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একটি পররকল্পনা
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মার্থ ২৮, ২০১৮

সসবা ও সুয াযের একটি পররকল্পনা অপথণ কররি
অন্টাররও সাস্থ্য সসবা, রশশু সসবা এবং মানরসক স্বাযস্থ্যর অরবরত রবরনযয়াে কযর

াযে

আজযক সরকার ২০১৮-র বাযজট প্রকাশ কযরযি, স টিযত স্বাযস্থ্যর সসবার জনয, রশশুযদর সসবার জনয, বাসায় সসবার
জনয এবং মানরসক স্বাযস্থ্যর সসবার জনয রবযশষ নতু ন রবরনযয়াে অন্তর্ুথ ক্ত আযি, এবং সকল প্ররর্যের সলাকজনযদর জনয
আরও র্াকুরীর সুয াযের রনয়ন্ত্রণ কযরযি। বাযজটটিও আরও সাশ্রয়ী মূযলযর জীবন াপযনর জনয নানা উযদযাযের উপর
গুরুত্ব রদযে এবং এই আরর্থক পররবতথ যনর সমযয় আরও আরর্থক রনরাপত্তা প্রদান করযি।
প্রায় দুই দশযক সবকার সংখ্যার সরবরনম্ন হাযরর জনয অন্টাররওর অর্থনীরত সবশ সবল হযয়যি।

রদও জীবন াত্রা

র্ালাযনার খ্রযর্র বৃরি এবং স্থ্ায়ী ও দীর্থ সময়াদী র্াকুরী পাওয়ার জনয, অযনক সলাকজন তাাঁযদর রনযজযদরযক এবং
রনযজযদর পররবাযরর সদখ্াশুনা করার জনয আপ্রানর্াযব সমাকারবলা করযি। আমাযদর সমাযজ অর্থনীরতর পররবতথ যনর দরুন
ফাাঁক

ত বড় হযব, প্ররর্যের সকলযক সসবা এবং সুয াে রদযয় তাাঁযদর অগ্রেরতর সহায়তা করার জনয, সরকারযক একটি

সসরা, উত্তম অন্টাররও ততরর করার পররকল্পনা করযত হযব।
র্ালথস সুসা, অর্থমন্ত্রী, রবধানসর্ায় আজযক বাযজটটি উপস্থ্ারপত কযরযিন।

রদ পাস হয়, অন্টাররও OHIP+-এ ৬৫ বির

এবং তার অরধক বয়যসর সলাকজনযদর জনয রবনামুযলযর সপ্রসরিপশযনর ওষুধ সদওয়া বৃরি করযব, মানরসক স্বাযস্থ্যর
সসবার এবং আসরক্তসমূযহর সসবার উন্নরত করযব, এবং আড়াই বির সর্যক রকন্ডারোযটথযন র্রতথ হওয়া প থন্ত রবনামুযলযর
রশশুযদর রপ্রস্কু ল সসবা র্ালু করযব।

সেবায় রবরনযয়াে করা
অন্টাররও প্ররত সবযরক্তযদর এবং পররবারযদর উপর বরধথত র্াপ লার্ব করার জনয এবং তাাঁযদর প্ররতপররজনযদর সসবা
করার জনয প্ররতটি সুয াে রদযয় সাহা য করযিেঃ


নতু ন রসরনয়রস সহলরর্ সহাম সপ্রাগ্রাম উপস্থ্াপন করযি। এইটি বয়স্ক সবযরক্তযদর বাসায় র্াকার খ্রর্া স্বীকৃ ত
কযর, স ই স্থ্াযন তাাঁরা বাস করযত র্ান। এটি বিযর $৭৫০ ফায়দা সদযব সসই স ােয পররবারযদর
পররবাযর ৭৫ বির বা তার অরধক বয়স্ক সবযরক্ত বাস কযরন

