনীয় ায়তাগুর প্রোন করজে, যাজত রনম্নররখত
উপাজয় আগামীকাজর লরক্তলাী অথযনীরত গজে থতাা যায়:

•

রপ্রস্কু  ও পূণয রেবজর রকন্ডারগাজটযন থথজক মাযযরমক-পরবতী রলক্ষা ও থপলাোরী
রলক্ষানরবলী কাযযক্রম পযযন্ত রলক্ষা ও েক্ষতার প্ররলক্ষণজক উন্নত করা অবযাত রাখা,
পরীক্ষামূক রলক্ষজণর পাইট থপ্রাগ্রামগুরর মত উদ্ভাবন ।

•

পরবতী েু'বের যজর অন্টাররওর তরুণজের কমযংস্থানর কমযজকৌলজ (Ontario
Youth Jobs Strategy) অরতররক্ত $250 রমরয়ন রবরনজয়াগ করজব,
তরুণজের কমযরনজয়াজগর কমযূরচজত থমাট রবরনজয়াগজক $565 রমরয়জনর থবরলজত
রনজয় যাওয়া।

•

রলক্ষাথীজের েনয আরথযক ায়তাজক লরক্তলাী করার েনয অন্টাররও রলক্ষাথী
ায়তা কাযযক্রজমর (Ontario Student Assistance Program)
আযুরনকীকরণ।
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ূ ম
একটি নযায়পর্
েমাজ: অন্টারিওমি
বেবােিি ও
ম
কমিি

থযজতু একটি মদ্ধ
য
বজচজয় রনরিত উপায়  ুরনরিত করা যাজত অন্টাররওবাীরা তাজের
ৃ মাে অেজনর
পূণয ম্ভাবনায় থপৌুঁেজনার েনয প্রজয়ােনীয় ায়তা ও ুজযাগুরবযা থপজত পাজরন, তাই প্রজেলটি:

•

অন্টাররও ওয়ার্ক
য (Ontario Works)-এর প্রাপ্তবয়স্ক প্রাপক এবং অন্টাররও প্ররতবন্ধকতা ায়তা কাযক্রজমর
য
(Ontario Disability Support Program) ুরবযা গ্রণকারী প্ররতবন্ধী মানজের
ু
েনয অন্টাররও ামারেক
ায়তার ারজক আজরা এক লতাংল বরদ্ধ
য
আয়যুক্ত বযরক্তরা, অন্টাররও ওয়ার্ক
য (Ontario
ৃ করজে। বরনম্ন
Works)-এর ন্তানীন একক প্রাপ্তবয়স্ক বযরক্তরা একটি অরতররক্ত টপ-আপ পাজবন।

•

যুব কময পররকল্পনার (Youth Action Plan) পরবতী পযায়টি
বাস্তবারয়ত করজে - একটি বারক
য
য
রবরনজয়াগ যা 2015–16 এ $14 রমরয়ন থথজক শুরু য় এবং
বরদ্ধ
ুুঁ
ম্মখীন
যুবমাজের েনয
ৃ থপজয় 2016–17 এ প্রায় $21 রমরয়জন পররণত জব - যার ক্ষয  ঝরকর
ু
পররণাজমর উন্নরতাযন করা।

•

থযৌন রনযাতন
য
ও য়রারন বন্ধ করা, এবং রক্ষা পাওয়া মানজের
ু
েনয এটা কখনই ঠিক নয়: থযৌন রনযাতন
য
ও
য়রারন বন্ধ করার েনয একটি কময পররকল্পনার (It’s Never Okay: An Action Plan to Stop Sexual
Violence and Harassment) মাযযজম ায়তাজক উন্নত করজে।

•

রবরনজয়াগজক প্ররত বের গজে পাুঁচ লতাংল, বা পরবতী রতন বের যজর $750 রমরয়জনর থবরল বরদ্ধ
ৃ করার
মাযযজম গৃ ও ম্প্রোজয়র তত্ত্বাবযান

•

কমস্থজর
থপনলন
গুরজক লরক্তলাী করার মাযযজম ামজন এরগজয় চজজে এবং কমরত
য
য
অন্টাররওবাীরা যাজত অবরকাীন ভরবযতজক আজরা ুররক্ষত করজত পাজরন তা রনরিত করজত াাযয
করার েনয 2017 এ অন্টাররও অবরকাীন থপনলন
র (Ontario Retirement Pension
Plan) ূচনা করজে।
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গুরর উন্নরতাযন করজে।
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দারয়ত্বশীলভামব
পরিচালনা কিা

অন্টাররও খরচ ওয়া প্ররতটি ডাজরর েনয থরা ম্ভাবয মূয প্রোজনর প্ররত অঙ্গীকারবদ্ধ
আজে, একই াজথ এমন রবরনজয়াগ করা অবযাত থরজখজে যা কমযংস্থান রষ্ট
ৃ কজর, ুজযাজগর
প্রারণ কজর, এবং মস্ত অন্টাররওবাীর েনয মরদ্ধ
ৃ রনরিত কজর। রকার রনম্নররখত
উপাজয় এটা করজে:

•

রকাজরর প্ররতটি ডার কীভাজব খরচ করা জে তা পরীক্ষা করা।

•

উন্নততর রবকল্প থবজে থনওয়া এবং ফাফজর উন্নরত করার েনয প্রমাণ বযবার করা।

•

গুর প্রোজনর থরা উপায় ন্ধান করার েনয রকাজরর রেজক তারকজয় থাকা।

•

কাযক্রজম
ঞ্চজয়র ুজযাগগুর ন্ধান করার েনয একটি বহুবারকী
য
য পন্থা গ্রণ করা।

•

মজবত েরােরর প্ররক্রয়ার মাযযজম রস্থর ওয়া থবতজনর থয থকাজনা পরররমত বরদ্ধজক
ৃ
যাজত ঞ্চজয়র দ্বারা পুরজয় থনওয়া যায় তা ুরনরিত করা।
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