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2015 সালের বালেট পররকাঠাল ার ক্ষেলে অন্টাররওর ইরিহালস
সলবব াচ্চ রবরিল াগ কলরলে
যকায অন্টারযয উন্নন কযছে, অর্থনীরতয রফকা কযছে এফং কভথংস্থান ফাড়াছে
23 এরির 2015
অর্থ ভন্ত্রী (Finance Minister) Charles Sousa আজ 2015 ফাছজট িকা কছযছেন, মা অর্থননরতক ফৃরি  নতু ন
চাকরযছক াতা দোয জনয রযকাঠাছভায দেছে অবূ তূফথ রফরনছাগ কযা ম্ভফ কছয তু ছরছে।
রযফায  ম্প্রোগুরর দম অরযামথ যকাযী
গুররয উছয রনবথ য কছয দগুররছক ফজা যাখায াাার,
অর্থনীরতছক ফৃরি কযায আছযা অরবনফ উা ন্ধান কযায জনয যকাছযয অঙ্গীকাছযয উছয ফাছজছট েছে দনা
ছছে। রযকাঠাছভায দেছে অন্টারযয ইরতাছ ছফথাচ্চ রফরনছাগছক াতা কযায জনয িাছেরক ম্পেগুররয ভূরযছক
ফছচছ বারবাছফ ফযফায কযা এয অন্তবুথ ক্ত।
াভারজক োরছেয িরত অন্টারযয েৃঢ় অঙ্গীকায ফজা দযছখ, গ্রাছকয ুরফধা  রফকল্প ফৃরি কযায জনয িছেছ গ্রারয
দটায ফা ভুরেখানা রফায রফরি শুরু কযা ছে।
অন্টারয 2015–16 এ $8.5 রফররন ঘাটরতযকর্া ফছরছে , মা 2014 ফাছজছটয ূফথাবাছয দচছ কভ, এফং
রফশ্বজনীন ভন্দা শুরু ায য দর্ছক এটাই ছফ ফথরনম্ন। 2016–17 এ $4.8 রফররন ঘাটরতয ূফথাবা এফং 2017–
18 এয ভছধয বাযাছভয িতযাফতথ ন , িছেটি বাযাছভযয ছর্ একটি ুরচরন্তত  তকথ ন্থা দনা চাররছ মাছফ।
যকাছযয চাযটি অংরফরষ্ট রযকল্পনা র জনগছেয িরতবা  েেতা রফরনছাগ কযায ভাধযছভ অন্টারযয উন্নন
কযা, যাস্তা  রযফছনয ভত যকাযী রযকাঠাছভা রনভথাে কযা, একটি গরতভ, উদ্ভাফনী রযছফ ৃরষ্ট কযা দমখাছন
ফযফা ভৃরি রাব কযছফ, এফং একটি ুযরেত অফযকারীন ঞ্চ

ততরয কযা।

অন্টারযয রযকাঠাছভায উন্নন কযা
যকাযী রযকাঠাছভায নফান  িাযে অন্টারযয রল্পগুররছক াতা কছয, কভথংস্থাছনয ৃরষ্ট কছয এফং
অন্টারযছক রফশ্বজনীন অর্থনীরতছত আছযা বারবাছফ িরতদ্বরন্দতা কযায জনয উন্নততয স্থান িোন কছয, এফং একই াছর্
বরফলযছতয রো, স্বাস্থয রযচমথা, এফং যাস্তা  রযফছনয চারোগুরর ূযে কছয। মখন অন্টারয রফরনছাগ কছয, তখন
রনভথাে  - আয মখনরনভথাে  , তখন ফৃরি । 10 ফেয ধছয যকাযী রযকাঠাছভা $130 রফররছনয দফর
অবূ তূফথ রফরনছাগ কযায জনয অন্টারযয রযকল্পনাছক 2015 ফাছজছট অফযাত যাখা  িাযে কযা ছছে। এয
ভছধয যছছে:
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অন্টারযছক এরগছ রনছ মাায জনয (Moving Ontario Forward) রনছারজত তরফর $2.6 রফররন ফৃরি
কছয 10 ফেয ধছয দভাট $31.5 রফররন - ফৃত্তয টযছন্টা  যারভল্টন অঞ্চছর [Greater Toronto and Hamilton
Area (GTHA)] রযফন িকল্পগুররছত িা $16 রফররন এফং GTHA-এয ফাইছয রযফন  অনযানয
অগ্রারধকাযমুক্ত রযকাঠাছভা িকল্পগুররয জনয িা $15 রফররন উরব্ধ কযাছনা। িছেছয ম্পছেয দেষ্ঠ ফযফায
রযকল্পনা দর্ছক উচ্চতয রেযভাোয কাযছে ফৃরি ছছে; এফং



