
 কম�েদর  জন্য ন্যায়িবচার
সবার জন্য ভােলা কাজ

• কমর্ে�ে� বণর্বাদ এবং ৈবষেম্যর অবসান
• সবার জন্য েবতনসহ �ায়ী অসু�তার ছু�র িদন
• নূ্যনতম মজুির ২০ ডলার
• পযর্া� কােজর ঘ�া
• ইউিনয়েন যু� হওয়ার �েবশািধকার
• সমান কােজর জন্য সমান েবতন
• অ�ায়ী এেজি� কম�েদর জন্য সুর�া
• সবার জন্য �ায়ী আবাস ি�িত

কম�েদর দািব
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েকািভড-১৯ েদিখেয়েছ িদেয়েছ েয কম মজুির, অি�িতশীল কাজ এবং অিনরা-
পদ অব�া �াে�্যর জন্য �মিক - েকবল আমরা কম�রাই নয়, আমােদর পিরবার এবং 
কিমউিন�র জন্যও।

�ম বাজাের প�িতগত বণর্বাদ মােন কােলা কম�, আিদবাসী কম�, অন্য বেণর্র কম� এবং 
নতুন অিভবাসীেদর কম মজুির এবং অ�ায়ী কােজ অিতির� �িতিনিধ� করা, েবতনসহ 
েকানও অসু�তার ছু�র িদন েনই, পযর্া� ঘ�া েনই, িবল পিরেশােধর জন্য �ই বা 
তেতািধক চাকিরেত যু� থাকা এবং েবতনসহ অসু�তার ছু�র িদন বা �া�্য সুিবধা 
ছাড়াই হওয়ার স�াবনা েবিশ।

অ�ািরও জুেড়, কম�েদর  জন্য ন্যায়িবচার সবার জন্য ভােলা কােজর দািব িজতেত 
কম�রা আেরা েবিশ সংঘ�ত হে�! উপযু� কােজর অথর্ আরও ভাল মজুির - যার মেধ্য  
রেয়েছ নূ্যনতম মজুির ২০ ডলার;কমপে�  ১০ � �ায়ী েবতনসহ অসু�তার ছু�র 
িদন; পযর্া� কােজর ঘ�া; কমর্ে�ে� আরও শি�শালী সুর�া, িনরাপদ কােজর অব�া; 
ইউিনয়ন�িলেত সহেজ �েবশািধকার;  সবার জন্য �ায়ী বসবােসর ব্যব�া; এবং আরও 
অেনক িকছু।

মহামারীর সময়, আমরা সবাই েদেখিছ ি�িময়ার ডগ েফােডর্ র কনজারেভ�ভ সরকার 
বারবার কম�েদর িকভােব ব্যথর্ কেরেছ যােত অপিরহাযর্ কম�রা কােজ িনরাপদ এবং 
সুর�া েবাধ কেরনা ।

উদাহরণ�র�প, িনরলস চােপর পেরই েফাডর্  িতন� অ�ায়ী েবতনসহ অসু�তার ছু�র 
িদন চালু কেরিছেলন। আমােদর িতন�রও েবিশ েবতনসহ অসু�তার ছু�র িদন 
দরকার তেব এই জয় েদিখেয়েছ েয আমরা একসােথ কাজ করেল  িক ঘটেত 
পাের।

আমােদর অ�ায়ী জয়েক �ায়ী করেত এবং সবার জন্য ন্যায়িবচার �িত�া করেত, 
আমােদর সােথ আরও অেনক েলাক েযাগ েদয়া দরকার! আমােদর এমন এক� 
আে�ালন গেড় েতালা দরকার যা রাজনীিতিবদেদর চ্যােল� করেত পাের যারা 
কম�েদর িবপে� দঁাড়ােত ব্যথর্ হয় এবং বড় কেপর্ােরশন�িলর পে� দঁাড়ােত ব্যথর্ হয়।

সংে�েপ: আপনােক আমােদর �েয়াজন। দয়া কের ভােলা কােজর লড়াইেয় েযাগ 
িদন।
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