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: আজ এিং আগামীকায়িি জন্য কমমসংস্থাি (Jobs
আজ, অর্ম-মন্ত্রী Charles Sousa প্রকাশ কয়িয়েি 2016
for Today and Tomorrow), যা কমমসংস্থাি কিা এিং অর্মনিরিক িৃরিি জন্য সিকায়িি পরিকল্পিাি পিিিমী পযমা রটি ির্মিা
ফদ । জুি 2009-এ আরর্মক মন্দাি পি ফর্য়ক 600,000'ি ফচয় ও ফিরশ কমমসংস্থাি হয় য়ে। 2019 সাি ফশষ হও াি আয়গ
অন্টারিও 300,000-এি ফিরশ অরিরিক্ত কমমসংস্থাি কিাি িক্ষ্য ফি , যাি েয়ি ফমাট কমমসংস্থাি হয় উঠয়ি 10-িেি সম কাি
ধয়ি 900,000-এি ফিরশ ফমাট িিুি চাকরি।
(Ministry of Finance) অন্টারিও-ি প্রকৃি GDP 2015 সায়ি
2.5 শিাংশ এিং 2016 সায়ি 2.2 শিাংশ িৃরি পাও াি পূিমাভাস রদয়ে। অন্টারিওি অর্মনিরিক িৃরি িিমমায়ি জািী িৃরিয়ক
োরপয় যায়ে, এিং আশা কিা হ ফয এরট চিয়ি র্াকয়ি পয়িি দুই িেয়িও কািাডাি সিয়চয় শরক্তশািীগুরিি ময়ধয অন্যিম
হয় র্াকয়ি।
অন্টারিওিাসীী্িা অর্মনিরিক অিস্থা এিং এরট কীভায়ি িায়দি এিং িায়দি পরিিািগুরিয়ক প্রভারিি কিয়ি পায়ি ফস সম্পয়কম
উরিগ্ন। এই কািয়র্
রিগি িেিগুরিি িুিিা শীঘ্র ফপশ কিা হয়ে, যায়ি অন্টারিওি পরিিাি এিং িযিসাগুরি ফদখয়ি
পা ফয কমমসংস্থাি কিা এিং অর্মনিরিক িৃরিি জন্য সিকায়িি পরিকল্পিা কীভায়ি কাজ কয়িয়ে, এিং কীভায়ি পরিকল্পিারট
মানুয়ষি জন্য আয়িা সুয়যাগ এিং সুিক্ষ্া গয়ে ফিািাি জন্য কাজ চারিয় যায়ি।
পরিকাঠায়মা এিং উদ্ভািি, উচ্চ-িৃরি, িপ্তারি-ফকরিক িযিসাগুরিি িািা চারিি একরট স্বল্প-কািমি অর্মিীরিয়ি রিরিয় াগ কিাি
মাধযয়ম সিকায়িি পরিকল্পিারট আজ অন্টারিওি জিসমায়জ ভাি কমমসংস্থাি কিয়ে। এরট মানুয়ষি প্ররিভা এিং দক্ষ্িা
রিরিয় াগ কিয়ে, এিং উচ্চ-গুর্মািসম্পন্ন কয়িজ এিং রিশ্বরিদযািয় ি রশক্ষ্াি প্রারপ্তসাধযিা সম্প্রসারিি কিাি মাধযয়ম 2016
ভরিষ্যয়ি আয়িা মানুষয়ক কাজ ফপয়ি এিং কমমসংস্থাি কিয়ি সাহাযয কিয়ি। এোোও আয়িা ফিরশ সুিরক্ষ্িভায়ি
অিসিগ্রহর্ কিয়ি পরিকল্পিারট অন্টারিওিাসীয়দি সাহাযয কিয়ি।
2017–18 িায়জয়ট সমিা িাখাি জন্য সিকায়িি পরিকল্পিারট সরঠক পয়র্ চয়িয়ে।
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মানুয়ষি প্ররিভা এিং দক্ষ্িা রিরিয় াগ কিা
অন্টারিওি উচ্চ রশরক্ষ্ি কমমীিি এরটি অন্যিম সয়িমাচ্চ শরক্ত। সকি অন্টারিওিাসীয়ক একরট িিয অর্মিীরিয়ি িায়দি পূর্ম
সম্ভািিা উপিীি হয়ি এিং সেি হয়ি সাহাযয কিাি জন্য, সিকাি মাধযরমক-পিিিমী রশক্ষ্াি জন্য রশক্ষ্ার্মীয়দি প্রদত্ত
সহা িারটি রূপান্তি ঘটায়েি যায়ি এরটয়ক স্বে, সময় াপয়যাগী কয়ি ফিািা যা এিং সয়িমাচ্চ আরর্মক চারহদাপূর্ম রশক্ষ্ার্মীয়দি
িক্ষ্য কয়ি িা প্রদাি কিা যা ।
সিকাি একরট সিি, একীভূি, অরগ্রম অনুদাি — অন্টারিও স্টুয়ডন্ট গ্রযান্ট [ Ontario Student Grant (OSG)] — সৃরি
কিয়ি যা 2017–18 স্কুি িষম ফর্য়ক শুরু হয়ি। প্রস্তারিি িযিস্থারটি অধীয়ি, $50,000 িা িাি ফচয় কম আ রিরশি পরিিািগুরি
ফর্য়ক আসা আরর্মক চারহদাপূর্ম রশক্ষ্ার্মীয়দি জন্য সাধাির্ কয়িজ এিং রিশ্বরিদযািয় পোি খিচ রিিামূিয হয়ি, এিং মধযমআয় ি পরিিািগুরিি জন্যও রশক্ষ্া আয়িা ফিরশ সাময়র্মযি ময়ধয চয়ি আসয়ি।
$83,000 িা িাি ফচয় কম আ রিরশি পরিিািগুরি ফর্য়ক আসা 50 শিাংয়শি ফিরশ রশক্ষ্ার্মীিা সাধাির্ পোি খিয়চি অরিরিক্ত
অ-পরিয়শাধিী অনুদাি পায়িি এিং অন্টারিওি ফকায়িা রশক্ষ্ার্মী িিমমায়ি অন্টারিও রটউশি গ্রযান্ট (Ontario Tuition
Grant)-এি মাধযয়ম ফয পরিমার্ অয়র্মি জন্য ফযাগযিাপ্রাপ্ত OSG-এি মাধযয়ম িাি ফচয় কম পায়িি িা।
ফয সকি পরিিায়িি িারষমক আ $50,000-এি ফচয় কম িায়দি ফকায়িা প্রায়দরশক রশক্ষ্ার্মী ঋর্ র্াকয়ি িা। এোোও সিকাি
পরির্িি স্ক এিং রিিারহি রশক্ষ্ার্মীয়দি জন্য আরর্মক সহা িা িৃরি কিয়ি, এিং মধযম- ও উচ্চ-আ রিরশি পরিিািগুরিি জন্য
িায়দি মা-িািাি কাে ফর্য়ক প্রিযারশি অর্মসাহাযয হ্রাস কিাি মাধযয়ম সুদ-মুক্ত এিং স্বল্প-খিয়চি ঋর্গুরিয়ক আয়িা ফিরশ কয়ি
প্রারপ্তসাধয কিয়ি।
িিমমাি িযিস্থাি অধীয়ি অরধকাংশ রশক্ষ্ার্মীয়দি ফয পরিমার্ ঋর্ র্ায়ক িাি িুিিা িায়দি ঋর্ কম র্াকয়ি, এিং উচ্চ-আ রিরশি
পরিিািগুরিি জন্য অন্টারিও স্টুয়ডন্ট অযারসস্টযান্স ফপ্রাগ্রাম (Ont ari o St udent Assi st ance Program)-এি সিমারধক ঋয়র্ি
স্তিরট িারষমক $10,000-এ সীমািি কিা হয়ি। অন্টারিও ফসইসকি রশক্ষ্ার্মীয়দি আরর্মক সহা িা প্রদাি কয়ি চিয়ি যায়দি রশক্ষ্ার্মী
ঋর্ পরিয়শাধ কিাি সমস্যা আয়ে।

