অন্টারিও প্রদেদেি ন্যূন্তম মজুরি ১৫ ডলাি
১লা জানুযারী, ২০২২, অন্টাররও প্রদেদের নযূনতম মজুরর বেদ়ে যাদে।
আপরন প্ররত ঘন্টা কাজ করার জনূ আপনাদক অেেূই কমপদে নযূনতম মজুরর রেদত হদে। রকছু কমী ো শ্ররমক,
উোহরণস্বরূপ খামার শ্ররমকদের নযূনতম মজুররর জনূ রেদেষ রনযম রদযদছ। আপনার চাকরর যরে নযূনতম
মজুররদ্বারা সুররেত না হদয থাদক অথো আপরন যরে মদন কদরন বয, আপরন আপনার প্রদযাজূ নযূনতম মজুরর
পাদেন না তদে আমাদের কল করুন।
মে সার্ভািদেি জন্ূ বড় পরিবতভন্:মদের সার্ভাররা সাধারণ নযূনতম মজুররর বচদয কম বেতন বপদতন। তদে ১
জানুযারর, ২০২২ বথদক মদের সার্ভাররাও সাধারণ নযূনতম মজুরর পাদেন।
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১৪.১০ ডলার

১লা অদটাের,
২০২২

১৫ ডলার এেং জীেনযাত্রার
সমন্বদযর েূয

১৫ ডলার এেং জীেনযাত্রার
সমন্বদযর েূয

১৪.১০ ডলার এেং
জীেনযাত্রার সমন্বদযর েূয

ফেডাদিল কমীদেি ১৫ ডলাি ন্যূন্তম মজুরি
রডদসম্বর ২৯, ২০২১ পযন্ত,
ভ বেডারারল রনযরিত কমদেদত্রর
ভ
কমীরা ১৫ ডলার এর একটি নতু ন নযূনতম মজুরর
বপদযদছন। রকন্তু অতীদত, প্রাদেরেক নযূনতম মজুররহার বেডারারল এেং প্ররতটি প্রদেে ও অঞ্চদলর জনূ নযূনতম
মজুরর রহসাদে অনুসরণ করত।
েূাংরকং, সম্প্রচার, বিরলদযাগাদযাগ, আন্তঃপ্রাদেরেক এেং আন্তজভারতক পররেহন, বসইসাদথ বেডাদরল ক্রাউন
কদপাদরেন
ভ
এেং োর্স্ভ বনেনস ররজাদর্ভর রকছু কাযক্রদমর
ভ
মদতা খাদতর কমীরা কানাডা শ্রম বকাদডর রনযদমর
অধীদন অন্তর্ুক্ত
ভ । এই খাদত প্রায ১ রমরলযন কমী অন্তর্ুক্ত
ভ রদযদছ।

রন্দজি সুিক্ষা!
•

যরে আপনার েস আপনাদক নযূনতম মজুররর বচদয কম বেতন রেদয থাদকন তদে কাদজর সমস্ত তাররখ
ও ঘন্টা এেং আপনাদক বয মজুরর বেওযা হদযরছল তার একটি বরকডভ োর়েদত রলদখ রাখুন।

•

েস রক সোইদক নযূনতম মজুররর বচদয কম বেতন রেদেন? আপনার রেশ্বাসী বলাকদের সাদথ কথা েলুন
এেং কীর্াদে আপনাদের মজুরর এেং কাদজর অেস্থার উন্নরত করা যায তা রনদয আদলাচনা করদত
আমাদের সাদথ বযাগাদযাগ করুন ো আমাদের সাদথ একটি সর্ার আদযাজন করুন।

•

যখন নযূনতম মজুরর বেদ়ে যায, তখন রকছু রনদযাগকতভা কমীদের সুরেধা, ঘন্টা, টিপস করমদয বেন ো
কমীদের এমন ধরদণর অথ প্রোন
ভ
করদত েদলন যা তাদের আদগ রেদত হযরন। এিা রকন্তু টিক না. এটি
আপনার কমদেদত্র
ভ
ঘিদত থাকদল, সাহাদযূর জনূ আমাদেরদক কল করুন।

