
 
 

পরিচর্যা ও  

সযুর্াযেি জন্য  
একটি পরিকল্পন্া 
  

অন্টারিওি বাযজট 2018: শীর্য 10টি উযেখযর্ােয রবর্য়  
এই প্রদেদের পররকল্পনায় অন্তর্ভু ক্ত রদয়দে স্বাস্থ্যদেবা, চাইল্ড ককয়ার, গৃহ পররচর্ুা ও মানরেক স্বাদস্থ্যর কেদে 
উদেখদর্াগয নতভ ন রবরনদয়াগ, এবং প্রদেেজভদে জনগদের জনয আদরা েভদর্াগ ততররর জনয নতভ ন বযবস্থ্া গ্রহে 
করা৷ উদেখদর্াগয অংেগুদ ার মদযয অন্তর্ভু ক্ত রদয়দে: 

 

1. 65 বছি ও তািযচযয় ববরশ বয়সী সবাি জন্য OHIP+ এি মাধ্যযম রবন্ামূযযয 
বেসরিপশযন্ি ওর্ুধ্ েদান্ কিা 
65 বের ও তারদচদয় কবরে বয়েী েবার জনয কপ্রেরিপেদনর ওষভয েমূ্পেু রবনামূদ য 
প্রোন করা হদব, র্া প্রদতযক প্রবীে নাগররদকর প্রদয়াজনীয় ওষভয পাওয়ার রবষয়টি 
রনরিত করদব৷ ‘অন্টাররও ড্রাগ কবদনরিট’-এর বারষুক রিিারিব  ও ককা-কপ বারত  
করার মাযযদম, অন্টাররওর একজন প্রবীে নাগররদকর বেদর গদে $240 ি ার োশ্রয় 
হদব৷ অন্টাররওর 2017 োদ র বাদজদট 25 বেদরর কম বয়েী েবার জনয রি 
কপ্রেরিপেদনর ওষভয চা ভ করার পর OHIP+ এর এই েম্প্রোরে করা হদয়দে৷ 
 

 

2. আযিা ববরশ চাইল্ড বকয়াি, আযিা ববরশ অপশন্ 
আোই বের বয়েী রেশুরা রকন্ডারগাদটুদনর জনয কর্াগয হওয়ার আদগ পর্ুন্ত তাদের 
জনয রবনামূদ য রপ্রস্কভ   চাইল্ড ককয়ার চা ভ করার মাযযদম আদরা োশ্রয়ী মানেম্পন্ন 
চাইল্ড ককয়ার প্রোন করা হদব৷ এর িদ  একটি েন্তান রদয়দে এমন পররবাদরর গদে 
$17,000 োশ্রয় হদব, এবং পূেু-রেবে রকন্ডারগাদটুন কেদক পররবারগুদ ার র্া োশ্রয় 
হদব এটি তার োদে কর্াগ হদব৷ প্রাক তেেবকা ীন রেো রেশুদের অযাকাদিরমক 
তনপভেযদক আজীবন উন্নত কদর োদক বদ  কেখা কগদে৷ 
 

 

3. অন্টারিওযত ওর্ুধ্ ও দাাঁযতি রচরকৎসা সংিান্ত ন্তুন্ কমযসূরচ 
অন্টাররওদত ওষভয ও োাঁদতর রচরকৎো েংিান্ত নতভ ন কমুেূরচ চা ভ করা হদে, র্ার 
মাযযদম র্ারা অরিে কেদক স্বাস্থ্য েভরবযা পান না অেবা OHIP+ বা অনয ককাদনা 
েরকারর কমুেূরচ কেদক কর্াদরজ পান না তারা প্ররত বের উপর্ভক্ত কপ্রেরিপেদনর 
ওষভয ও োাঁদতর রচরকৎোর খরদচর েতকরা 80 (আরে) র্াগ কিরত পাদবন — 
অরববারহত বযরক্তর জনয েদবুাচ্চ $400 ি ার, প্রদতযক েম্পরতর জনয $600 ি ার 
এবং েভ’টি কেদ দমদয়েহ চারজদনর পররবাদরর জনয $700 ি ার৷ 
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4. রসরন্য়সয বেযরদ  বোম কমযসূরচ 
নতভ ন ‘রেরনয়েু কহ রে কহাম’ কমুেূরচ চা ভ করা হদে৷ এটি বয়স্ক প্রবীে বযরক্তদের 
বারেদত বেবাে করার োদে (কর্খাদন তারা োকদত চান) েংরিষ্ট খরচ রচরিত কদর 
োদক৷ 75 বের বা তারদচদয় কবরে বয়েী বযরক্তদের কনতৃদে পররচার ত কর্াগয 
পররবারগুদ াদক এটি বেদর েদবুাচ্চ $750 ি ার কবরনরিট প্রোন কদর র্াদত তারা 
স্বাযীনর্াদব বেবাে করদত পাদরন এবং তাদের বারে রেোদবেদের খরচ কপাষাদত 
পাদরন৷ 