অন্টারিওি ইরিহায়স পরিকাঠায়মায়ি সয়িমাচ্চ রিরিয় ায়গি উপি রভরত্ত কয়ি এরগয় চিা
অন্টারিওি অর্মিীরিয়ক শরক্তশািী কয়ি িুিয়ি এিং আজয়কি ও আগামীকায়িি জন্য কমমসংস্থাি কিয়ি সিমজিীি পরিকাঠায়মা
গয়ে ফিািা এিং পুিরুজ্জীরিি কিা অিযন্ত গুরুত্বপূর্ম। এই
, সিকাি পিিিমী 10 িেি ধয়ি িাস্তাঘাট, ফসিু,
জিপরিিহি, হাসপািাি এিং স্কুিগুরিি খায়ি $137 রিরি য়িি ফিরশ রিরিয় াগ কিয়েি। এি েয়ি 2014–15 সাি ফর্য়ক
শুরু কয়ি 12 িেি ধয়ি $160 রিরি ি রিরিয় াগ কিা হয়ি, যা অন্টারিওি ইরিহায়স সিমজিীি পরিকাঠায়মায়ি সয়িমাচ্চ
রিরিয় াগ। এইসকি পরিকরল্পি রিরিয় াগগুরি প্ররি িেয়ি গয়ে 110,000-এি ফচয় ফিরশ কমমসংস্থািয়ক সহা িা ফদয়ি।
সিকায়িি-মারিকািাধীি সম্পরত্তগুরিি মূিয সিমারধক কিাি মাধযয়ম প্রয়দশরট সময় ি সায়র্ সায়র্ $5.7 রিরি ি উপাজমি কিাি
ফক্ষ্য়ে সরঠক পয়র্
চয়িয়ে - যা 2014
প্রর্য়ম যা পরিকল্পিা কিা হয় রেি িাি ফচয় $2.6 রিরি ি ফিরশ।
ফযাগযিাপ্রাপ্ত সম্পরত্তগুরিি রিক্র ফর্য়ক প্রাপ্ত ফমাট
আ রিরি াম িাস্টয়ক (Trillium Trust) উৎসগম কিা হয়ি যায়ি
জিপরিিহি, পরিিহি এিং অন্যান্য অগ্রারধকািপ্রাপ্ত পরিকাঠায়মায়ি অর্মসাহাযয কিা যা ।
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একরট অরধক গরিম এিং উদ্ভািিী িযিসার ক িািািিয়র্ উৎসাহদাি কিা
অর্মনিরিক িৃরি কিা এিং কমমসংস্থাি কিাি জন্য, িযিসায় ি খিচ কমায়ি, ফকৌশিগি অংশীদারিি মাধযয়ম রিরিয় ায়গি
সুরিধাদাি কিয়ি, িযিসাগুরিয়ক রিশ্বজিীি কয়ি িুিয়ি এিং আরর্মক পরিয়ষিা ফক্ষ্েয়ক শরক্তশািী কয়ি িুিয়ি অন্টারিও
সিকায়িি পরিকল্পিারট অিযাহি আয়ে। সিকাি এোোও একরট িরন্টি অর্মনিরিক কাযময়কৌশি গয়ে িুিয়েি এিং প্রয়দ ি
সামারজক উয়দযাগমূিক কাযময়কৌশয়িি িিা ি কিয়েি।
রিশ্বজিীি অর্মিীরি কািময়িি মূিয রস্থি কিাি রদয়ক এরগয় চয়িয়ে। 2016
2017 সায়ি কািমি অনুমরিগুরি রিিাম কিাি
ফক্ষ্য়ে অন্টারিও-ি জন্য পটভূরম তিরি কয়ি। ফসই কািয়র্, সিকাি একরট সীমািিিা-ও-ফিিয়দি কাযমক্রম (cap-and-t rade
progr am)-এি প্রস্তাি রদয় য়েি যায়ি অন্টারিওয়ক এরটি গ্রীর্হাউস গযাস [ greenhouse gas (GHG)] হ্রায়সি িক্ষ্যমাো
অজময়ি সাহাযয কিা যা , উদ্ভািিশীি সংস্থাগুরিয়ক পুিস্কৃি কিা যা এিং পরিিাি ও িযিসাগুরি ফযি একরট স্বল্প-কািমি
অর্মিীরিয়ি রূপান্তয়িি
িা সুরিরিি কিা যা । সীমািিিা-ও-ফিিয়দি কাযমক্রম (cap-and-trade program)
ফর্য়ক প্রাপ্ত আ , 2017 সায়ি $1.9 রিরি ি হয়ি িয়ি ধাির্া কিা হ , যা দূষর্মুক্ত (green) প্রকল্পগুরিয়ি রিরিয় াগ কিাি
জন্য িযিহৃি হয়ি।
সিকাি িাি িযিসার ক উন্নরিি উয়দযাগ (Business Growth Initiative)- প্রচিি কিা চারিয় যায়ে, ফযরট একরট উচ্চিৃরিশীি, উদ্ভািিী অর্মিীরিি রদয়ক প্রয়দয়শি এরগয় চিায়ক ত্বিারিি কিা এিং িযিসাগুরিয়ক আনুপারিক হায়ি িােয়ি সাহাযয
কিাি জন্য একরট পঞ্চ-িারষমকী, $400 রমরি ি কাযময়কৌশি। এরট রি ন্র্র্মূিক িযিস্থায়কও আধুরিক কয়ি িুিয়ি এিং
প্রয়দশরটয়ি িযিসা কিাি খিচ কমায়ি।

