
   

 

   

   

  

      
                   

                 
                  

     

 

   

 

   
  

 

    
   

   
  
 

      
    

    
  

    
  

   
   

   
   
   
  

   
   
   

     
   

     
   

 
   

      
      

     
      
     
    

    
     

    
    

    
 

 

 

পরিচর্যা ও 

সযুর্াযেি জন্য 
একটি পরিকল্পন্া 

প্রাত্যরিক জীবন্যক আযিা সাশ্রয়ী কযি তত্ালা 
এমন একটি অর্থবহ বববনয় োয়ের মোধ্যয়ম অন্টোবরও সব ব য়সর মোনুষয়ক এবেয় যেয়ে সোহোেয করয়ে েো দ্রুে অর্থননবেক
পবরবেথ য়নর একটি সময় েৃহস্থোলী বয কমোয়ব এবং আয়রো যববি আবর্থক বনরোপত্তো প্রদোন করয়ব৷ বসবোস, চোকবর ও
যেয়লয়ময় য়দরয়ক বড় কয়র যেোলোর জনয অন্টোবরও েোয়ে একটি চমৎকোর জো েো বহয়সয়ব বজো র্োয়ক েো বনবিে করোর
জনয এই বববনয় োেগুয়লো অেযন্ত গুরুত্বপূর্থ৷

রবন্ামূযলয রপ্রসু্কল চাইল্ড তকয়াি 

আড়োই বের ব সী বিশুরো
বকন্ডোরেোয়টথ য়নর জনয যেোেয হও োর
আয়ে পেথন্ত েোয়দর জনয ববনোমূয়লয
বপ্রসু্কল চোইল্ড যক োর চোলু করোর
মোধ্যয়ম আয়রো সোশ্র ী মোনসম্পন্ন চোইল্ড
যক োর প্রদোন করো হয়ে, এর ফয়ল
একটি সন্তোন রয় য়ে এমন পবরবোয়রর
জনয েয়ড় $17,000 সোশ্র  হয়ব, এবং
পূর্থ-বদবস বকন্ডোরেোয়টথ ন যর্য়ক
পবরবোরগুয়লোর েো সোশ্র  হয়ব েোর
সোয়র্ এটি যেোে হয়ব৷

65+ বয়যস রবন্ামূযলয 
তপ্রসরিপশযন্ি ওষধু

OHIP+ এর মোধ্যয়ম 65 বের ও 
েোরয়চয়  যববি ব সী সবোর জনয
যপ্রসবিপিয়নর ওষুধ্ সম্পূ থ ূর্ ববনোময়লয
প্রদোন করো হয়ব, েো প্রয়েযক প্রবীর্
নোেবরয়কর প্রয় োজনী  ওষধ্ পোও োরু
ববষ টি বনবিে করয়ব৷ ‘অন্টোবরও
ড্রোে যবয়নবফট’-এর বোবষথক
বিিোবিবল ও যকো-যপ বোবেল করোর
মোধ্যয়ম, অন্টোবরওর একজন প্রবীর্
নোেবরয়কর বেয়র েয়ড় $240 িলোর
সোশ্র হয়ব৷

ওষধু ও দাাঁযত্ি রচরকৎসাি 

খিচ কমাযন্া 

অন্টোবরওয়ে ওষুধ্ ও দোাঁয়ের বচবকৎসো
সংিোন্ত নেুন কমথসবচূ চোলু করো হয়ে, 
েোর মোধ্যয়ম েোরো অবফস যর্য়ক স্বোস্থয
সুববধ্ো পোন নো অর্বো OHIP+ বো
অনয যকোয়নো সরকোবর কমথসূবচ যর্য়ক
কভোয়রজ পোন নো েোরো প্রবে বের
উপেুক্ত যপ্রসবিপিয়নর ওষুধ্ ও দোাঁয়ের
বচবকৎসোর খরয়চর িেকরো 80 
(আবি) ভোে যফরে পোয়বন —
অবববোবহে বযবক্তর জনয সয়বথোচ্চ $400 
িলোর, প্রয়েযক দম্পবের জনয $600 
িলোর এবং দ’ুটি যেয়লয়ময় সহ
চোরজয়নর পবরবোয়রর জনয $700 
িলোর৷



 
   

 
   

     

     

               
                 
   

             
               

              
            

              
              
            

                
            

                 
               

             

             
                 

             
     

                
             

              
              

    

     

                  
                   

             
         

2018 অন্টোবরও বোয়জট

জীবন েোপয়নর খরয়চর যেয়ে সোহোেয

অন্টোবরওয়ে েো েো করো হয়ে: 

• নূযনেম মজবর বোবড়য় জোনু োবর 1, 2018 েোবরয়খ ঘণ্টো $14 িলোর, এবং জোনু োবর 1, 2019 েোবরয়খু
ঘণ্টো $15 িলোর করোর মোধ্যয়ম সোরো অন্টোবরওজয়ড় 1.2 বমবল ন বযবক্তর জনয দীঘ প্রেীবেে মজবর ববিু থ ু ৃ
করো হয়ে৷

