
কীপ ফাইিটং 
ফর $১৫ এন্ড 
েফয়ারেনস

আপনােদরেক আমােদর দরকার!
েপালগুিল েদখায় েয অনটািরওেত �িত 3 জেনর মেধ� 2 জন $ 
15 নূ�নতম মজুির এবং েফয়ার ওয়ািকর্ং কিন্ডশন সমথর্ন কের। 
িক� ২019 সােল $ 15 নূ�নতম মজুির কাযর্কর হেব না কারণ 
2018 সােলর জুেন যিদ েকান �িতকূ ল সরকার িনবর্ািচত হয়, 
তাহেল তারা সবিকছু সিরেয় িদেত পাের. েসই জন্ন� আমােদর 
সবাইেক একসােথ আেরা �িতবাদ জানােত হেব যিদ েকােনা 
সরকার এরকম করেত চায়. 

আপিন িক করেত পােরন? 
• আপনার বনু্ধ এবং সহকম�েদর সােথ কথা বলুন
• আপনার কিমউিনিট বা তার আেশ পােশ েকােনা ইেভেনট 

িদেত পােরন বা আপিন িনজে েকােনা ইেভনট েহাসট 
করেত পােরন. তার জন� সাহায� লাগেল আমােদর সােথ 
েযাগােযাগ করুন দয়া কের 

• েয রাজৈনিতক পািটর্ আমােদর এই 15 $ এবং Fairness 
campaign সােপাটর্ করেব আপিন তােকই আপনার 
মূল�বান েভাট িদন 

েকন আমােদর যুদ্ধ!

Tim Hortons মত েলাভী কেপর্ােরশন আমােদরেক 
িক্লয়ার ম�ােসজ িদেয়েছ েয আমােদরেক আেরা অেনক 
ফাইট করেত হেব আেরা ভােলা কমর্ অিধকার আদােয়র 
জন� .

একসেঙ্গ কাজ করার মাধ�েম, আমরা নতুন আইন 
িজেতিছ যা সম্ভব হেয়েছ লক্ষ লক্ষ কম�র েচষ্টার কারেণ 
যা উচ্চতর মজুির এবং ভাল কােজর অবস্থা িনিশচত 
করেব। 

তেব ২018 সােলর জুন মােস বড় ব�বসািয়ক �াথ� েময়র 
িনবর্ািচত হেল এই উন্নিতগুিল বািতল কের িদেত পাের।

কেয়ক দশক ধের �মাণ পাওয়া যায় েয 
উচ্চতর নূ�নতম মজুির এবং ভাল কােজর পিরেবশ 
শিক্তশালী অথর্নীিত, েটকসই ব�বসায় এবং �াস্থ�কর 

স�দায় ৈতির কের।

বেড়া ব�াবসায়ীরা েযন আমােদরেক 
থামােত না পাের তাই �িতবাদ করেত হেব 
এবং আমােদর অিধকার সংরক্ষণ করার 

জন� িনয়িমত আন্দালন চািলেয় েযেত হেব!

আপিন 
িক জােনন … 
2017 সােল, বেড়া �িতষ্ঠােনর িসইওরা বািষর্ক $ 10.4 
িমিলয়ন ডলার স�ালারী পায়, আেগর বছর যা িছল 9.6 
িমিলয়নডলার , এবং 2008 িবশ�ব�াপী মন্দার সময়ও 
তােদর েবতন েবেড়িছেলা ৮% হাের। তােদর �িত ঘনটায় 
স�ালাির হেলা ৫৭০০$ যা িকনা ৩৮০ জন কম�র ১৫$ 
কের �িত ঘনটা র ইনকাম.

Text FIGHT to 647-360-9487

আমােদর সােথ আে�ালেন েযাগ িদন িক�  
ভাবেছন িকভােব তা করেবন

একিট খারাপ বস েপেয়েছন?  
সমথর্ন েপেত েটাল-ফ� ী, েগাপনীয় হটলাইনিট  
কল করুন: 1-855-531-0778

15andfairness.org

Fight for $15 & Fairness

@FairWagesNow  #15andFairness 

info@15andfairness.org 

647-685-1655



অন্টািরওর নতুন �ম আইেনর ... আপিন কী জানেবন?