অিসিগ্রহয়র্ি সুিক্ষ্ায়ক শরক্তশািী কিা
অিসিগ্রহয়র্ি জন্য সঞ্চয় ি োিাক কমায়িাি জন্য, সিকাি অন্টারিও রিটা ািয়মন্ট ফপিশি প্ল্যাি [ Ont ar i o Ret i r ement
Pensi on Pl an (ORPP)] িাস্তিার ি কিয়ে, যা কমমিি অন্টারিওিাসীয়দি অিসিকায়িি জন্য সঞ্চ কিয়ি সাহাযয কিয়ি।
সিকাি িা সুরিরিি কিাি িক্ষ্য অজময়িি পয়র্ ভািই এরগয় চয়িয়ে, 2020 সায়িি ময়ধয, সকি ফযাগযিাপ্রাপ্ত অন্টারিও কমমী
একরট িুিিী কমমস্থি পরিকল্পিা (comparabl e workpl ace pl an) িা ORPP-এি আওিা আসয়ি। সেি এিং স্বেন্দ
িাস্তিায়্ি সুরিরিি কিাি জন্য, ORPP অযাডরমরিয়েশি কিয়পায়িশি (ORPP Admini st r at i on Corpor at i on) 2017 সায়ি
রিয় াগকিমা প্ররিপাদি এিং িারিকাভুরক্তি প্ররক্র া চািু কিয়ি, সায়র্ 2018 ফর্য়ক রিয় াগকিমা এিং কমমচািীি কাে ফর্য়ক প্রয়দ
অর্ম সংগ্রহ কিা শুরু হয়ি।
একই সায়র্, অন্টারিও এমি একরট সমাধাি খুুঁয়জ পাও াি প্ররি অঙ্গীকািিি আয়ে যা একরট জািী পরিকাঠায়মাি অধীয়ি
অন্টারিওি কমমচািীয়দি চারহদাগুরি পূির্ কিাি অনুমরি ফদয়ি। অন্টারিও সিকাি যুক্তিাষ্ট্র সিকাি, প্রয়দশ এিং অঞ্চিগুরিি সায়র্
একয়যায়গ কাজ কিয়ি যায়ি কািাডা ফপিশি প্ল্যাি [ Canada Pensi on Pl an (CPP)] -এি উন্নরি কিাি ফক্ষ্য়ে অগ্রগরি
ঘটায়িা যা , যা ভরিষ্যয়িি অিসিপ্রাপ্ত িযরক্তয়দি চারহদাগুরিয়ক ওপি িজি ফদ । মূি উয়েশ্যরট হি একরট উন্নি CPP
পরিকাঠায়মায়ি ORPP-এি িক্ষ্য পূিয়র্ি উপা গুরি সন্ধাি কিা, ফযরট সম্ভি িা হয়িও, ORPP িাস্তিার ি কিাি ক্ষ্মিা িজা
িাখা।
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একরট পক্ষ্পািহীি সমাজ গয়ে ফিািা
প্রয়দশরট মানুষয়ক িায়দি পূর্ম সম্ভািিায়ক িাস্তয়ি পরির্ি কিাি জন্য প্রয় াজিী সুয়যাগ ও সহা িা রদয়ে।
সিকাি পরিয়ষিাগুরিি রূপান্তি ঘটায়িাি প্ররি অঙ্গীকািিি যায়ি রিকাশগি অক্ষ্মিা র্াকা িযরক্তিা আয়িা ফিরশ স্বাধীি হয়
উঠয়ি পায়িি। সিকাি এোোও সাময়র্মযি ময়ধয আিাসি সংক্রান্ত দীঘম-ফম াদী কাযময়কৌশিয়ক (Long-Ter mAf f ordabl e
Housi ng St rat egy) হািিাগাদ কিয়ে যায়ি িযরক্তয়দি আিাসয়িি পরিিিমিশীি চারহদাগুরিি প্ররি সাো ফদ এমি িমিী
এিং সহ্জ সুরিধাগুরিি প্ররি িক্ষ্য ফিয়খ অন্টারিওি আিাসি এিং গৃহহীিিা িযিস্থাি রূপান্তি চারিয় যাও া যা ।
প্রয়দশরট রিয়জি রিয়শষ চারহদা সংক্রান্ত কাযময়কৌশি (Speci al Needs St rat egy) রিয় এরগয় চিা অিযাহি ফিয়খয়ে যায়ি
রিয়শষ এিং জরটি চারহদা র্াকা রশশু এিং অল্পি স্ক িযরক্তয়দিয়ক িারেয়ি, স্কুয়ি, জিসমায়জ এিং িািা পূর্মি স্ক হয় ওঠাি
সময় সময় াপয়যাগী এিং কাযমকিী পরিয়ষিাগুরি ফপয়ি সাহাযয কিা যা । এোোও অরটজম পরিয়ষিাগুরিি পুিপমরিকল্পিা এিং
উন্ন য়িি জন্য অন্টারিও পাুঁচ িেি ধয়ি $333 রমরি ি রিরিয় াগ কিয়ে।
ফয সকি
ি স্ক িযরক্ত অন্টারিও ও াকমস (Ont ari o W
orks) পায়েি এিং ফয সকি অক্ষ্মিা র্াকা িযরক্তিা অন্টারিও