যাস্তা, দতু , ফথজনীন রযফন, জছরয ফযফস্থা, াাতার  স্কু ছরয ভত রযকাঠাছভায উছয 2015–16 এ $11.9
রফররছনয একটি রযকরল্পত রফরনছাগ।

যকায অন্টারযয অর্থনীরতছক রক্তারী কযা  কভথংস্থান ৃরষ্টছত উৎা দোয উছেছয তায ম্পেগুররয ভূরযছক
ছফথাচ্চ কযা এফং দভাট িাপ্ত ভূরযছক রিররাভ িাছটয (Trillium Trust) ভাধযছভ যকাযী িানরজট, রযফন  অনযানয
অগ্রারধকাযমুক্ত রযকাঠাছভা িকল্পগুররছত ুনযা রফরনছাগ কযা জনয একটি রযকল্পনা রনছ অগ্রয ছে। অন্টারযছক
এরগছ রনছ মাায জনয (Moving Ontario Forward) রনছারজত তরফরটি ফৃরি কযা ছর, অগ্রারধকাযমুক্ত
িকল্পগুরর েযারিত ছফ এফং নতু ন িকল্পগুররয ূচনা কযা ম্ভফ ছফ। ম্পছেয দেষ্ঠ ফযফায রযকল্পনা অন্তবুথ ক্ত আছে:


েীঘথস্থাী যকাযী ুরফধা এফং চররত জনগে  দযটছায ুযো ৃরষ্ট কযায জনয Hydro One এয
ভাররকানা িস্ত কযা।



গুরুেূেথ স্থাছন অফরস্থত অছনকগুরর রযছর এছটট রফিছয জনয মথাছরাচনা কযা।

চাকরয ৃরষ্ট কযায জনয ফযফারক িরতষ্ঠাছনয ছঙ্গ অংীোরয কযা
অন্টারয ুযস্কাযছমাগয, উচ্চ দফতনমুক্ত চাকরয ৃরষ্ট কযা অফযাত দযছখছে। জুন 2009-এয অর্থননরতক ভন্দায ভ
দর্ছক কভথরনছাগ আফায দজাযাছরাবাছফ ূফথাফস্থা রপছয এছছে, আয দভাট াাঁচ রছেয দফর নতু ন চাকরয ৃরষ্ট ছছে মায ভছধয রতন-চতু র্থাং ছছে গড় দফতছনয দর্ছক দফর দফতন িোনকাযী রল্পগুররছত। িছেটি রফশ্বজনীন অর্থননরতক
ভন্দায য দর্ছক হ্রা াা ভস্ত চাকরযয দর্ছক দফর চাকরয উিায কছযছে। এই উচ্চ ভাছনয চাকরযগুরর ফযরক্তগত
উন্নছনয ুছমাগ িোন কছয, আয একই াছর্ আরর্থক রস্থযতা ৃরষ্ট কছয এফং ভস্ত অন্টারয-ফাীয ভৃরি ুযরেত
কছয।
ু ী
2015 ফাছজট অন্টারযয অর্থনীরতছক রনম্নরররখত উাছ উর্ধ্থভখ


:

আছযা দফর ফযফারক িরতষ্ঠাছনয ছঙ্গ অংীোরয কযা, উৎােনীরতা ফাড়াছনা, উদ্ভাফন ফৃরি কযা, যপ্তারন
ফাড়াছনা এফং চাকরয ৃরষ্ট কযায জনয 10-ফেছযয, $2.5 রফররন চাকরয  ভৃরি তরফছরয (Jobs and
Prosperity Fund) জনয অছর্থয দজাগান ফাড়াছনা। 2015 ফাছজছট দঘালো কযা ছছে দম 2015–16 দর্ছক শুরু
কছয দভাট $200 রভররন তরফর ফৃরি কযা ছফ, এফং 10 ফেয ধছয তরফরছক $2.7 রফররছন ফৃরি কযা ছফ
এফং দমাগযতাছক অযেযরবরত্তক রল্পছেছে িারযত কযা ছফ।



