
 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়  

৪.৮ বিবিয়ন কানাডীয় ির্ণ িানন দাবিদ্রর্ায় িাস কিা সনত্বও জার্ীয় ককান ককৌশি ছাড়াই কানাডা G8-এি একিাত্র কদশ দাবিদ্র হ্রাস কিাি প্রনেষ্টা োবিনয় 
যানে।  

পটভূবিকা 
িাথাবপছু বজবডবপ-এি উপি বভবি কনি কানাডা পৃবথিীি ১৫র্ি সিনেনয় সিদৃ্ধশািী কদশ হওয়া সনত্বও ৭ জন এি িনযে ১ জন কানাডীয় কিেঁনে থাকাি জনে 
র্ানদি কিৌবিক োবহদা পূির্ কিনর্ পানি না। পযণাপ্ত পবিিার্ বনিাপদ কিণসংস্থাননি অভানিি কািনর্ ৪.৮ বিবিয়ন কানাডীয় যনথাবের্ িাসস্থান, স্বাস্থেনসিা, 
বশশু যত্ন ও পুবষ্টকি খাদে কপনর্ সক্ষি নয়। 

দাবিদ্রর্া পযণাপ্ত আনয়ি অভানিি কথনকও কিবশ; এটা একটা িোপক অবভজ্ঞর্া যা একজন িেবিনক কানাডীয় সিানজ সমূ্পর্ণরূনপ অংশগ্রহর্ কিনর্ িাযা কদয়। 
দাবিদ্রর্ায় িসিাসকািী িেবিিা বনম্নিাননি িাসস্থান, কু্ষযা ও অপযণাপ্ত পুবষ্ট, প্রবর্নিাযনযাগ্ে অসুখ ও কিাগ্, বনিাপিাহীন কিণসংস্থান, িবযণর্ িানবসক োপ ও 
সািাবজক বিবেন্নর্া, অপ্ররু্ির্াি অনভূুবর্, উন্নবর্সাযন ও বশক্ষাি সঙু্কবের্ সুনযাগ্, বিষিে এিং সিানিােনাি অবভজ্ঞর্া িাভ কনি (বডগ্বনটি ফি অি: আ 
নোশনাি অোবি-কপ্রাভাটিণ  প্ল্োন ফি কোনাডা)।  

কানাডা িাস কিাি জনে কি সাশ্রয়ী স্থান হনয় যানে। িাসস্থান, খাদে, পবিিহন, বশশু যত্ন এিং স্বাস্থেনসিাি িেয় অপ্রবর্নিাযেভানি কিনড় যাওয়া সনত্বও 

িদূ্রাস্ফীবর্ি বনয়ন্ত্রর্ কিা হয় যা ১৯৭৫ সানিি গ্ড় ননূের্ি িজবুিি কেনয় সািা কানাডায় গ্ড় ননূের্ি িজবুিি িাত্র এক পয়সা কিবশ।  

দাবিদ্রর্াি িেয় দাবিদ্র হ্রাস কিাি িেয়নক ছাবড়নয় যায়। নোশনাি কাউবিি অি ওনয়িনফয়াি-এি একটি প্রবর্নিদন অনসুানি কিদার্ানদি প্রবর্ িছি ২৪ 
বিবিয়ন ডিানিি কিবশ দাবিদ্রর্াি িিূে বদনর্ হয়। প্রবর্ িছি গৃ্হহীনর্াি কিাট িেয় ৭.০৫ বিবিয়ন ডিাি আনিুাবনক বহসাি কিা হনয়নছ। অথে প্রবর্ িছি 
কানাডাি গৃ্হহীনর্া সিনূি উৎপাটন কিনর্ এই অনথণি িাত্র অনযণক পবিিার্ িাগ্নি। 
উপিন্তু, ৬ িছনিি বননে বশশুনদি জনে ১ ডিাি বিবননয়াগ্ ভবিষেনর্ি ৯ ডিাি 
িেয় সঞ্চয় কনি। 

বিটিশ কিবিয়া ছাড়া কানাডাি সকি প্রনদশ এিং অঞ্চি দাবিদ্র হ্রাসকির্ ককৌশি 
গ্রহর্ কনিনছ িা ির্ণ িানন গ্রহর্ কিনছ। এই দাবিদ্র বনিসনন ককন্দ্রীয় পযণানয় একটা 
অথণপূর্ণ প্রবর্শ্রুবর্ি আিশেকর্া ককৌশিসিনূহি একটা িিূ বিবশষ্টে। দাবিদ্র হ্রাস কিাি 
জনে প্রনদশ এিং অঞ্চিসিহূ কয কাজগুনিা কিনর্ অঙ্গীকাি কনিনছ র্াি 
অবযকাংশনর্ই ককন্দ্রীয় সিকানিি বিপুি সবিবির্ সহায়র্াি প্রনয়াজন। 

আিানদি একটা দাবিদ্র হ্রাসকির্ ককৌশি প্রনয়াজন যা সুবনবদণষ্ট, ককৌশিগ্র্ ও 
পবিিাপসাযে উপানয় দাবিনদ্রি িিূ কাির্ রু্নি যনি। এই ককৌশনিি অজণ ননযাগ্ে িক্ষে থাকনি যা দাবিদ্র দ্বািা প্রভাবির্ িেবিনদি োবহদা ও অংশগ্রহনর্ি উপি 
আনিাকপার্ কিনি। স্বের্া, জিািবদবহর্া এিং অগ্রগ্বর্ি সহজনিাযে সূেকগুনিা একটা জার্ীয় দাবিদ্র হ্রাসকির্ ককৌশি (National Poverty Reduction 

Strategy) কাযণকি কনি রু্িনি।  

প্রশ্নািিী 

১। আপনাি দি কিণসংস্থান িাড়ানর্ এিং োকুবিি িাননি উন্নবর্ ঘটানর্ বক কিনি? 

২। আপনাি দি িানজনটি সুষির্া িনাি অথণননবর্ক ও কিণসংস্থান িবৃদ্ধি বিষনয় ককান পনথ েিনছ? 

৩। আপনাি দি বক িেিসা প্রবর্ষ্ঠান এিং িেবি উভনয়ি জনেই আিও পবিেন্ন ও প্রগ্বর্শীি কি িেিস্থা সিথণন কনি? 

সম্পদ: 

এই বসবিনজি আিও র্থে এিং অবর্বিি র্থে পনত্রি জনে http://spno.ca/canada-votes-2015 –এ কদখুন। 
 
 
 
 

CANADA  VOTES কানাডা কভাট কদয় 
2015 FEDERAL ELECTION BULLETIN: 

CLIMATE 
CHANGE ২০১৫ সানিি 
ককন্দ্রীয় বনিণােন িুনিটিন 

জিিায়ুি পবিির্ণ 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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