আমাদেরউদেশ্য
আমরা একটি সদসয-ভিভিক সংগঠন যা কম মজুরী
এবং অভিভিশীল কমজীভবদদর
ম
উন্নি জীবন এবং কম ম

তবষময, সুরক্ষার অিাব, কম মজুভর এবং
অভিভিশীল কমসংিাদনর
ম
সম্মুখীন বযশ্চিদদর
জীবন এবং কাদজর েভরদবশ উন্নি করা ।

ক্ষম মানুষ ভিসাদব তিরী করদি প্রভিশ্রুভিবদ্ধ । আমরা
কমদক্ষদে
ম
সকল শ্রভমকদদর কণ্ঠ এবং কাজ এর মযাদা
ম
ও ভনরদেক্ষিা ভনশ্চিি করদি চাই ।
আমাদদর সদসযরা িদলা সাম্প্রভিক অভিবাসী, বর্ ম
তবষদমযর স্বীকার,মভিলা,, যুবক এবং কম ববিবন কাজ কদর
যারা । আমাদদর অদনদকই কাজ কদর িয় অিায়ী
ভিদসদব, চুশ্চিদি, অথবা স্বাধীন টঠকাদার ভিদসদব বসি
আে করা িয় । এক সপ্তাদি আমরা িয়দিা ২ বা ৩টি

অনযায় শ্রম আইনদক চযাদলঞ্জ করা এবং
েভরবিমদনর জনয কাজ করা ।
আইন লঙ্ঘনকারী ভনদয়াগকিমাদদর
চযাদলঞ্জ করা ।
আমাদদর সদসয, শ্রভমক যারা সরাসভর কম
মজুরী এবং অভিভিশীল কাজ দ্বারা প্রিাভবি
িাদদর মধয বথদক বনিৃত্ব করা ।

চাকুভরদি কাজ করদি িয়, আর েদরর মাদস বকান
কাজ বা আয় থাদক না । আমরা যখন কাজ খুদুঁ জ
বেদি সক্ষম িই, বসখাদন বদভখ আমরা যভদ ববিন না
োই অথবা অনযায় েভরভিভির সম্মুখীন িই িািদল
সামানয সুরক্ষা থাদক ।
ওয়াকমাস অযাকশন
ম
বসন্টার মানুষদদরদক নযাযয
কমসংিান
ম
এবং মজুরীর জনয একশ্চেি িদি এবং
লডাই করদি েথ প্রদশনম কদর । আমরা ভবশ্বাস
কভর বয আমাদদর কাদজর ভনরদেক্ষিা এবং মযাদা
ম
রক্ষার সংগ্রাদম যারা সরাসভর দভরদ্র কাদজর
েভরদবশ দ্বারা আক্রান্ত িাদদর বনিৃত্ব প্রদান করা ।
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ওয়াকমাস অযাকশন
ম
বসন্টার অন্টাভরও জুদড
ইউভনয়ন এবং কভমউভনটি কমীদদর সাদথ
একসাদথ নযাযয দাভব আদাদয়র লডাইদয়
বযাগ ভদদয়দে।

720 Spadina Avenue, Suite 223
Toronto, Ontario M5S 2T9
Tel: (416) 531-0778
Fax: (416) 533-0107
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পরিবর্ত নেি জেয লড়াই
একটি নযাযয নযযনিম মজুরী
নযযনিম মজুরীর মাধযদম শ্রভমক এবং িাদদর
েভরবারদক দাভরদ্রযিা বথদক ববর কদর আনা উভচি ।
আমাদদর নযাযয ববিন দরকার যা ভদদয় আমরা ববুঁদচ
থাকদি োভর।
আইদনর শশ্চিশালী প্রদয়াগ
অভিভরি শ্রভমক প্রভিভদন মজুভর চুভরর সম্মুখীন িয় বদকয়া মজুভর এবং আইন লঙ্ঘন। ভনদয়াগকিমাদদর
সকল কমদক্ষদে
ম
আইন বমদন চলদি িদব এবং বাস্তব
এবং শশ্চিশালী শাশ্চস্তর সম্মুখীন িদি িদব।
অভনশ্চিি শ্রভমকদদর জনয উন্নি সুরক্ষা
আমাদদর আইন েুরদনা । অদনক শ্রভমক সুরভক্ষি