উত্তছযয দমাগযতাম্পন্ন রফার রল্প কাযখানাগুররয জনয রফেুযছতয ভূছরয াতাছক ভাচথ 2016 এয ছয অফযাত
যাখা, মা চাকরয  রফশ্বজনীন িরতছমারগতাছক ফজা যাখছফ।



ভৃরিারী অর্থননরতক বরফলযত  ভৃরি অজথনকাযী ভাজ রনরিত কযায জনয এখন জরফাু রযফতথ ছনয
দভাকারফরা কযা। অন্টারয তায কাফথন ভূরয ন্থা রছছফ একটি ীভাফিতা  রফরনভ ফযফস্থা  াভছন এরগছ
চরছফ। একটি ীভাফিতা  রফরনভ কামথিভ দর্ছক িাপ্ত অর্থছক িধান অগ্রারধকাযগুররয রেছক চাররত কযা ছফ, মা
গ্রীনাউ গযা রনগথভন কভাছত াাময কযছফ।
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একটি অতযন্ত েে কভী ের গছড় দতারা
অন্টারযয ছফথাচ্চ রক্ত র তায জনগে। আজ ভানুছলয উছয রফরনছাগ কছয এফং অন্টারযফাীছেয ঠিক েেতা 
ঠিক চাকরয াায জনয িছাজনী াতািোন কছয, যকায আগাভীকাছরয রক্তারী অর্থনীরত গছড় তু রছে।
ফাছজছটয েছেগুররছত অন্তবুথ ক্ত র:


রিস্কু র  ূেথ রেফছয রকন্ডাযগাছটথন দর্ছক ভাধযরভক-যফতী রো  দাোযী রোনরফী কামথিভ মথন্ত
রো  েেতায িরেেছক উন্নত কযা অফযাত যাখা, যীোভূরক রেছেয াইরট দিাগ্রাভগুররয ভত
উদ্ভাফন ।



যফতী েু'ফেয ধছয ধছয অন্টারযয তরুেছেয চাকরযয কভথছকৌছর (Ontario Youth Jobs Strategy)

অরতরযক্ত $250 রভররন রফরনছাগ কযছফ, তরুেছেয কভথরনছাছগয কভথূরচছত দভাট রফরনছাগছক
$565 রভররছনয দফরছত রনছ মাা।


রোর্ীছেয জনয আরর্থক াতাছক রক্তারী কযায জনয অন্টারয রোর্ী াতা কামথিছভয (Ontario
Student Assistance Program) আধুরনকীকযে।

োরেীরবাছফ রযচারনা কযা
যকাছযয রক্তারী আরর্থক ফযফস্থানায একটি িভারেত অতীত

আছে। 2010–11 এয য দর্ছক, অঞ্চরটি

অরযামথ রযছলফাগুররছক হ্রা কযা োড়াই, কামথিছভয ফযছয গড় ফাৎরযক ফৃরিছক ভূরযফৃরিয াছযয রনছচ 1.5
তাংছ ধছয দযছখছে।
2015 ফাছজট রনম্নরররখতবাছফ আরর্থক বাযাছভযয রছেয আছযা অগ্রগরত কছযছে:


ফহুফারলথকী রযকল্পনা  ফাছজট ফযাে কযায দর্ছক দভৌররকবাছফ নতু ন একটি ন্থা, কামথিছভয
মথাছরাচনা, নফান  রূান্তয [Program Review, Renewal and Transformation (PRRT)]-দক
অফযাত যাখা। কামথিভ 