 

5. শরিশাযী োসপাতায, আযিা ভাযযা পরিচর্যা 
আদরা র্াদ ার্াদব পররচর্ুা পাওয়া, অদপোর েময় কমাদনা, যারেেমতার েমেযা 
েমাযান করা এবং অন্টাররওর িমবযুমান ও বয়ে বােদত োকা জনদগাষ্ঠীর চারহো 
আদরা র্াদ ার্াদব কমটাদনার জনয 2018-19 বেদর আদরা $822-রমর য়ন ি ার 
রবরনদয়াগ কদর, এবং কেইোদে হােপাতা  ততরর ও েংস্কাদরর জনয 10 বেদর প্রায় $19 
রবর য়ন ি ার রবরনদয়াদগর মাযযদম হােপাতা গুদ ার উন্নয়ন করা হদে৷ 
 

 

6. মান্রসক স্বাস্থ্য সংিান্ত রবর্য়সমূে 
োরা অন্টাররওজভদে আদরা  ে  ে রেশু, তরুে-তরুেী ও প্রাপ্তবয়স্কদের জনয আদরা 
র্াদ া ও দ্রুততর মানরেক স্বাস্থ্য ও মােকােরক্ত রনরাময় পররদষবা প্রোন করা হদব — 
চার বেদরর মদযয কমাট তহরব  $17 রবর য়ন ি াদররও কবরে অদেু উন্নীত করা হদব৷ 
 

 

7. েবীণযদি জন্য েেৃ পরিচর্যা 
রতন বেদরর মদযয $650-রমর য়ন ি ার রবরনদয়াদগর মাযযদম আদরা 2.8 রমর য়ন 
ঘণ্টা বযরক্তগত েহায়তা এবং আদরা 284,000 নারেুং রর্রজটেহ গৃহ ও করমউরনটি 
স্বাস্থ্যদেবা পররদষবায় আদরা কবরে অযাদেে প্রোন করা হদব৷ 
 

 

8. বৃরিেতভাযব েরতবন্ধী বযরিযদি জন্য েরতবন্ধকতা অপসািণ 
অবরহত রেদ্ধান্ত গ্রহে এবং করমউরনটিদত েরিয়র্াদব অংেগ্রহেদক েেম কদর এমন 
একটি বযবস্থ্ার মাযযদম প্রায় 47,000 বৃরদ্ধগতর্াদব প্ররতবন্ধী প্রাপ্তবয়স্ক বযরক্তর জনয 
পররদষবা কজারোদরর  দেয $1.8 রবর য়ন ি ার রবরনদয়াদগর মাযযদম আদরা নযায়েঙ্গত 
একটি েমাজ গদে কতা া হদব৷ 

 

9. রি টিউশযন্ি মাধ্যযম রশক্ষার্থীযদি সাফযযয সোয়তা কিা  
েব বয়দের 225,000 এরও কবরে কদ জ ও রবশ্বরবেযা য় রেোেীর টিউেন রি রি 
কদর কেয়া হদে৷ রনম্ন- ও মযয-আদয়র পররবারগুদ ার রেোেীদের জনয রবনামূদ য বা 
স্বল্পমূদ য টিউেদনর বযবস্থ্া রদয়দে; $90,000 ি ার পর্ুন্ত উপাজুনকারীদের টিউেন রি, 
এবং $175,000 পর্ুন্ত উপাজুনকারী পররবাদরর রেোেীরাও আরেুক েহায়তা পাওয়ার 
কর্াগয৷ 
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10. ন্ূযন্তম মজরুি বাড়াযন্া এবং ভাযযা কমযসংস্থ্াযন্ি বযবস্থ্া কিা 
নূযনতম মজভরর বারেদয় জানভয়ারর 1, 2018 তাররদখ ঘণ্টায় $14 ি ার, এবং জানভয়ারর 
1, 2019 তাররদখ ঘণ্টায় $15 ি ার করার মাযযদম োরা অন্টাররওজভদে 1.2 রমর য়ন 
বযরক্তর জনয েীঘু প্রতীরেত মজভরর বৃরদ্ধ করা হদে৷ এোোও এই প্রদেে অন্টাররওর 
বযবো প্ররতষ্ঠান, রেোেী ও গ্রযাজভদয়টদেরদক েহায়তা করার জনয, এবং র্াদ া, উচ্চ-
কবতদনর চাকরর আকষুদে েহায়তা করার জনয র্াদ া চাকরর ও প্রবৃরদ্ধর পররকল্পনার 
মাযযদম রতন বেদরর মদযয $935 রমর য়ন ি াদরর নতভ ন তহরব  প্রোন করদে৷ 

 