আমরা কিভাবে িাজ িকর

নয়। অভিভিশীল, চুশ্চি ভিভিক এবং অিায়ী কাদজর
মদধয থাকা বযশ্চিদদর রক্ষা করদি শ্রম আইন প্রসাভরি
করা প্রদয়াজন।
ভলি-ইন বকয়ারভগিার ও অভিবাসী শ্রভমকদদর
জনয সুরক্ষা
সকল অভিবাসী শ্রভমকদদর সুরক্ষা এবং শশ্চিশালী
অভধকাদরর জনয লডাইদয় WAC সবদা
ম সশ্চক্রয় ।

ভশক্ষা
যভদ আমরা আমাদদর অভধকার সম্পদকম জাভন িািদল এিা আমাদদর
কমদক্ষদে
ম
সািাযয কদর। যখন আইন না থাদক িখন এিা আমাদদর
আদরা সািাযয কদর যভদ আমরা জাভন ভকিাদব ভনদজদদর রক্ষা
করদি িয় । আমরা আমাদদর বকদে এবং শির জুদড আমাদদর
অভধকার সম্পদকম কমশালা
ম
প্রদান কভর কমদক্ষদে।
ম
কমদক্ষদের
ম
ভবষদয় ফ্যাক্ট শীি এবং েুশ্চস্তকা অদনক িাষায় োওয়া যায়।
ওয়াকমাস রাইিস
ম
বফ্ান লাইন
কমদক্ষদে
ম
বযদকাদনা সমসযা সম্পদকম সিায়িা এবং িথয বেদি
আমাদদর কল করুন। আমরা একজন খারাে ভনদয়াগকিমার
সাদথ বমাকাদবলা করার উোয় ভনদয় আদলাচনা করদি োভর
অথবা বদকয়া ববিন বেদি সািাযয করদি োভর।
আমাদদর শ্রম আইন েভরবিমন
শ্রভমকদদর আওিািু ি আইন েুরদনা । সরকার ভবদযমান দুবলম
আইন েভরবিমন করার জনয যদথষ্ট উদদযাগ ভনদে না। আমাদদর
প্রদদদশর উন্নি মজুভর এবং কাদজর েভরদবদশর জনয আমাদদর
সদসযরা একসাদথ কাজ করদে। আমাদদর ভবজয় প্রমার্ কদর বয
আমাদদর েভরবিমদনর উোয় কাজ করদে ।

সংগটঠি
আমাদদর কণ্ঠস্বর একসাদথ শশ্চিশালী। যভদ আমরা এদকর
ের এক সমসযার সম্মুখীন িদি থাভক িািদল েভরবিমন
ঘিদব না। আমাদদরদক বয সকল সমসযার সম্মুখীন িদি িয়
িার মুদল এবং দুবলম আইদনর সমাধান করদি িদব যা
বর্বাদ
ম এবং দাভরদ্রযদক আমাদদর জীবন এবং কমদক্ষদে
ম
প্রিাব বফ্লদি বদয়। এদক অেরদক সমথনম করা মাদন
েভরবিমদনর জনয কাজ করা !
সদসয
WAC একটি সদসয-ভিভিক সংগঠন। বয সব শ্রভমক
অন্টাভরওদি কাদজর েভরভিভি এবং মজুভরর উন্নভি করদি
চান, িারা সদসয ভিদসদব বযাগ দান করদি োদরন এবং
আমাদদর প্রচারাভিযাদনর জনয সংগটঠি এবং সদসয
কভমটিদি অংশগ্রির্ কদর এবং আমাদদর প্রদয়াজনীয়
েভরবিমন আনার জনয ধারর্া িাগািাভগ করদি োদরন।

