ন্যূন্তম মজুরি বৃরি পেয়েয়ে
কানাডা জুড়ে কর্মীরা যারা ফেডাডরলভাডে ননয়নিত এেং প্রাডেনিক শ্রর্ম আইডনর অধীডন অন্টানরও কর্মীডের
উভডয়রই প্রনত ঘন্টায় কর্মপডে ১৫.৫০ ডলার এর নযূনতর্ম র্মজুনর রডয়ডে।
অন্টারিও ন্যূন্তম মজুরি ১৫.৫০ ডলাি
আপনি প্রনি ঘন্টা কাজ করার জিয আপিাকক অবশ্যই কমপকে িযযিিম মজুনর নিকি হকব। নকছু কমী বা শ্রনমক,
উিাহরণস্বরূপ খামার শ্রনমককির িযযিিম মজুনরর জিয নবকশ্ষ নিয়ম রকয়কছ। আপিার চাকনর যনি িযযিিম মজুনর
দ্বারা সুরনেি িা হকয় থাকক অথবা আপনি যনি মকি ককরি যয, আপনি আপিার প্রকযাজয িযযিিম মজুনর পাকেি
িা িকব আমাকির কল করুি।
মকির সার্ভাররা সাধারণ িযযিিম মজুনরর যচকয় কম যবিি যপকিি। িকব ১ জািুয়ানর, ২০২২ যথকক মকির
সার্ভাররাও সাধারণ িযযিিম মজুনর পাকবি।

সাধািণ ন্যূন্তম মজুরি

১৮ বেয়িি কম বেসী রিক্ষার্থীিা

১ লা অডটাের, ২০২২

১৫.৫০ ডলার

১৪.৬০ ডলার

১ লা অডটাের, ২০২৩

১৫.৫০ ডলার এেং জীেনযাত্রার

১৪.৬০ ডলার এেং জীেনযাত্রার

সর্মন্বয় খরচ

সর্মন্বয় খরচ

পেডায়িল ১৫.৫৫ডলাি ন্যূন্তম মজুরি
ফেডাডরলভাডে ননয়নিত কর্মমডেডত্রর জনূ সেমননম্ন র্মজুনর প্রনত ঘন্টায় ১৫.৫৫ ডলার । প্রনত ১ লা এনপ্রল
জীেনযাত্রার েূয়-এর সাডে তাল নর্মনলডয় চলার জনূ এটি উপডরর নেডক সর্মন্বয় কডর েৃনি করা হডে। ২৯ ফি
নডডসম্বর, ২০২১ এর পযডেম, ফেডাডরল নযূনতর্ম র্মজুনর প্রনতটি প্রডেি এেং অঞ্চডলর জনূ প্রাডেনিক নযূনতর্ম র্মজুনরর
হাডরর সাডে নর্মনলডয় প্রোন করা হডতা।
বযাাংনকাং, সম্প্রচার, যেনলকযাগাকযাগ, আন্তঃপ্রাকিনশ্ক এবাং আন্তজভানিক পনরবহি, যসইসাকথ যেডাকরল ক্রাউি
ককপাকরশ্ি
ভ
এবাং োর্স্ভ যিশ্িস নরজাকর্ভর নকছু কাযক্রকমর
ভ
মকিা খাকির কমীরা কািাডা শ্রম যকাকডর নিয়কমর
অধীকি অন্তর্ুক্ত
ভ । এই খাকি প্রায় ১ নমনলয়ি কমী অন্তর্ুক্ত
ভ রকয়কছ।

নিজের সুরক্ষা!
•

যনি আপিার বস আপিাকক িযযিিম মজুনরর যচকয় কম যবিি নিকয় থাককি িকব কাকজর সমস্ত িানরখ ও ঘন্টা
এবাং আপিাকক যয মজুনর যিওয়া হকয়নছল িার একটে যরকডভ বান়িকি নলকখ রাখুি।

•

বস নক সবাইকক িযযিিম মজুনরর যচকয় কম যবিি নিকেি? আপিার নবশ্বাসী যলাককির সাকথ কথা বলুি এবাং
কীর্াকব আপিাকির মজুনর এবাং কাকজর অবস্থার উন্ননি করা যায় িা নিকয় আকলাচিা করকি আমাকির সাকথ
যযাগাকযাগ করুি বা আমাকির সাকথ একটে সর্ার আকয়াজি করুি।

•

যখি িযযিিম মজুনর যবক়ি যায়, িখি নকছু নিকয়াগকিভা কমীকির সুনবধা, ঘন্টা, টেপস কনমকয় যিি বা কমীকির
এমি ধরকণর অথ প্রিাি
ভ
করকি বকলি যা িাকির আকগ নিকি হয়নি। এো নকন্তু টিক িা. এটে আপিার
কমকেকে
ভ
ঘেকি থাককল, সাহাকযযর জিয আমাকিরকক কল করুি।
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