
 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়  

প্রবি িছর প্রায় ২৫০,০০০ জন নিুন অবিিাসী কানাডায় আগমননর ফনে অবিিাসন জাবির সামাবজক, অর্ণননবিক 

ও রাজননবিক দনৃযের উপর উনেখন াগে প্রিাি বিস্তার কনর। নিুন কানাডীয়রা কনয়ক দযক ধনর সারা দদনয 
প্রার্িন্ত কবমউবনটি এিং যবিযােী কমণযবি গনে িুেনি সাহা ে কনরছ এিং িবিষেনি আমানদর সমবিগি বিকায ও 
সমৃবিনি অিদান রাখা চাবেনয়  ানি। 

পটিূবমকা 

২০০৮ সাে দর্নক যাসন-সংক্রান্ত বননদণযনা িেিহার করার মধে বদনয় দকন্দ্রীয় সরকার কানাডীয় অবিিাসন িেিস্থায় পবরিিণ ননর একটি গুরুত্বপূর্ণ পিবির 
সূচনা কনরনছ। এই পিবিটির মাধেনম নাগবরকত্ব ও অবিিাসন বিষয়ক মন্ত্রীনক সংসনদর অননুমাদন ছাোই অবিিাসন কমণকিণ ানদর কানাডা’র অবিিাসন 
নীবি ও িার অনযুীেন করনি সরসাবর বননদণয দদওয়ার ক্ষমিা প্রদান করা হনয়নছ। এই প্রবক্রয়ার ফনে অবিিাসন নীবিনি দ্রুি পবরিিণ ন ঘটিনয়নছ;  আর 
এই পবরিিণ ন অবিিাসননর ধরননর উপর স্থায়ী এিং এইিানি আগামী কনয়ক দযনকর জনে কানাডার অবিিাসন জনসংখোর উপর প্রিাি দফেনি। 

এই পবরিিণ নগুনোর একটি উদাহরর্ হনে অবিিাসনন একটি আগ্রহ প্রকাযপত্র (িা দ্রুি প্রনিয) মনডে-এ কানাডা’র পবরিিণ ন, দ  পিবির মাধেনম 
প্রিোবযি অবিিাসীনদর কানাডায় অবিিাসননর আনিদন করার জনে আমন্ত্রর্ চাওয়ার পূনিণ একটি “আগ্রহ প্রকাযপত্র” সম্পন্ন করনি হনি। এই মনডে 
অনসুানর, প্রিোবযি অবিিাসী  ারা অবিিাসন আনিদনপনত্রর অনোনে সকে অপবরহা ণ যিণ গুনো পূরর্ করনি সক্ষম হনিন, িানদর কানাডা, িার প্রনদয 
এিং অঞ্চেসমনূহ এিং প্রধান বননয়াগকিণ া ও বননয়াগকিণ ার দেগুনোর অর্ণননবিক ও শ্রমযবির চাবহদার উপর বিবি কনর িাছাই করা হনি এিং অবিিাসননর 
জনে আনিদন করনি আমন্ত্রর্ জানাননা হনি। 

এই পবরিিণ নটির অন্তবনণবহি অর্ণ হে আরও কা ণকর ও দক্ষ অবিিাসন িেিস্থা  া িিণ মান অর্ণননবিক অিস্থার উপর বিবি কনর  র্া র্িানি অবিিাসীনদর 
বনিণাচন কনর। বকন্তু এই মনডে অবিিাসন িেিস্থার প্রবি একটি উনেখন াগে পবরিিণ ন বননদণয কনর  া ুধধুমাত্র অর্ণনীবি এিং শ্রম িাজানরর প্রবি 
বনিণ রযীে। আরও উনেনগর িোপার হনো, এটানি দক্ষিার নানম দ্রুি প্রনিয মনডেটি কানাডীয়নদর কাছ দর্নক সবরনয় বননয় বননয়াগকিণ া ও বননয়াগকিণ ানদর 

পক্ষািেম্বনকারী দনের হানি অবিিাসন সংক্রান্ত বসিান্ত দনওয়ার িোপানর অিোবধক ক্ষমিা প্রদান কনর। 

কানাডার একটি কা ণকর ও দক্ষ অবিিাসন িেিস্থা প্রনয়াজন। জাবির সামাবজক ও অর্ণননবিক চাবহদাসমহূনক সহায়িা করনি িেিস্থাটিনি ক্ষমিাযােীনদর 
ক্ষমিা সীবমি সংক্রান্ত বিষয়টি সুবনবিি করার প্রনয়াজন রনয়নছ।  

প্রশ্নািেী 

১। আপনার মনি কানাডা’র অবিিাসন কমণসূবচর সামবগ্রক েক্ষে বক? 

২। আপবন বকিানি দ্রুি প্রনিয মনডেটির অধীনন িাছাই প্রবক্রয়ায় সম্ভািে অসামঞ্জসেগুনোনক িুনে ধরনিন?  

৩। আপবন বক মনন কনরন যাসন-সংক্রান্ত বননদণযনা িেিহার করার মধে বদনয় অবিিাসন বিষয়ক মন্ত্রীনক এি দিবয ক্ষমিা প্রদান করা  র্া র্ হনয়নছ? 

সম্পদ: 

এই বসবরনজর আরও ির্ে এিং অবিবরি ির্ে পনত্রর জনে http://spno.ca/canada-votes-2015 –এ দদখুন। 
 
 
 
 
 
 

CANADA  VOTES কানাডা দিাট দদয় 
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CLIMATE 
CHANGE ২০১৫ সানের 
দকন্দ্রীয় বনিণাচন িুনেটিন 

জেিায়ুর পবরিিণ ন 

 
 ক্যানাডীয়ান ক্াউন্সিল অন স াশ্যাল সডভললাপলেন্ট, ক্ন্সেউন্সনটি সডভললাপলেন্ট ক্াউন্সিল ডারহ্যাে, ক্ন্সেউন্সনটি সডভললাপলেন্ট হ্ল্টন, অযাডেন্টন স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং ক্াউন্সিল, স ন্ট জন 

ন্সহ্উেযান সডভললাপলেন্ট ক্াউন্সিল, স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং অযাণ্ড ন্সর ার্চ  ক্াউন্সিল অব ন্সবন্স , স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং অযাণ্ড ন্সর ার্চ  ক্াউন্সিল অব হ্যান্সেল্টন, স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং ক্াউন্সিল অব ক্যােব্রীজ অযাণ্ড 
নর্চ ডােফ্রাইজ, স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং ক্াউন্সিল অব ন্সক্লর্নার-ওয়াটারল,ু স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং সনটওয়াক্চ  অব অন্টান্সরও, এবিং স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং টরলন্টা ক্র্তচ ক্ প্রক্ান্সশ্র্। 
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