• নেুন ‘বসবন সথ যহলবদ যহোম’ কমথসূবচ চোল ুকরো হয়ে৷ এটি ব স্ক প্রবীর্ বযবক্তয়দর বোবড়য়ে বসবোস করোর সোয়র্
(যেখোয়ন েোরো র্োকয়ে চোন) সংবিষ্ট খরচ বচবিে কয়র র্োয়ক৷ 75 বের বো েোরয়চয় যববি ব সী বযবক্তয়দর
যনেৃয়ত্ব পবরচোবলে যেোেয পবরবোরগুয়লোয়ক এটি বেয়র সয়বথোচ্চ $750 িলোর যববনবফট প্রদোন কয়র েোয়ে েোরো
স্বোধ্ীনভোয়ব বসবোস করয়ে পোয়রন এবং েোয়দর বোবড় রের্োয়বেয়র্র খরচ যপোষোয়ে পোয়রন৷

• GO ট্রোনবজট/UP এক্সয়প্রস যনটও োকথ যর্য়ক TTC-এর ময়ধ্য স্থোনোন্তয়রর সম একজন েোেীর েোেো োয়ের েড়
খরচ বেয়র $720 িলোর কমোয়নো হয়ে, এবং জলুোই 1, 2017 যর্য়ক পোববলক ট্রোনবজট টযোক্স যিবিট প্রদোন
করো হয়ে েো প্রবীর্য়দর জনয $450 িলোর পেথন্ত সোশ্র কয়র৷

• জলোই 1, 2017 যর্য়ক আবোবসক ববদযৎ ববল েয়ড় িেকরো 25 ভোে কমোয়নো হয়ে এবং গ্রোয়ম বসবোসকোরী ওু ু
বনম্ন-আয় র পবরবোরগুয়লোর জনয িেকরো 40 যর্য়ক 50 ভোে পেথন্ত কমোয়নো হয়ে৷

• যেসব হোসপোেোল পোবকথ ংয় র জনয বদয়ন $10-এর যববি বফ যন যসগুয়লোয়ক হ্রোসকৃে মূয়লয পোস অফোর করো
আবিযক করোর মোধ্যয়ম যরোেী ও েোয়দর বপ্র জনয়দর উপর যর্য়ক আবর্থক যবোঝো কমোয়নো হয়ে, এই পোসগুয়লো
ঘন ঘন বভবজটকোরীয়দর জনয দদবনক সয়বথোচ্চ যরট কমপয়ে িেকরো 50 ভোে কমোয়ব৷

• GreenON বরয়বয়টর মোধ্যয়ম দষর্, বনেমন ও জ্বোলোনী খরচ কমোয়ে যলোকজয়নর জনয েোয়দর বোবড় আপয়গ্রিূ থ
করোয়ক আয়রো যববি সোশ্র ী কয়র যেোলো হয়ে৷ এর অর্থ হয়ে পোয়র নেুন ইনসুয়লিয়নর জনয $7,200 িলোর
পেথন্ত, জোনোলো বদলোয়নোর জনয $5,000 িলোর পেথন্ত, অর্বো সোটিথ ফোইি গ্রোউন্ড যসোসথ বহট পোম্প স্থোপয়নর জনয
$20,000 িলোর পেথন্ত সোশ্র ৷

• ববনোমূয়লয বিয়েলস-এর টিকো প্রদোয়নর মোধ্যয়ম 65 যর্য়ক 70 বের ব সী প্রবীর্য়দর জনয জীবনয়ক আয়রো সহজ
ও স্বোস্থযসম্মে করো হয়ে, এয়ে প্রয়েযক বযবক্তর প্রো $170 সোশ্র হয়ব৷

• 17 বেয়রর কম ব সী অন্টোবরওর বিশুয়দরয়ক ববনোমূয়লয প্রবেয়রোধ্মূলক, রুটিনমোবফক ও জরুবর দন্ত বচবকৎসো
যসবো প্রদোয়নর মোধ্যয়ম বনম্ন-আয় র পবরবোরগুয়লোর জনয দোাঁয়ের বচবকৎসোর খরচ সোশ্র করো হয়ে৷

চোইল্ড যক োয়র বববনয় োে করো

অন্টোবরওযে েো েো করো হয়ে: 

• আড়োই বের ব সী বিশুরো বকন্ডোরেোয়টথ য়নর জনয যেোেয হও োর আয়ে পেথন্ত েোয়দর জনয বপ্রসু্কল চোইল্ড যক োর
বি কয়র যদ োর মোধ্যয়ম আয়রো সোশ্র ী মোনসম্পন্ন চোইল্ড যক োর প্রদোন করো হয়ব৷ এর ফয়ল একটি সন্তোন
রয় য়ে এমন পবরবোয়রর েয়ড় $17,000 সোশ্র হয়ব, এবং পূর্থ-বদবস বকন্ডোরেোয়টথ ন যর্য়ক পবরবোরগুয়লোর েো
সোশ্র হয়ব এটি েোর সোয়র্ যেোে হয়ব৷