রডয়সরিরিরট সায়পাটম ফপ্রাগ্রাম (Ont ari o Di sabi l i t y Support Program)-এি উপি ভিসা কিয়েি িায়দি জন্য 1.5
শিাংশ হাি িৃরি কিাি মাধযয়ম 2016 সায়ি, সিকাি সামারজক সহা িাি ফক্ষ্য়ে িাি পূিমিিমী রিরিয় াগগুরিি উপি রভরত্ত কয়ি
এরগয় যায়ি। এোো যায়দি ফক্ষ্য়ে সামারজক সহা িাি হাি সিমরিম্ন, রিিঃসন্তাি একাকী িযরক্ত যািা অন্টারিও ও াকমস (Ont ari o
W
orks) পায়েি - প্রয়দশরট িায়দি ফক্ষ্য়ে আয়িা অরিরিক্ত অর্ম প্রদাি কিয়ি - িায়দি ফক্ষ্য়ে ফমাট িৃরি প্ররি মায়স $25 হয়ি
যা 2012 সায়ি িািা যা ফপয় রেয়িি িাি িুিিা প্ররি মায়স $100 ফিরশ।
ও ারকং টুয়গদাি (W
al ki ng Toget her): ফদশী মরহিায়দি প্ররি সরহংসিাি অিসাি ঘটায়ি একরট দীঘম-ফম াদী কাযময়কৌশিএি ময়িা এই ধিয়িি উয়দযাগগুরিি মাধযয়ম এিং িুর্ অযান্ড রিকিরসয়িশি করমশি অে কািাডা (Trut h and
Reconci l i at i on Commissi on of Canada)-এি সুপারিশ অনুসায়ি কাজ কয়ি, সিকাি ফদশী িযরক্তয়দি জন্য সামারজক
অিস্থা এিং অর্মনিরিক সুয়যাগসুরিধাি উন্নরি ঘটায়ে।
সিকাি অন্টারিওি সিমজিীি স্বাস্থয পরিচযমা িযিস্থাি রূপান্তি ঘরটয় চয়িয়ে যায়ি িিমমায়ি এিং ভরিষ্যয়ি অন্টারিওিাসীয়দি
কায়ে সরঠক পরিচযমা আয়িা দ্রুি প্রারপ্তসাধয কয়ি ফিািা যা । আয়িাকপাি কিা রিষ গুরিি অন্তভুমক্ত হি হাসপািািগুরিয়ক
ফদও া অর্মসাহাযয
$345 রমরি ি ফদও া; প্রধাি পরিয়ষিাগুরিি জন্য অয়পক্ষ্াি সম হ্রাস কিা; আয়িা ফিরশ অরিয়েদয,
দি-রভরত্তক প্রার্রমক পরিচযমা সৃরি কিা; িারেয়ি এিং সমায়জ আয়িা পরিচযমা উপিব্ধ কিা; 65 ফর্য়ক 70 িেি ি সী উপযুক্ত
প্রিীর্ িযরক্তয়দি জন্য ফকাুঁচদায়দি (shi ngl es) রটকা রিিামূয়িয উপিব্ধ কিাি প্রস্তাি ফদও া - যা িায়দি প্রা $170 িযরক্তগি
খিচ িাুঁচা ; এিং জিসমাজ-রভরত্তক আিারসক অিার্শািা ও উপশমকি ফসিায়কয়ি অরিরিক্ত $75 রমরি ি রিরিয় াগ কিা, যাি
জন্য রিি িেি ধয়ি ফমাট রিরিয় াগ হয়ি প্রা $155 রমরি ি।
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তদিরন্দি জীিিয়ক সহজিি কয়ি ফিািা
সিকাি অন্টারিওিাসীয়দি তদিরন্দি জীিিয়ক উন্নি কিাি জন্য অয়িক উয়দযাগ চািু কিয়ে। এি অন্তভুমক্ত হি ঘি ঘি
িযিহািকািীয়দি জন্য হাসপািায়িি পারকমং েী কমায়িা, $30 ড্রাইভ ক্লীি (Dri ve Cl ean) রিগমমি পিীক্ষ্াি েী িারিি কিা,
রিদুযৎ ও শরক্তি খিয়চ সহা িা ফদও া, যািিাহয়িি রিমাি হাি কমায়িা এিং জি পরিয়ষিাগুরি আয়িা সুরিধাজিকভায়ি প্রদাি
কিাি জন্য প্রযুরক্ত িযিহাি কিা।
সিকাি মুরদি ফদাকায়ি িী ায়িি রিক্রয় ি দার ত্বশীিভায়ি প্রসাি ঘটায়িাি মাধযয়ম অন্টারিওিাসীয়দি জন্য রিকল্প এিং সুরিধা
িৃরি কয়িয়ে, এিং িিমমায়ি ও াইয়িি রিক্রয় িও প্রসাি ঘটায়ে। 2016 সায়িি শিৎকায়ি, অন্টারিও জুয়ে 70রট পযমন্ত মুরদি
ফদাকাি একইসায়র্ ও াইি, িী াি এিং রসডাি রিক্র কিাি অনুয়মাদি পায়ি। পরিয়শয়ষ 300রট পযমন্ত মুরদি ফদাকায়ি ও াইি
পাও া যায়ি।

