অে�িলয়ার পু নরু�ারেক
সু রি�ত করা
অে�িলয়া েকািভড-১৯ এর ধা�া েবশ
ভালভােবই কািটেয় উঠেছ
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আমােদর ঘুের দাঁড়ােনা

পিরক�না

েকািভড ১৯ এর-সময়, অে�িলয়া েবিশরভাগ েদেশর তু লনায় কম
সং�মণ, হাসপাতােল ভিতর্ র হার এবং কম সংখয্ক মৃতুয্র েভতর িদেয়
�াে�য্র িদক িদেয় িবে�র শীষর্�ানিট অজর্ন কেরেছ।

অে�িলয়ার পুনরু�ার িনি�তকে� সরকােরর অথর্ৈনিতক পিরক�নার
পরবত� পযর্ায়ই হল এই বােজট।

�ায় ৩০ বছেরর মেধয্ অে�িলয়ার �থম ম�া চলাকালীন সমেয় সরকােরর
জরুির সহায়তা অথর্নীিতেক একিট গরু�পূণর্ জীবন স�ার কেরিছল।
অথর্নীিত দৃঢ়ভােব পুনরু�ার হেয়েছ যা গত বােজেটর �তয্াশার েচেয় নয়
মাস আেগই �াকমহামারী �ের- িফের আসার জনয্ ৈতির, েসইসােথ
েবকারে�র হার পুনরু�ার ১৯৯০ এর দশেকর ম�ার েচেয় পাঁচগণ �ততর
হেব বেল ল�য্মা�া ধাযর্ করা হেয়েছ।
যিদও আমরা এখনও মহামারী কািটেয় উঠেত পািরিন, সামেনর অথর্ৈনিতক
চয্ােল� েমাকােবলায় িবে�র অনয্ানয্ েদেশর তু লনায় আমরা আরও ভাল
অব�ােন রেয়িছ।
অে�িলয়ার পুনরু�ার সুরি�ত করেত এই সাফেলয্র উপর িভিৎত কেরই
বােজটিট ৈতির হেয়েছ।

এিট কমর্সং�ান সৃ ি� করেব, �েয়াজনীয় পিরেষবািদর গয্ারাি� েদেব এবং
অে�িলয়ােক আরও সুরি�ত ও ি�িতশীল করেব।
িনে�া� উপােয় এগেলা করা হেবঃ
•

বয্ি�গত আয়কর �াস;

•

বয্বসায় কর �েণাদনা;

•

নতু ন িশ�ানিবশ এবং �িশ�ণ সংকুলান;

•

আরও অবকাঠােমা; এবং

•

�ুল, হাসপাতাল, বয়� েসবােক�, মানিসক �া�য্ এবং
এনিডআইএেসর জনয্ েরকডর্ পিরমান তহিবল

এিট অে�িলয়ার পুনরু�ারেক সুরি�ত করেব এবং েবকারে�র হারেক
কিমেয় েদেব।
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কমর্সং�ান সৃ ি� এবং আমােদর অথর্নীিত পুনরু�ার
•

•

�� ও মধয্ম আেয়র েলাকেদর জনয্ অিতির� ৭.৮ িবিলয়ন
ডলােরর কর েরয়াত, যার পিরমান বয্ি�র ে�ে� ১০৮০ ডলার
িকংবা কমর্রত দ�িতেদর ে�ে� ২১৬০ ডলার।
বয্বসােয় িবিনেয়াগ এবং কমর্সং�ান বাড়ােত ভিবষয্ৎ আেয়র উপর
আরও ২০.৭ িবিলয়ন ডলােরর কর ছাড় েদয়ার জনয্ অ�ায়ীভােব
স�ূ ণর্ বয্য় এবং েলাকসানেক আেগর বছেরর সােথ যু� করার
সময়সীমা বধর্ন করা

•

উ�ত ও �সািরত মানিসক �া�য্েসবা খাত এবং আৎমহতয্া
�িতেরােধ ২.৩ িবিলয়ন ডলার �দান

•

আমােদর �াক িবদয্ালয়গেলােত িবিনেয়াগ করা

নারীেদর িনরাপৎতা এবং অথর্ৈনিতক সু র�া উ�ত করা
•

মিহলা ও িশশ িনযর্াতন িনমূর্ল করা

•

অে�িলয়ান কমর্ে��গিল যােত েযৗন হয়রািন েথেক মু� থােক
তা িনি�ত করা

•

অবকাঠােমাগত �িত�িত তহিবল করেত দশ বছের অিতির�
১৫.২ িবিলয়ন ডলার

•

•

মিহলােদর �া�য্েসবােক সহজলভয্ করা এবং এর গণমান উ�ত
করা

েহাম িব�ার �কে� িনমর্াণ শরুর সময় বিধর্ত করা এবং নতু ন েহাম
গয্ারাি� বাড়ােনা

•

•

অে�িলয়ার িডিজটাল অথর্নীিতর িবকােশ অবকাঠােমা এবং
দ�তায় িবিনেয়াগ

চাই�েকয়ােরর বয্য় কিমেয় এবং কমর্সং�ান এবং মিহলােদর
আিথর্ক সুর�া সহায়তা কের নারীেদর অথর্ৈনিতক িনরাপৎতা
েজারদার করা

•

িবমান ও পযর্টন সহায়তার জনয্ ১.২ িবিলয়ন ডলার অনুদান সহ
আমােদর সবেচেয় �িত�� খাত এবং অ�লগিলেক সহায়তা করা

জরুরী পিরেষবাগেলা িনি�ত করা
•

েকািভড-১৯ �া�য্ েসবা বািড়েয় এবং েকািভড-১৯ িটকাদান
ে�া�ােম আরও িবিনেয়ােগর মাধয্েম অে�িলয়ানেদর �াে�য্র
সুর�া

•

অিতির� ১৩.২ িবিলয়ন ডলার িদেয় এনিডআইএসেক পুেরাপুির
অথর্ায়ন কের �িতব�ী বয্ি�েদর সহায়তা করা

•

বয়� েসবা খাত সং�ােরর জনয্ অথর্ বয্য় করেত ১৭.৭ িবিলয়ন
ডলার সরবরাহ করা এবং বয়� অে�িলয়ানেদর �িত যােত ��া,
যৎন এবং মযর্াদার সােথ আচরণ েদখােনা হয় তা িনি�ত করা
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আরও েবশী সহনশীল ও িনরাপদ অে�িলয়া িনি�ত করা
•

আমােদর জাতীয় সুর�া এবং আইন �েয়ােগর স�মতাগেলােত
িবিনেয়াগ কের অে�িলয়ানেদর সুরি�ত রাখা

•

২০৩০ সােলর মেধয্ কৃিষ উৎপাদন ১০০ িবিলয়ন ডলার বাড়ােনার
ল�য্ অজর্েন কৃিষ িশ�েক সহায়তা করা

•

�ালািনেক িনরাপদ, সা�য়ী মূেলয্র এবং িনভর্ রেযাগয্ রাখা

•

েমিডকয্াল ও ৈজব�যুি�েত নতু ন নতু ন উ�াবনেক উৎসািহত
করা

•

আমােদর এই অ�েলর স�াবনােক উে�াচন করা

•

�াকৃিতক দুেযর্ােগ �িত�� কিমউিনিটগেলােক সহায়তা করা
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