অর্থ মন্ত্রর্োল
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• চোইল্ড যক োয়রর জনয 100,000-এরও যববি আসন যেোে করো হয়ে েোয়ে আয়রো যববি পবরবোর উচ্চমোনসম্পন্ন, 
সোশ্র ী চোইল্ড যক োর যর্য়ক যবয়ে বনয়ে পোয়রন - এবং নেুন সব আসয়নর িেকরো প্রো 60 ভোয়ের যেয়ে
ভেথু বকপ্রোপ্ত পবরবোরগুয়লোয়ক বোড়বে আবর্থক সহো েো প্রদোন করো হয়ব৷

• যববিরভোে প্রোর্বমক সু্কয়ল কমথসবচূ প্রদোন করোটো সু্কল যবোিথ গুয়লোর জনয বোধ্যেোমূলক করোর মোধ্যয়ম 12 বের
ব স পেথ ৃ ু ু ু থন্ত বিশুয়দর পবরবোরবয়ের জনয স্কল শুরুর আয়ের ও স্কল েটি পরবেী পবরয়ষবো কমসূবচয়ে আয়রো
ভোয়লোভোয়ব অযোয়ক্সস প্রদোন করো হয়ে৷

বিেোর্ীয়দরয়ক সহো েো করো

অন্টোবরওয়ে েো েো করো হয়ে:

• সব ব য়সর 225,000 এরও যববি কয়লজ ও ববশ্বববদযোল  বিেোর্ীর টিউিন বফ বি কয়র যদ ো হয়ে৷ বনম্ন-
ও মধ্য-আয় র পবরবোরগুয়লোর বিেোর্ীয়দর জনয ববনোমূয়লয বো স্বল্পমূয়লয টিউিয়নর বযবস্থো রয় য়ে; $90,000 
িলোর পেথন্ত উপোজথ নকোরীয়দর টিউিন বি, এবং $175,000 পেথন্ত উপোজথ নকোরী পবরবোয়রর বিেোর্ীরোও আবর্থক
সহো েো পোও োর যেোেয৷

• 2018 সোয়লর যহমন্ত যর্য়ক শুরু কয়র, মধ্য-আয় র পবরবোরগুয়লোর বো বববোবহে বিেোর্ীয়দর জনয OSAP ও
আয়রো আবর্থক সহো েো পোও োর ববষ টি আয়রো সহজ কয়র যেোলো হয়ে৷

• ‘অন্টোবরও ওয়পন যটক্সটবুক’ উয়দযোয়ের মোধ্যয়ম ববনোমূয়লয অনলোইয়ন পোঠ্যবই ও বিেোসোমগ্রী প্রদোয়নর দ্বোরো
5,000 এরও যববি বিেোর্ীর $520,000 িলোয়ররও যববি সোশ্র করো হয়ে৷

• OSAP ঋর্ পবরয়িোধ্ প্রবি োয়ক আয়রো নমনী করো হয়ে৷ একক বিেোর্ীরো বেয়র কমপয়ে $35,000 িলোর
আ শুরু করোর আয়ে েোয়দর সু্টয়িন্ট যলোয়নর অন্টোবরওর অংি পবরয়িোধ্ করো শুরু করয়ে হয়ব নো, েো
আয়ের নযূনেম $25,000 িলোর যর্য়ক $10,000 িলোর যববি৷

বোসস্থোয়নর সোমর্থয বোড়োয়নো

অন্টোবরওয়ে েো েো করো হয়ে:

• জোনু োবর 1, 2017 যর্য়ক প্রর্মবোর বোবড় ি কোরীয়দর ময়ধ্য যেোেযয়দর জনয সয়বথোচ্চ লযোন্ড ট্রোন্সফোর টযোক্স
বরফোয়ন্ডর পবরমোর্ বদ্বগুর্ কয়র $4,000 িলোর করোর মোধ্যয়ম আয়রো যববি যলোকজয়নর জনয েোয়দর প্রর্ম বোবড়
যকনোয়ক আয়রো সহজ কয়র যদ ো হয়ে৷ এর অর্থ হয়লো অন্টোবরওয়ে যেোেয বোবড় ি কোরীরো েোয়দর প্রর্ম বোবড়র
দোয়মর প্রর্ম $368,000 িলোয়রর উপর যকোয়নো লযোন্ড ট্রোন্সফোর টযোক্স বদয়ে হয়ব নো৷

• যবসরকোবর খোয়ে ভোড়ো যদ ো ইউবনটগুয়লোয়ে ভোড়ো বন ন্ত্রর্ সম্প্রসোরর্ করো হয়ে এবং ‘যফ োর হোউবজং প্ল্যোন’-
এর মোধ্যয়ম হোউবজং মোয়কথ টয়ক পুনরো ভোরসোমযপূর্থ করয়ে সোহোেয করো হয়ে৷

অর্থ মন্ত্রর্োল
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