সুদৃঢ় িাজস্ব পরিচািি
িাজয়স্বি িক্ষ্যমাোয়ক অরিক্রম কিাি সায়র্ সায়র্, অর্মিীরি, মানুষ এিং একরট সুস্থ, পরিষ্কাি ও সমৃি স্বল্প-কািমি ভরিষ্যয়ি
সিকাি রিরিয় াগ কয়ি চয়িয়ে। এই রিরিয় াগগুরি ফসই সি জি পরিয়ষিাগুরিয়ক উন্নি কিয়ি সাহাযয কিয়ি ফযগুরিি উপয়ি
অন্টারিওিাসীিা ভিসা কয়িি, িা একই সায়র্ িৃরিয়ি উেীপিা ফজাগায়ি। অন্টারিওি পরিিািগুরিয়ক সহা িা কিাি ফক্ষ্য়ে এিং
সমিা িজা িাখা ও দীঘম-ফম াদী সমৃরিি জন্য িাজস্ব সৃরি কিাি ফক্ষ্য়ে ফসিা উপা হি ভাি কমমসংস্থাি এিং একরট
ক্রমিধমমাি অর্মিীরি।
সিকাি ধাির্া কিয়ে ফয 2015–16 সায়িি ঘাটরি $5.7 রিরি ি - যা হি
2015
পূিমাভায়সি িুিিা $2.8 রিরি ি উন্নরি এিং 2015
(2015 Ont ar i o Economic Out l ook and Fi scal Revi ew)-এ ফদখায়িা িক্ষ্যমাোি িুিিা $1.8 রিরি ি উন্নরি।
এোোও এরট 2014–15 সায়িি $10.3 রিরি ি ঘাটরিি সায়র্ িুিিা $4.6 রিরি ি উন্নরি।
প্রয়দশরট
সপ্তম িেয়িি জন্য এরটি ঘাটরিি িক্ষ্যমাোয়ক অরিক্রম কিাি জন্য সরঠক পয়র্ চয়িয়ে। প্রয়দশরটি িাজয়স্বি
িক্ষ্যমাোয়ক অরিক্রম কয়ি চিাি মাধযয়ম, এি ফমাট ঘাটরি অন্যার্া যা হয়ি পািি িাি ফচয় $30 রিরি ি কম।
সিকাি ধাির্া কিয়ে ফয 2016–17 সায়িি ঘাটরি হয়ি $4.3 রিরি ি, যা 2015
পূিমাভায়সি িুিিা $0.5 রিরি ি
উন্নরিয়ক প্ররিেরিি কয়ি। সিকাি এোোও ধাির্া কিয়ে ফয 2017–18 সায়ি এরট সমিা রেরিয় আিাি অঙ্গীকাি পূির্ কিয়ি
- যা 2010
প্রর্ম পরিকরল্পি হও া ঘাটরি অপসািয়র্ি একরট পরিকল্পিাি েিােি। প্রয়দয়শি ঋর্ িযিস্থাপিাি ফক্ষ্য়ে
আয়িা ফিরশ রটয়ক র্াকাি ক্ষ্মিাি একরট ইরঙ্গি রহসায়ি, আশা কিা হ ফয ফমাট ঋর্ ও GDP-এি অনুপাি 2015–16 সায়ি
সয়িমাচ্চ 39.6 শিাংশ হয়ি, 2016–17 সায়ি সমাি হয়ি এিং 2017–18 সায়ি কময়ি শুরু কিয়ি।
অর্মিীরিি উন্নরি চিয়ি র্াকাি আশা রিয় এিং সিকািী কাযমক্রম ও পরিয়ষিাগুরিয়ক রূপান্তয়িি রিিন্তি অঙ্গীকাি রিয় ,
অন্টারিও 2018–19 সায়ি সমিা িজা িাখাি পূিমানুমাি কিয়ে।
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2016

