
   

 

   

   

  

      

             
              

           
              

               
             

          

  

 

   

 

 

 

 

 

  

     
    
    

  

    
     

     
    

   

    
     

      
     

    
     

   

     

             
            

    

           
           

পরিচর্যা ও 

সযুর্াযেি জন্য 
একটি পরিকল্পন্া 

অন্টারিওি অর্যনন্রিক ও িাজস্ব সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা 
একটি অনিনিত ও চ্যালেনজিং বৈনিক পনিলৈশ সলেও প্রলেশজলুে মািুষ ও ৈযৈসা প্রনতষ্ঠািসমূলেি অৈোলিি 

কািলে 2017 সালে অন্টানিওি অর্থিীনত প্রৈৃ ৃনি োভ কলিলে৷ অর্থনিনতক প্রৈনি ও সঠিক িাজস্ব ৈযৈস্থাপিা 
অন্টানিওলক 2017-18 সালেি ৈালজটলক ভািসামযপূেথ কিাি প্রনতশ্রুনত ৈাস্তৈায়লিি পলর্ নিলয় যালে, এৈিং 
$600 নমনেয়ি ডোলিি বৈনশ উদ্বৃত্ত র্াকলৈ ৈলে ধািো কিা েলে৷ 2018–19 ৈেলিি শুরুলত, এই প্রলেলশ 

নজনডনপ’ি শতকিা এক ভালেি কম ঘাটলত র্াকলৈ ৈলে ধািো কিা েলে এৈিং একটি ভািসামযপূেথ ৈালজট 

প্রেয়লিি জিয প্রনতশ্রুনত প্রোি কিলে যা িাজলস্বি োয়-োনয়ত্বসে েে পনিলষৈায় গুরুত্বপেূথ নৈনিলয়াে কিলৈ 

- 2024–25 ৈেিলক েক্ষ্য কলি একটি ভািসামযপূেথ ৈালজট প্রেয়ি কিলৈ৷ 

বরলষ্ঠ অর্য ৃনন্রিক প্রবরি 

2014 সাে বর্লক প্রকৃ ত নজনডনপ 
কািাডা এৈিং অিয সৈ নজ7 
বেশগুলোি তু ৃেিায় দ্রুত প্রৈনি 

োভ কিলে৷ 

ভািসামযপরূ্য বাযজট 

2017-18 ৈেলি $600 নমনেয়ি 
ডোলিি বৈনশ উদ্বতৃ্ত র্াকলৈ ৈলে 

ধািো কিা েলে, যা টািা িয় 

ৈেি ধলি অন্টানিওি িাজলস্বি 

েক্ষ্যমাত্রালক অনতক্রম কিলৈ৷ 

কমযসংস্থান্ বরি ৃ

অর্থনিনতক মন্দাি পি বর্লক 
800,000 এিও বৈনশ চ্াকনি বতনি 

কিা েলয়লে এৈিং 17 ৈেলিি মলধয 
বৈকািলত্বি োি এখি সৈলচ্লয় কম৷ 

েত ৈেি, প্রনতনেি েলে 500 
িতু ি চ্াকনি বতনি কিা েলয়লে৷ 

অন্টানিওি িাজলস্বি নচ্ত্র 

অন্টানিওলত যা যা কিা েলে: 
• বোকজি বযসৈ পনিচ্যথা ও পনিলষৈাি উপি নিভথ ি কলি বসগুলোি প্রোলিি জিয স্বাস্থযলসৈা, েৃে 

পনিচ্যথা, মািনসক স্বাস্থয, চ্াইল্ড বকয়াি এৈিং অিযািয খালত নতি ৈেলি $20.3 নৈনেয়ি ডোি িতু ি 

নৈনিলয়াে কিা েলে৷ 

• এইসৈ নৈনিলয়ালেি মাধযলম, যা 2018–19 ৈেলি $6.7 নৈনেয়ি, 2019–20 ৈেলি $6.6 নৈনেয়ি এৈিং 
2020–21 ৈেলি $6.5 নৈনেয়ি ঘাটনত বতনি কিলৈ, এৈিং 2024–25 ৈেলি একটি ভািসামযপূেথ 



 
   

 
  

          
    

              

             

               

              

            
    

            
          

      

                

                

     

               

      

             
            

   

               
      

               
       

            
              

 