গুররছক রূান্তরযত কযায জনয এটি স্বল্প  েীঘথছভােী উব ধযছেয

ুছমাগগুররই নাক্ত কযছে, এফং দম কামথিভগুরর কাজ কযছে না, িধান অগ্রারধকাযগুররয াছর্ ম্পকথ মুক্ত
ন অর্ফা এখন আয ুস্পষ্টবাছফ জনাধাযছেয স্বার্থ ূযে কযছে না দগুররছক ভাপ্ত কযায জনয কঠিন
রিান্ত রনছে। 2014–15 এয জনয $250 রভররন কামথিভ মথাছরাচনায ঞ্চছয রেযভাোছক কছকটি
উেযছভয ভাধযছভ ূযে কযা ছরের, দমগুরর কভথেভতাগুরর নাক্ত কছযরের, খযচ করভছরের ফা ম্মুখারযয রযছলফাগুররছক িবারফত না কছয িারনক আনুলরঙ্গক খযচ হ্রা কছযরের। 2015–16, 2016–17
 2017–18 িরতটিয জনয কামথিভ মথাছরাচনায ঞ্চছয রেযভাোটি র $500 রভররন।


ভাঝারয দভাছে কামথিছভয ফয ফৃরি রনন্ত্রে কযা, মা 2013–14  2017–18 এয ভছধয গছড় 0.9 তাংছ
ীরভত র্াকায অনুভান কযা ।
o

িরত ফেয গছড় 1.9 তাং াছয স্বাস্থয দেছে দভাট ফয, িরত ফেয 2.0 তাং াছয রো দেছে ফয,
িরত ফেয 2.9 তাং াছয রশুছেয  াভারজক রযছলফা দেছেয ফয, এফং িরত ফেয 1.5 তাং
াছয নযারফচায দেছে ফয ফৃরি াছফ ফছর অনুভান কযা ছছে।

o

ভাধযরভক-যফতী  িরেে দেছেয ফয অছনকাংছ অরযফরতথ ত র্াকছফ এফং অনয ভস্ত কামথিছভয
ফয িরত ফেয 5.5 তাং াছয হ্রা াছফ ফছর অনুভান কযা ছছে।



অন্টারযয রফেযভান আরর্থক কাঠাছভায ভছধয অন্টারয
(Ontario Public Service) এফং িস্ততয
যকাযী দেছেয াছর্ দমৌর্ চু রক্তগুররয আছরাচনা অফযাত যাখা, মায ভছধয দফতন ফৃরিয জনয অরতরযক্ত
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অছর্থয

অন্তবুথ ক্ত ন। ারফথকবাছফ ূনয ফৃরিয চু রক্ত ততরয কযায জনয, দফতছনয দম দকাছনা রযরভত

ফৃরিছক ফতথ ভাছন রনছাগকতথ াছেয কাছে রবয অছর্থয ভছধয অনযানয িরতয দ্বাযা ুরলছ রেছত ছফ।
o

জুরাই 2012 এয য দর্ছক অন্টারযয িাছেরক যকাযী দেে ফযাী ফারলথক েযােরয কযা গড় দফতন
0.6 তাং াছয ফৃরি দছছে। এটা অন্টারযয দৌয যকাযী দেে (1.9 তাং), অন্টারযছত যাষ্ট্রী
যকাযী দেে (1.7 তাং) এফং অন্টারযয দফযকাযী দেছেয (2.0 তাং) দর্ছক কভ।



ফযফারক িরতষ্ঠাছনয জনয ভান ুছমাছগয রযছফ ৃরষ্টছত াাময কযায জনয গুপ্ত অর্থনীরতয
দভাকারফরা কযা, অন্টারযছত মায ফারলথক অর্থননরতক কামথকরাছয রযভাে $15 রফররন ফছর অনুভান
কযা । িছেটি আছযা বারবাছফ তর্য ংগ্র  রফছেলে কযা, দফআইরন তাভাছকয ভযা ভাধান কযায
জনয আছযা েছে

কযা, এফং কছথাছযট কয এরড়ছ মাায রযভাে কভাছনায ভাধযছভ এটা অজথন

কযছে। িছেটি তফেুযরত রফি অফেভন িমুরক্তগুররয ফযফায, উৎােন ফা রফতযেছক

দঘালো

কযায িস্তাফ দেছফ।
উদ্ধৃরি

"অন্টারযয 2015 ফাছজট িছেছয আরর্থক রফলছয একটি িরতছফেছনয দর্ছক অছনক দফর রকেু । এটিয রফলফস্তু র