উিৃরি
"উদ্ভািিী, উচ্চ-উন্নরিযুক্ত, িপ্তারি-ফকরিক িযিসাগুরিি িািা চারিি পরিকাঠায়মা এিং একরট স্বল্প-কািমি অর্মিীরিয়ি রিরিয় াগ কিাি মাধযয়ম
প্রয়দশরটি অর্মনিরিক পরিকল্পিা আজ অন্টারিওি জিসমায়জ ভাি কমমসংস্থািয়ক সমর্মি কয়ি। পরিকল্পিারট উচ্চ-গুর্মািসম্পন্ন কয়িজ ও
রিশ্বরিদযািয় ি রশক্ষ্া আয়িা প্রারপ্তসাধয কিাি মাধযয়ম মানুয়ষি প্ররিভা ও দক্ষ্িা এিং ভরিষ্যয়িি জন্য িায়দি কাজ পাও াি ও সৃরি কিাি
ক্ষ্মিা রিরিয় াগ কয়ি। এোোও পরিকল্পিারট সকি অন্টারিওিাসীয়ক আয়িা সুিরক্ষ্িভায়ি অিসিগ্রহর্ কিয়ি সাহাযয কয়ি।"
- Charl es Sousa, অর্ম-মন্ত্রী (Mini st er of Fi nance)