2018 অন্টানিও ৈালজট 

ৈালজলট প্রতযাৈতথ লিি পনিকল্পিাি মাধযলম, এই প্রলেলশি োনয়ত্বপূেথ িাজস্ব ৈযৈস্থাপিাি ট্র্যাক বিকলডথ 
নিলি যাওয়া েলৈ৷ 

• 2017–18 ৈেলি জিপ্রনত কমথসূনচ্লত এই প্রলেশ সৈথনিম্ন খিলচ্ র্াকলৈ ৈলে প্রতযাশা কিা েলে৷ 

• অৈযােত অর্থনিনতক প্রৈনিি ৃ পূৈথাভাষ দ্বািা পনিচ্ানেত েলয় বমাট িাজস্ব 2018−19 ৈেলি $152.5 

নৈনেয়ি ডোি বর্লক 2020−21 ৈেলি $163.8 নৈনেয়ি ডোলি উন্নীত েলৈ ৈলে প্রতযাশা কিা েলে৷ 

• 2018−19 বর্লক 2020−21 ৈেলি এই প্রলেলশি কমথসূনচ্ি খিচ্ $145.9 নৈনেয়ি ডোি বর্লক $155.8 

নৈনেয়ি ডোলি উন্নীত েলৈ ৈলে পূৈথাভাষ বেয়া েলয়লে, যা শনিশােী ও গুরুত্বপূেথ সিকানি 

পনিলষৈালক সোয়তা কিলৈ৷ 

• পনিলষৈাগুলোলত ডু নিলকশি কমালত কমথসূনচ্ ৈাস্তৈায়ি সমেয় কিা এৈিং নৈেযমাি সম্পলেি পুিৈথন্টি 

কিা েলে, এৈিং কমথসূনচ্গুলোলক আলিা বৈনশ জি-বকনিক কিাি জিয পনিলষৈা ৈাস্তৈায়লিি বক্ষ্লত্র 

উদ্ভাৈিী পিনত ৈযৈোি কিা েলে৷ 

• 2021 সাে পযথন্ত প্রকৃ ত নজনডনপ প্রৈৃনি শতকিা 1.9 ভাে েলৈ ৈলে পূৈথাভাষ বেয়া েলয়লে৷ 

• িপ্তানি ও ৈযৈসায় নৈনিলয়াে অন্টানিওি প্রৈনিি ৃ বক্ষ্লত্র গুরুত্বপূেথ নিয়ামক েলৈ ৈলে আশা কিা েলে৷ 

ঋে ৈযৈস্থাপিাি বক্ষ্লত্র অন্টানিওি প্রনক্রয়া 

ঋলেি খিলচ্ি সুে এখি িাজলস্বি প্রলতযক ডোলিি জিয 8 বসন্ট, যা 2000 সালে নেে 15 বসন্ট৷ 

োনয়ত্বশীেতাি সালর্ ঋে ৈযৈস্থাপিাি জিয অন্টানিওি যা কিলে: 

• 25 ৈেলিি মলধয ঋে-ও-িাজলস্বি অিুপাত সৈথনিম্ন সুলে িানমলয় এলিলে, যা এই প্রলেশলক বসই সৈ 

কমথসূনচ্লত িাজস্ব ডোি খিচ্ কিলত সক্ষ্ম কিলে বযগুলো অন্টানিওি বোকজিলক সিাসনি সুনৈধা 
প্রোি কিলে৷ 

• েলে 30 নৈনেয়লিিও বৈনশ িেে নিজাভথ সিংিক্ষ্লেি মাধযলম এখি ও ভনৈষযলত এই প্রলেশলক তাি 

আনর্থক ৈাধযৈাধকতা পূিলে সাোযয কিলে৷ 

• এই প্রলেলশি ঋলেি বপাটথ লিানেও েলে েীঘথসময় ধলি ৈজায় বিলখ কম সুলেি োি ও অন্টানিওি 

ৈন্ডগুলোি জিয বজািালো চ্ানেো ৈজায় িাখলে৷ 

• প্রলেশজলে পনিৈেি ও অিযািয পনিলৈশৈান্ধৈ প্রকলল্প অন্টানিওলক তেনৈে বযাোি নেলত সাোযয কিাি ু
জিয নিি ৈন্ড কমথসূনচ্ি প্রনত প্রনতশ্রুনত প্রোি কিলে, যা অন্টানিওি ঋেিেে কমথসূনচ্ি একটি অিংশ৷ 

অর্থ মন্ত্রোেয় 
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