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এখ়ারন দুটি সংস্করন এর মূল ঙ্িষয় কক্ সংঙ্ষিপ্ত ভ়ারি উরলেখ ক্র়া হল
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কত ঙ্রও ম়াওঙ্র ইংররঙ্ি সংস্করন
প্রর্ম  মাওরিিা ইংল্্যান্ডেি িানীন্ে অরিোি

 রিল্ রনউরিল্্যাডে এ এেিন গভন্নি
 রনন়্াগ দি়াি।

 মাওরি িা িানীন্ে সম্পূর্্ন আওন্ে়াি়া
/ রনউরিল্্যাডে এি রন়ন্ত্রন ক্ষমো রিল্।

ঙ্বিতীয়  িানী সম্মে হন্ল্ন দে মাওরিিা োন্িি
 স্ািীনো বিা় িাখন্ব এবং িরম ও ো
 রেছু োন্িি িন্ন্য গুরুত্বপপূর্্ন োি উপি
 রন়ন্ত্রন বিা় িাখন্ব। মাওরিিা িারনন্ে
 িরম দেনাি অরিোি রিল্ েরি োিা ো
রবররি েিন্ে চা়।

 িানী ভুরম, বন িঙ্গল্ ও মাছ িিাি
 উপি মাওরিন্িি সেল্ অরিোন্িি
 রনশ্চ়ো রিন্ল্ন। েন্ব োিা ো শুিুমাত্র
িানীি োন্ছ রবররি েিন্ে পািন্ব।

তৃতীয়  িানী মাওরি ও ররিটিশন্িি সমান
অরিোি রিন়্ন্ছন।

 িানী মাওরি ও ররিটিশন্িি সমান
অরিোি রিন়্ন্ছন।

চতুর্্থ 
(কমৌঙ্খক্ 
প্রঙ্তশ্রুঙ্ত)

 গভন্নি প্ররেশ্রুরে রিন্ল্ন রনউরিল্্যাডে
 এ মাওরি প্রথা ও অন্যান্য  িম্ন দে িক্ষা
েিাি।

ম়াওঙ্র ভ়াষ়া য় চুঙ্তি চুঙ্তির ইংররঙ্ি সংস্করন

 ৫০৩ িন মাওরি দনো এবং িানীি পন্ক্ষ ররিটিশ
গভন্নি সাক্ষি েন্িন।

৩৯ িন মাওরি দনো সাক্ষি েন্িন।

এই চুরতিটি আন্তিিারেে আইন দ্ািা স্ীেৃে।
   আন্তি্নারেে আইন এন্ে contra proferentem
  রন়ম দ্ািা গ্রহর্ন্োগ্যো রিন়্ন্ছ।
 এি অথ্ন হল্ েখন দোন চুরতি পরিষ্াি ভান্ব দবাঝা
 ো় না েখন এন্ে দে পক্ষ চুরতিটি প্রিান েন্িরছল্
োি সান্পন্ক্ষ অনুবাি েিা হ়।

এটা হল্ দসই চুরতি ো ররিটিশ িা দচন়্ন্ছ।
 রনউরিল্্যাডে সিোি এই সংস্কিন এি উপি রনভ্ন ি
েন্ি  সিোি পরিচাল্না েন্ি।

 এই চুরতি রে আওন্ে়াি়া / রনউরিল্্যাডে এ
মাওরি েরত্রত্ত বিা় িান্খ।

এই সংস্কির্ টি িানীন্ে সেল্ েরত্রত্ত প্রিান েন্ি।
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