াযদর

াযত তাাঁরা স্বাধীনর্াযব বসবাস করযত সাহা য

পায় এবং এটি বাসার খ্রর্া র্ালাযনা বজায় রাযখ্।


একটি নতু ন অন্টাররও ড্রাে এন্ড সেন্টাল সপ্রাগ্রাম উপস্থ্াপন করযি, ৮০ শতাংশ পররযশাধ, প্ররতবির স ােয
সপ্রসরিপশযনর ওষুধ এবং দাাঁযতর সসবার খ্রর্ার জনয,

াযদর কাযজর দরুন স্বাস্থ্য সসবার সুরবধা সনই অর্বা

ারা OHIP+ বা অনয সরকারী কা থিযম অন্তর্ুথ ক্ত নয়, সসই প্ররত সবযরক্তর জনয অরধকতর $৪০০, প্ররত
দম্পরতর জনয $৬০০ এবং $৭০০ একটি র্ার সবযরক্তর, দুটি সন্তানসহ, পররবাযরর জনয সদওয়া হযব।


আড়াই বির সর্যক রকন্ডারোযটথযন র্রতথ হওয়া প থন্ত রবনামুযলয রশশুযদর রপ্রস্কু ল সসবা র্ালু কযর আরও সাশ্রয়ী
উত্তম রশশুযসবা প্রদান করযি। এটি একটি একক রশশুর পররবাযর মুলত $১৭,০০০ সংরক্ষন কযর এবং সঞ্চয়
েযড় সতাযল

া পররবাররা সারারদযনর রকন্ডারোযটথযনর খ্রর্া সর্যক পায়। এটি প্রদরশথত হযয়যি স

রশক্ষা রশশুযদর সারাজীবন রশক্ষযােত স ােযতায় উন্নরত কযর।

অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রাররিক

২০১৮ অন্টাররও বাযজট



মানরসক স্বাযস্থ্যর এবং আসরক্তসমূহ সসবাগুযলার উত্তমতর এবং দ্রুত প্রযবশ সারা অন্টাররওর শতশত ও হাজাযরর
সবশী রশশুযদর, তরুনযদর এবং প্রাপ্তবয়স্কযদর প্রদান করযি – র্ার বির ধযর সমাট অর্থায়ন $১৭ রবরলয়ন
হযে।



হাসপাতালগুযলা উন্নত করযি উত্তমতর প্রযবশপর্ প্রদান কযর, অযপক্ষযার সময় হ্রাস কযর, ধারন সামর্থয উযেখ্
কযর এবং অন্টাররওর বাররত ও বয়স্ক জনসংখ্যার প্রযয়াজন সমটাযনার জনয একটি উপররক্ত $৮২২- রমরলয়ন
রবরনযয়াে করযি ২০১৮-১৯ সাযল – দশ বিযর হাসপাতাযলর জনয এটি একটি বৃহত্তর একক সরকারী বরনযয়াে।
প্ররর্েও রবরনময় করযি আনুমারনক $১৯ রবরলয়ন আোমী ১০ বিযর েযড় তু লযত এবং নবরূপ রদযত,

াযত

জনেণযদর আরও সবশী এবং দ্রুত সাস্থ্য সসবা প্রদান করযত পাযর।


আোমী ১০ বিযর ৩০,০০০ দীর্থস্থ্ায়ী সসবার রবিানার বযাবস্থ্া করযি – ৫,০০০ আরও রবিানা ২০২২-এর
মযধয –

াযত সসই জনেণযদর সাহা য করযত পাযর

ারা আর স্বাধীনর্াযব বসবাস করযত পারযিন না এবং

ারা তাাঁযদর সসবা কযরন, তাাঁযদর মযন শারন্ত আনযব। এই নতু ন রবিানাগুযলা সহাল ৩০,০০০ রবদযমান
পুনেঃসংষ্কার রবিানাগুযলার সর্যক বাড়রত।


$১.৮ রবরলয়ন রবরনযয়াে কযর একটি নযা য সমাজ ততরর করা এবং বািাই করার স ােযতা এবং স্বাধীনতা বৃরি
করা এবং ৪৭,০০০ উন্নয়নমূলক অক্ষমতাবি প্রাপ্তবয়স্কযদর সসবাগুযলা শরক্তমান করা এবং সামারজক সহায়তার
পিরতর পুনেথঠন করা

