www.treatypeople.org/languages

Aotearoa / নিউজিল্্যযান্ডের প্রথম মানুষ
মাওরি। তারা তাদেরকে ডাকে tangata
whenua - ভূ মির মানুষ।

A Summary of Te Tiriti o Waitangi | Bengali

এই চু রতিটি প্রথম সাক্ররত হয় ৬ যেব্রুয়ারী , ১৮৪০। এটা মাওরর ভাষ্ায় যেো হদয়রেে এেং এর
নাম রেে তত দ্তদ্িদ্ত অ অয়াইতাদ্গি। রনদচ এর সারমম্ন টি অনুোে সহ যেয়া হে।

ওয়াইতাদ্গি চু দ্তিি সািমম্ম

এখানে বসতি স্থাপনের অনুমতি দিয়়েছিল,
যতক্ষণ না বসতি স্থাপনকারীরা মাওরি
সার্্বভৌ�ৌমত্ব, ভূ মি, ভাষা এবং সংস্কৃ তিকে সম্মান
করত।

তে তেতিতে অ
অয়়াইে়াতগি
তৃ তীয়

রানী মাওরর ও ররিটিশদের
সমান অরধকার রেদয়দেন।

চতু থ্ম

)তমৌদ্িক প্রদ্তশ্রুদ্ত(

গভন্নর প্ররতশ্রুরত রেদেন
রনউরজে্যান্ড এ মাওরর
প্রথা ও অন্যান্য ধম্ন যক
রক্া করার।
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ওয়়াইত়াঙ্গি চু ঙ্তির
স়ারমম্ম

এখ়ারন দুটি সংস্করন এর মূ ল ঙ্িষয় কক্ সংঙ্ষিপ্ত ভ়ারি উরলেখ ক্র়া হল

প্রর্ম
ঙ্বিতীয়

এই চু ক্তিটি প্রথম সাক্ষক্িত হয় ৬ ফেব্রুয়ািী , ১৮৪০। এটা মাওক্ি ভাষায় ফেখা হয়য়ক্িে এবং এি নাম ক্িে
তে তেতিতে অ অয়়াইে়াতগি। ক্নয়চ এি সািমম্ম টি অনুবাদ সহ ফদয়া হে।

তৃ তীয়

সূচন়া
বসবাস কিয়ি এবং োিা ভক্বষ্যয়ত আসয়ব তায়দি জন্য োয়ত একটি সিকাি গঠন কিা োয়।

প্রথম
ঙ্বিতীয়

ko te tuarua

িানী সম্মত হয়েন ফে মাওক্িিা তায়দি স্াধীনতা বজায় িাখয়ব এবং জক্ম ও ো ক্কিু তায়দি জয়ন্য গুরুত্বপূর্্ম
তাি উপি ক্নয়ন্ত্রন বজায় িাখয়ব। মাওক্িিা িাক্নয়ক জক্ম ফকনাি অক্ধকাি ক্দে েক্দ তািা তা ক্বক্রি কিয়ত চায়।

ko te tuatoru

িানী মাওক্ি ও ক্রিটিশয়দি সমান অক্ধকাি ক্দয়য়য়িন।

চতু থ্ম

চতু র্্থ

(কমৌঙ্খক্
প্রঙ্তশ্রুঙ্ত)

কত ঙ্রও ম়াওঙ্র

ইংররঙ্ি সংস্করন

মাওরিিা ইংল্্যান্ডেি িানীন্ে অরিোি
রিল্ রনউরিল্্যাডে এ এেিন গভন্নি
রনন়্াগ দি়াি।