এই ভগ্র িছে ফযাী ভানুছলয জীফছনয গুেভানছক ুযরেত যাখা, ংযেে কযা  উন্নত কযা। রযকাঠাছভা  যকাযী
রযফছন ঐরতারক রফরনছাছগয ভাধযছভ অন্টারয আধুরনক অর্থনীরতছত কানাডা দনতৃ ে রেছত িস্তুত আছে, মা শুধু
দম েযগুররছক আছযা দ্রুত ফাজাছয রনছ আছফ এফং ভানুলছক কভথছেে দর্ছক আছযা দফর রনযাছে ফারড় রপরযছ আনছফ
তাই ন, এটা অন্টারযছক আছযা িরতছমারগতাভূরক, আছযা উৎােনীর িছেছ রযেত কযছফ।
ভানুছলয েেতা  িরেছে রফরনছাগ কযা, একটি গরতভ  িরতছমারগতাভূরক ফযফায রযছফছক ভর্থন দো,
অফযকারীন ুযোছক দালে কযা এফং আভাছেয কামথিছভয ফযছক রনন্ত্রে কযায জনয আভাছেয রযকল্পনাটি এই
ফাছজছট ফেথনা কযা ছছে। অন্টারয 2017–18 এয ভছধয তায ফাছজছট বাযাভয আনায রছেয ঠিক ছর্ এরগছ
চছরছে এফং আভযা এভনবাছফ এটা কযফ মা নযাময  োরেীর উবই ছফ।"
— Charles Sousa, অর্থ ভন্ত্রী (Minister of Finance)

সংরেপ্ত িথ্যাবেী
অরধকাং দফযকাযী দেছেয ূফথাবাকাযযা বরফলযদ্বােী কছযন দম অন্টারযয অর্থনীরত ছযয েু'ফেয ধছয িরত ফেয
িাছেরক ফৃরিয দেছে অগ্রেী িছেগুররয ভছধয স্থান াছফ।


যকায 2013‒14 এ রোর্ীছেয অনুোন  ঋে রছছফ $1.3 রফররছনয দফর অর্থ িোন কছযরের এফং
380,000 এয দফর রোর্ীছক াাময কছযরের।



এভপ্লছভন্ট অন্টারয (Employment Ontario) দনটাকথ 2013‒14 এ অন্টারয ফযাী 150,000 এয দফর
রনছাগকতথ া , আনুভারনক এক রভররন অন্টারযফাীছক াাময কছযরের।



1 জুন 2014 তারযছখ িরত ঘণ্টা নূযনতভ দফতন $11-এ ফৃরি দছরের। অছটাফয 2015-এ এটা ফৃরি দছ
$11.25 ছফ।

আলরা োিুি
2015 অন্টারয ফাছজট ড়ুন
ফাছজট ফক্তৃতা ড়ুন
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2015 অন্টারয ফাছজছটয িধান রফলগুরর ড়ুন
2015 অন্টারয ফাছজট ম্বছন্ধ দিোছটয তর্য ড়ুন:


অন্টারযয রযকাঠাছভায উন্নন কযা



চাকরয ৃরষ্ট কযায জনয ফযফারক িরতষ্ঠাছনয ছঙ্গ অংীোরয কযা



একটি অতযন্ত েে কভীের গছড় দতারা



ভস্ত অন্টারযফাীয জনয একটি নযাূেথ ভাছজ রফরনছাগ কযা



জাতী দনতৃ ে - রক্তারী অন্টারয, রক্তারী কানাডা



ভস্ত অন্টারযফাীয জনয অফযকারীন ুযোছক রক্তারী কযা



অন্টারযয উন্নন কযায জনয ম্পছেয ভূছরযয দযা ফযফায

যকাযী ম্পেগুররয িছঙ্গ
Assets) চূ ড়ান্ত ুারযগুরর ড়ুন

উছেষ্টা রযলছেয (Premier’s Advisory Council on Government

শুধুভাে রভরডায িছেয জনয:
Kelsey Ingram, ভন্ত্রীয কামথার (Minister’s Office), 416-3261409
Scott Blodgett, অর্থ ভন্ত্রোর, 416-325-0324

Ontario.ca/budget
Disponible en français

জনাধাযছেয রজজ্ঞাায জনয দপান করুন:
1-800-337-7222
TTY: 1-800-263-7776
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