
 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়  

২০০৮-২০০৯ সালের বিশ্ব মন্দা কানাডীয় অর্ণনীবি ও চাকুরীর ক্ষেলে িার মাশুে বনলয়লে। কমণজীিী মানুলষর হার হ্রাস পালে। চাকুরীর 
মালনর অিনবি ঘটলে। অলনক ক্ষিবি মানুষ বনরাপত্তাহীন কমণসংস্থালন রলয়লে। ক্ষকন্দ্রীয় সরকার অর্ণননবিক ও কমণসংস্থালনর প্রিৃবিলি 
বিবনলয়ালের পবরিলিণ  কমণসবূচ এিং পবরলষিা কাটার মধ্য বিলয় ঋর্ হ্রাস করার জনয কাজ চাবেলয় যায়।  

পটভূবমকা 

কমণসংস্থান হার যা কমণজীিী জনসংখ্যার অনুপাি পবরমাপ কলর িা ২০০৮ সালের ক্ষেব্রুয়াবরলি ৬৩.৭% ক্ষর্লক ২০১৫ সালের ক্ষেব্রুয়াবরলি 
৬১.৩% ক্ষনলম আলস। কমণসংস্থান প্রিৃবি েি ক্ষিড় িের ধ্লর ক্ষর্লম আলে। অলনক ক্ষিকার িযবি কাজ ক্ষখ্াোঁজা ক্ষেলড় বিলয়লে িা বনরাপত্তাহীন 
কমণসংস্থান গ্রহর্ করলি িাধ্য হলয়লে। 

প্রধ্ান িইুটি কানাডীয় িযাংলকর প্রবিলিিন অনুযায়ী ২০০৮ সালের মন্দার পলর বনরাপত্তাহীন কমণসংস্থালনর মাো উলেখ্লযােযভালি িৃবি ক্ষপলয়লে। 
বনম্ন-মালনর কাজগুলো সাধ্ারর্ি বনম্ন-মজবুর, বনম্ন-আলয়র ভবিষযদ্বার্ী এিং সময়সূবচর সালর্ সংযুি। বনরাপত্তাহীন কমণসংস্থালনর অবনশ্চয়িা 
ও অবস্থবিিীেিা িযবি ও পবরিারগুলোর উপর মানবসক চাপ িাড়ায়। বনরাপত্তাহীন কমণসংস্থান িযবি ও পবরিারগুলোলক িাবরদ্রিায় রালখ্।   

ক্ষকন্দ্রীয় সরকার বনবিয় অর্ণনীবি এিং িিুণে চাকুবরর িাজার বিষয়ক সমসযাগুলো ক্ষমাকালিো করার জনয বিবভন্ন িাখ্ার আহ্বান উলপো 

কলরলে। পবরিলিণ  এটা ক্রমােি কৃেিা িালজট তিরী কলরলে যা ২৮,০০০ সরকাবর চাকুরী োটাই কলরলে এিং স্বাস্থযলসিা, পবরলিিেি সুরো, 
খ্ািয বনরাপত্তা ও পবরিিণন, মানিাবধ্কার, অবভজ্ঞ ও অিসরপ্রাপ্ত কমণজীিীলির সুবিধ্া, বিজ্ঞান ও েলিষর্া খ্ালি পবরলষিা ক্ষকলট বিলয়লে। 

একই সমলয়, এটা কলপণালরিন এিং ধ্নীলির রাজলস্ব কর হ্রাস করায় বিবেয়ন বিবেয়ন ডোর ক্ষোকসান বিলয়লে। ২০১৩ সালে কলপণালরট 
কানাডা অিযিহৃি নেি অর্ণ ৬২৬ বমবেয়ন ডোর বনলয় িলসবেে যা অর্ণনীবি ও চাকুরীর ক্ষেে সৃবিলি বিবনলয়াে করা ক্ষযলি পারি।  

ক্ষভাট একটি সুলযাে যালি িযবি কানাডা’র অর্ণনীবি ও চাকুবরর মান সম্পলকণ  মিামি প্রিান করলি পালর। িারা একটি সরকার বনিণাচন 
করলি পালর যারা অর্ণননণবিক প্রিৃবি এিং ভালো চাকুবর সম্পবকণ ি বিষয়গুলো িালির অগ্রাবধ্কার িাবেকার িীলষণ রাখ্লি। 

প্রশ্নািেী 

১। আপনার িে কমণসংস্থান িাড়ালি এিং চাকুবরর মালনর উন্নবি ঘটালি 
বক করলি? 

২। আপনার িে িালজলটর সুষমিা িনাম অর্ণননবিক ও কমণসংস্থান িৃবির 
বিষলয় ক্ষকান পলর্ চেলে? 

৩। আপনার িে বক িযিসা প্রবিষ্ঠান এিং িযবি উভলয়র জনযই আরও 
পবরেন্ন ও প্রেবিিীে কর িযিস্থা সমর্ণন কলর? 

সম্পি: 

এই বসবরলজর আরও ির্য এিং অবিবরি ির্য পলের জনয 
http://spno.ca/canada-votes-2015 –এ ক্ষিখ্ুন। 
 
 
 
 
 

CANADA  VOTES কানাডা ক্ষভাট ক্ষিয় 
2015 FEDERAL ELECTION BULLETIN: 

CLIMATE 
CHANGE ২০১৫ সালের 
ক্ষকন্দ্রীয় বনিণাচন িুলেটিন 

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। 

  

একটি অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান - MCIS লযাঙ্গয়ুেজ সাতভি য়সস কিতি ক অনুবাতিি         ন্সনবচার্লনর ন্সিন: ১৯ অলটাবর, ২০১৫ 

www.mcislanguages.ca 
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 ক্ষভাট ক্ষিয়  
২০১৫ সালের ক্ষকন্দ্রীয় বনিণাচন িুলেটিন: 

চাকুবর ও অর্ণনীবি 

  

 ক্ষভাট ক্ষিয় 
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২০১৫ সালের ক্ষকন্দ্রীয় বনিণাচন িুলেটিন: 
   চাকুবর ও অর্ণনীবি   
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