াযত সসটা জনেযনর উপর সকরিত হয় এবং শুধু আইনকানুযনর উপযরই সকিীর্ূ ত

নয়।

জীবন াপন আরও োশ্রয়ী কযর স ালা
পররবাররা র্াপ বৃরির সম্মুখ্ীন হযেন – ওনাযদর কমথযক্ষযত্র বা ওনাযদর

াত্রায় বা ওনাযদর পযকটবুযক – এবং এটি

জনেযনর জীবযন রবরাট প্রর্াব সফলযি এবং আমাযদর রনযজযদর রপ্রয়জনযদর সসবা করার উপর প্রর্াব সফলযি। জীবন
আরও সাশ্রয়ী করার জনয এবং এই দ্রুত অর্থননরতক পররবতথ যনর সমযয় আরর্থক রনরাপত্তা প্রদান করার জনয অন্টাররও
উপায় অবলম্বন করযিেঃ


৬৫ বির বা তার সবশী বয়স্ক সবযরক্তযদর সপ্রসরিপশনগুযলা পুরপুরর রবনামুযলয রদযে OHIP+ দরুন, রনরিত
করযি

াযত সকান বয়স্ক বযরক্ত কখ্যনা প্রযয়াজনীয় ওষুধহীন না হয়। অন্টাররও ড্রাে সবযনরফযটর বিযরর

রেোকযটরবল এবং সকা-সপ পররহার কযর, সমার েযড় অন্টাররওর বয়স্কযবযরক্তরা প্ররত বিযর $২৪০ সংররক্ষত
করযবন। OHIP+ -এর এই সম্প্রসারন ২০১৭-র অন্টাররও বাযজযটর ২৫ বির বা তার কম বয়যসর বযারক্তযদর
রবনামুযলযর সপ্রসরিপশযনর অনুসরযন করা হযয়যি।


জনেযনর জাতায়াযতর কযরর অমানত রদযে
জুলাই ১, ২০১৭-সর্যক, এবং সবশীরর্াে

াযত সসটা বয়স্কযদর $৪৫০ প থন্ত প্ররত বির সংরক্ষন করযব,

াত্রী,

ারা GO/UP এক্সযপ্রস সনটওয়াকথ এবং TTC-র মযধয স্থ্ানান্তর

কযর, তাাঁযদর জাতায়াযতর খ্রর্াও কমাযব প্রায় $৭২০ প্ররত বিযর।


জুলাই ১, ২০১৭ সর্যক, েযড় ২৫ শতাংশ এবং উপ ুক্ত গ্রামীণ বা রনম্ন-আযয়র পররবাযবর জনয ৪০ বা ৫০
শতাংশ, বাসার ইযলকরিক রবযলর হ্রাস করযি।

অর্থ মন্ত্রণালয়

২০১৮ অন্টাররও বাযজট

জনেযনর জনয েুয াে ত রর করা
এই পররবরতথ ত অর্থনীরতর সাযর্ খ্াপ খ্াইযয় রনযত এবং সমৃরি লার্ করযত অন্টাররও জনেণযদর সাহা য করযি, এটি
রনরিত করার জনয
অবস্থ্ান বজায় রাযখ্।



াযত প্ররর্েটি বসবাস করার জনয, র্াকরী করার জনয এবং বযাবসা করার জনয সবযর্যয় উন্নতম
কমথসূর্ীর অন্তরর্ু ক্তেঃ

২২৫,০০০-এর অরধক সব বয়যসর িাত্রিাত্রীযদর জনয কযলজ এবং রবশ্বরবদযালযয়র মাইযন মূলযহীন হযে।
রবনামূযলযর অর্বা রনম্ন-মূযলযর মাইযন রনম্ন এবং মধযরবত্ত পররবারগুযলা উপলব্ধ করযত পারযব; মাইযন মূলযহীন
তাাঁযদর জনয