এক ঝিয়ক রিষ গুরি
 2015 সায়ি অন্টারিওি প্রকৃি GDP 2.5 শিাংশ িৃরি ফপয় রেি, যা জািী গেয়ক অরিক্রম কয়িরেি।
 প্রয়দশরট 10 িেি ধয়ি হাসপািািগুরিয়ক $12 রিরি ি মূিধি অনুদাি ফদও াি পরিকল্পিা কয়ি যায়ি িািা অিযািশ্যক পরিকাঠায়মা রিমমার্
অিযাহি িাখয়ি পায়ি। সািা প্রয়দশ জুয়ে, প্রা 35রট প্রধাি হাসপািাি প্রকল্প রিমমার্িি অিস্থা আয়ে অর্িা পরিকল্পিাি িািারিধ পযমায় আয়ে।

 প্রয়দশরট 10 িেি ধয়ি মাধযরমক-পিিিমী প্ররিষ্ঠািগুরিয়ক মূিধি অনুদাি রহসায়ি $3 রিরি ি প্রদাি কিয়ে যায়ি রশক্ষ্ার্মীয়দি িারেি কায়ে উচ্চগুর্মািসম্পন্ন কাযমক্রমগুরি প্রারপ্তসাধয হ এিং একরট আয়িা সুদৃঢ় অর্মিীরি গয়ে ফিািা অিদাি ফদও া যা ।