েবতনেভাগী ছুিট 
• সমস্ত কমীেদর 10 িদেনর চাকিরর সুরিক্ষত জরুরী 

ছুিট আেছ।
• এই ছুিটর �থম 2 িদন েবতন িদেত হেব ।
• িনেয় াগকতর্া কমর্রত কম�েদর এমপ্লয়মেন্ট সট �ান্ডাডর্ 

আইেনর অধীেন �দত্ত জরুরী ছুিটর িদেনর জন� 
ডাক্তােরর েনাটের জন� িজজ্ঞাসা করেত পারেবন না।

• একই িনেয় াগকতর্ার সােথ পঁাচ বছর কাজ পর, আপিন 
েবতন সহ এক সপ্তাহ অিতিরক্ত ছুিট পােবন.

ইউিনয়ন করার অিধকার
• নতুন আইন কমীেদরেক ইউিনয়ন এ েযাগদােনর জন� 

আেরা ভােলা সুেযাগ �দান করেব

এবং আেরা অেনক িকছু

• আমােদর নতুন অিধকার সম্পেকর্ আরও জানেত,  
15andFairness.org এ যান।

ন�ায� সময়সূচী
১ লা জানুয় ারী,20১৯ েথেক সব কম�রা অবশ�ই এই সুিবধা 
পােবন. তা হেলা: 

• অন-কল কম� যােদর কল করা হয়নাই, তােদরেক 
অবশই ৩ ঘটার মজুির িদেত হেব

• যােদর কােজর িশফট লাসট  ৪৮ আওয় াসর্ এর মেধ� 
বািতল করা হেয় েছ , তােদরেক অবশই ৩ ঘন্টার 
মজুির িদেত হেব

• আইনত ৪ িদেনর েনািটশ িদেয় েয েকােনা কমীরা 
তােদর িনধািরত কােজর িশফট ক�ানেসল করেত 
পারেব . এই কারেণ  তারা েকােনা শািস্ত পােবন না.ভােলা সুরক্ষা

• আইন অনুযায়ী আপনার েমৗিলক অিধকার অ�ীকার 
করার জন� আপনার বস একিট �াধীন িঠকাদার 
িহসােব আপনােক অপব�বহার করেত পারেব না

আমােদর কাজ সাথর্ক  
হেয়েছ! িক� আেরা 
কাজ বািক আেছ…

অন্টািরও জুেড়, ফাইট ফর $১৫ & েফয়ারেনস 
ক�াম্পাইেন েযাগ িদেয় $ 15 মজুিব় বৃিদ্ধর জন� 
আমােদরেক আেরা েবিশ কের একসেঙ্গ �িতবাদ 
জানােত হেব এবং সবার জন� ভােলা কাজ আর 
মজুির দািব করেত হেব।

�থম জানযু়ারী 2018 েথেক একসে�ঙ্গ আমরা 
ভাল কমর্েক্ষে� আইন িজেতিছ এবং পরবত� 
বছরগুেলােতও আসন্ন পিরবতর্নগুিল যা 
পিরবতর্ন হেয়েছ িনেচ তা বণর্না করা হেলা

ন�ায� মজুরী
• ১ লা জানুয়ারী ২018 তািরেখ �াপ্ত বয়স্কর নূ�নতম 

মজুির $ 11.60 েথেক $ 14.00 এবং ১ লা জানুয়ারী, 
২019 েথেক নূ�নতম মজুির 15 ডলার বৃিদ্ধ করেত 
হেব

• �িত বছর ১ লা অেক্টাবর বািষর্ক মজুির সম�য় ও 
মবধমান মূেল� মজুির �মাগত বৃিদ্ধ করেত হেব

• কাযর্কর হেব ১ লা এি�ল ,2018 পাটর্ টাইম, 
ৈনিমিত্তক এবং অস্থায়ী সংস্থার কম�েদরেক তােদর 
পূণর্-সমেয়র এবং সরাসির-িনেয়গকৃত সমকক্ষ িহসােব 
একই েবতন �দান করvত হেব

(adjustment)

(adjustment)

িক� সব �িমক কমপেক্ষ $ 15 এবং েফয়ারেনস িনিশ্চত করেত আরও িকছু করেত হেব