াাঁযদর উপাজথন $৯০,০০০ প থন্ত এবং স ই পররবারগুযলা $১৭৫,০০০ প থন্ত উপাজথন কযর, সসই

পররবাযরর িাত্রিাত্রীযদরও আরর্থক সাহায যর স ােযতা আযি।



িাত্রিাত্রীযদর র্াযলা র্াকরীর পাওয়ার জনয প্রস্তুত করার জনয রতন বির ধযর $১৩২ রমরলয়ন রদযয় সপাস্টসসযকন্ডারর রশক্ষার সপ্রাগ্রামগুযলার সম্প্রসার করা, স টি িাত্রিাত্রীযদর এবং কমথ-রনযয়ােকতথ াযদর পররবতথ নশীল
র্ারহদার প্ররত প্ররতকৃ ত –

ার মযধয অন্তর্ুথ ক্ত সহাল স্থ্ানীয় কমথ-রনযয়ােকতথ াযদর সযে অংশীদাররত্ব শরক্তশালীকরণ,

আযরা নমনীয় এবং অরর্জ্ঞতােত রশক্ষার প্রস্তাব, এবং আোমী পাাঁর্ বিযর, ৪০,০০০ সর্যক ৫০,০০০ প্ররত
বির, ২৫ শতাংযশরও সবশী রবজ্ঞান, প্র ুরক্তরবদযা,



ন্ত্ররবজ্ঞান এবং েরনযতর (STEM) গ্রযাজুযয়যটর বৃরি করা।

পুননথবীকরণ কযর এবং প্রসাররত কযর, ৭০,০০০- এর সবশী র্াকরীর পররকল্পনা করা এবং বজায় রাখ্া এবং
আোমী ১০ বিযর $৯০০ রমরলয়ন বরধথত কযর প্রসযপররটি ফান্ড করা।



উত্তম র্াকরীর এবং বৃরির পররকল্পনার মাধযযম $৯৩৫ রমরলয়ন প্রদান করা হযব নতু ন তহরবযলর জনয, রতন
বির ধযর, অন্টাররওর বযাবসাগুযলাযক, িাত্রিাত্রীযদর এবং গ্রযাজুযয়টযদর সাহা য করযত, এবং উত্তম, র্াযলা
উপাজথযনর র্াকরী আকষথণ করযতও সাহা য করযব।



কমথযক্ষত্র সবার জনয নযা য র্াকযব, রলযের মযধয সবতযনর ফাাঁযড়র সম্মুখ্ীন হযয় এবং র্াকরী রনযয়াযের পিরতযত
স্বেতা িমবধথমান কযর, প্রস্তারবত আইযনর মাধযযম,

রদ তা পাস কযর, সব জনসাধারযনর প্রকাযশয র্াকরীর

রবজ্ঞাপযন সবতযনর হার বা সবতযনর সস্কল রনজুক্ত করযত হযব।



জানুয়ারী ১, ২০১৮ সর্যক নুনযতম সবতন র্ণ্টায় $১৪-সত বৃরি কযর এবং জানুয়ারী ১, ২০১৯ সর্যক নুনযতম
সবতন র্ণ্টায় $১৫-সত বৃরি কযর, অন্টাররও জুযড় ১.২ রমরলয়ন জনেযনর জনয একটি দীর্থ প্রতীরক্ষত বৃরি
প্রদান করা।

মন্দার সময় সর্যক, প্ররতবির, প্ররর্ে উহার অর্থবিযরর লক্ষয সপরড়যয় এরেযয় সেযি এবং ২০১৭-১৮-সত উদ্বৃত্ত বাযজযটর
পূবথার্াস রদযে। ২০১৮-১৯-এর শুরু সর্যকই,

ত্ন এবং সসবা,

ার উপর প্ররর্যের জনেণরা রনর্থ রশীল, তার জনয

অন্টাররও আরও রবরনযয়াে করযত মযনানীত করযি। এর ফযল, প্ররর্ে GDP-র এক শতাংযশরও কম রবনম্র র্াটরত
রাখ্যব। প্ররর্যের দারয়ত্বপূণথ অর্থবিযরর বযবস্থ্াপনার পুরযনা িযাক সরকযেথর রর্রত্তযত ততরর এই বাযজটটি সহাযলা ২০২৪২৫-সশ বযাযলযে রফযর আসার পযর্র একটি প্রান্তযরখ্া।