 অন্টারিওি উচ্চ রশরক্ষ্ি কমমীিি এরটি অন্যিম সয়িমাচ্চ শরক্ত। 2014 সায়ি, অন্টারিওয়ি 66 শিাংশ পূর্মি স্ক িযরক্তি মাধযরমক-পিিিমী শংসাপে
রেি, যা 2002 সায়িি 56 শিাংশ ফর্য়ক িৃরি ফপয় রেি - আরর্মক সহয়যারগিা এিং উন্ন য়িি জন্য সংগঠি (Organi sat i on f or Economi c
Co-operat i on and Devel opment )-এি অন্তভুমক্ত ফয ফকায়িা ফশি জন্য হািগুরিি িুিিা ফিরশ।

 2016

জন্য জিগয়র্ি মিামি ফপয়ি, সিকাি সািা প্রয়দশ জুয়ে িায়জট-পূিম পিামশমগ্রহর্ পরিচািিা কয়িরেি। এরটি অন্তভুমক্ত
রেি 13রট শহয়ি 700 জয়িি ফিরশ মানুষয়ক রিয় কিা 20রট িযরক্তগিভায়ি-উপরস্থি র্াকা িায়জট-পূিম ফসশি, দুরট ফটরিয়োি টাউিহি যা 52,000
অন্টারিওিাসীি
, প্রা 500রট ফিখা জমা পো এিং Budget Tal ks
-এি মাধযয়ম 6,500-এি ফচয় ফিরশ
িযিহািকািীি সায়র্ অিিাইি পিামশম।

অরিরিক্ত সংস্থাি
 2016

পেুি

 িায়জট সংক্রান্ত িক্তৃিারট পেুি
 2016

সম্পরকমি ফিপর্য ির্য পেুি:



মাধযরমক-পিিিমী রশক্ষ্ায়ক আয়িা ফিরশ কয়ি প্রারপ্তসাধয কয়ি ফিািা



এখি ভরিষ্যয়িি পরিকাঠায়মা গয়ে ফিািা



অর্মনিরিক িৃরি ঘটায়িা এিং আগামীকায়িি জন্য কমমসংস্থাি কিা



স্বল্প-কািমি অর্মিীরিয়ি রিরিয় াগ কিা



তদিরন্দি জীিিয়ক সহজিি কয়ি ফিািা
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অন্টারিও অর্মিীরি



অন্টারিওি িাজস্ব সংক্রান্ত ময়িাভাি



স্বাস্থয পরিচযমাি রূপান্তি ঘটায়িা



রিদুযয়িি খিচ সামাি রদয়ি সাহাযয কিা