উদ্ধৃর
“অন্টাররওর অর্থনীরত অযনক সজারতম হযয়যি, বযাবসাগুযলা র্াকরীর সংখ্যার সরকেথ ততরর কযরযি, এবং প্রায় দুই দশযক
সবকাযরর সংখ্যা সবথ রনম্ন হাযর সনযমযি। আমাযদর বাযজট সমানুপারতক। আমাযদর $৬০০ রমরলয়ন অরতররক্ত রফররত
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আযি। পররবারগুযলার জনয জীবন াপন আরও সাশ্রয়ী করার জনয এখ্ন আমরা আমাযদর সক্ষম আরর্থক অবস্থ্া বযাবহার
কররি এবং প্ররর্ে জুযড় বযাবসাগুযলার জনয নতু ন সুয াে ততরর কররি। ২০১৮-র বাযজযট সাস্থ্য সসবা, রশশু সসবা এবং
বয়স্কযদর সসবার জনয নতু ন রবরনযয়াে অন্তর্ুথ ক্ত র্াকযব

া পররবারযদর অগ্রেরতযত আরও অযনক সাহা য করযব”।

— র্ালথস সুসা, অর্থমন্ত্রী

ীক্ষ্ণ


থ্য
সরকার আোমী রতন বির ধযর $২০.৩ রবরলয়ন নতু ন রবরনযয়াে করযত র্াইযিন
সহায়তা করযব

া গুরুত্বপূণথ জনযসবার

ার উপর অন্টাররও-র জনেন রনর্থ র কযর, লক্ষয রাখ্যবন অগ্রারধকাযরর সক্ষযত্র স মন সাস্থ্য

সসবা, রশক্ষা, রশশু সসবা, বয়স্কবযারক্ত, সামারজক সসবাসমুহ, অর্থনীরতর িমবধথমান এবং র্াযলা র্াকরীর

সুয াে।


মন্দার সময় সর্যক, অন্টাররওর অর্থনীরত ৮০০,০০০ সনট নতু ন র্াকরী অজথন কযরযি। সবকাযরর হার
িমােতর্াযব ১৭ বিযরর মযতা হ্রাস হযয়যি এই ২০১৮ সফব্রুয়াররযত, এবং ধারাবারহকর্াযব ৩৪ মাস ধযর
জাতীয় েযড়র রনযম্নই রযয়যি।



২০১৪ সর্যক অন্টাররওর অর্থনীরত কানাো এবং অনয সব G7 সদশগুযলা সর্যক প্রবৃরি সপযয়যি।

অরিক ররযোেস


২০১৮ অন্টাররও বাযজট-টি পড়ুনেঃ সসবা এবং সুয াযের একটি পররকল্পনা
o

সরকাযরর আরও রবস্তাররত পররকল্পনার জনয, তযর্যর কাজেগুযলা পড়ুনেঃ


অন্টাররও বাযজট ২০১৮: উচ্চতম ১০টি হাইলাইট



প্ররতরদযনর জীবন াত্রা আরও সাশ্রয়ী কযর সতালা



আরও রশশুযদর সসবা, আরও মযনানীত পিন্দ



অন্টাররওর বয়স্কযদর জনয সসবা



সাস্থ্য সসবায় দ্রুত, উত্তম উপলরব্ধ



সসবার একটি পররকল্পনা



বধথনশীল অন্টাররওর প্ররতয ারেতামূলক এবং র্াযলা র্াকরীর সুয াে



অন্টাররওর অর্থননরতক এবং রাজযকাযষর লক্ষয

শুিু রিরিয়া অনুেন্ধাযনর জনয:

ontario.ca/finance

সজরসকা মারটিন, মন্ত্রীর আরফস

Disponible en français

jessica.martin@ontario.ca, 416-212-5181
স্কট ব্লেযেট, অর্থ মন্ত্রণালয়

scott.blodgett@ontario.ca, 416-325-0324
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