মাওরি িা িানীন্ে সম্পূর্্ন আওন্ে়াি়া
/ রনউরিল্্যাডে এি রন়ন্ত্রন ক্ষমো রিল্।

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

িানী মাওরি ও ররিটিশন্িি সমান
অরিোি রিন়্ন্ছন।

িানী মাওরি ও ররিটিশন্িি সমান
অরিোি রিন়্ন্ছন।

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

ko te tuatahi

মাওক্িিা ইংে্যায়ন্ডি িানীয়ক অক্ধকাি ক্দে ক্নউক্জে্যান্ড এ একজন গভন্মি ক্নয়য়াগ ফদয়াি।

তৃ তীয়

)মৌমৌঙ্িক প্রঙ্তশ্রুঙ্ত(

গভন্মি প্রক্তশ্রুক্ত ক্দয়েন ক্নউক্জে্যান্ড এ মাওক্ি প্রথা ও অন্যান্য ধম্ম ফক িক্ষা কিাি।

Tangata Tiriti - Treaty People
Education Programme

আমাদের সাথে যো�োগাযো�োগ করুন
treatypeople@gmail.com ওয়়েটাঙ্গির চু ক্তি
সম্পর্্ককে আপনার সম্প্রদায়়ের জন্্য একটি শিক্ষা
দিবসের আয়োজন করতে।

ওয়়াইত়াঙ্গি চু ঙ্তির ম়াওঙ্র সংস্করন ও ইংররঙ্ি
সংস্করন এর প়ার্্থ ক্্য

The Differences between the Māori and English texts of the Treaty of Waitangi | Bengali

Te Tiriti o Waitangi

একসায়থ শাক্তিয়ত বসবাস কিয়ত পায়ি। এই চু ক্তিটি হে িানীি ফসই সব প্রজািা োিা এখন ক্নউক্জে্যান্ড এ

আপনি কি ওয়়েটাঙ্গির চু ক্তি
সম্পর্্ককে আরও জানতে চান?

দ্বিতীয়

রানী সম্মত হদেন যে
মাওরররা তাদের স্াধীনতা
েজায় রােদে এেং জরম
ও ো রকেু তাদের জদন্য
গুরুত্বপূর্্ন তার উপর
রনয়ন্ত্রন েজায় রােদে।
মাওরররা রারনদক জরম
যকনার অরধকার রেে েরে
তারা তা রেররি করদত চায়।

িানী চান মাওক্িিা তায়দি জক্ম তায়দি কায়ি িায়খ ও স্াধীনভায়ব থায়ক এবং ক্তক্ন চান সকয়ে ফেন

এ কারণেই আমাদের ওয়়েটাঙ্গির চু ক্তিকে
বুঝতে হবে এবং সম্মান করতে হবে।

-

মাওরররা ইংে্যাদন্ডর
রানীদক অরধকার রেে
রনউরজে্যান্ড এ একজন
গভন্নর রনদয়াগ যেয়ার।

A Summary of Te Tiriti o Waitangi | Bengali

আমরা যারা এখানে বসতি স্থাপন করেছি তারা
সবাই নিজেদেরকে ডাকতে পারি tangata
tiriti - চু ক্তির মানুষ।

প্রথম

-

The Treaty of Waitangi তে, মাওরি নতু নদের

রানী চান মাওরররা তাদের জরম তাদের
কাদে রাদে ও স্াধীনভাদে থাদক এেং রতরন
চান সকদে যেন একসাদথ শারতিদত েসোস
করদত পাদর। এই চু রতিটি হে রানীর যসই সে
প্রজারা োরা এেন রনউরজে্যান্ড এ েসোস
করদে এেং োরা ভরেষ্্যদত আসদে তাদের
জন্য োদত একটি সরকার গঠন করা োয়।

-

সূচনা

ওয়়েতাঙ্গির চু ক্তি মাওরি ভাষায় লেখা এবং বলা
হয় Te Tiriti o Waitangi.

আমাদের ভাষায়
ওয়়েটাঙ্গির চু ক্তি

চু ক্তির একটি সারসংক্ষেপ
ডাউনলো�োড করুন বাংলা

-

কেন ওয়়েটাঙ্গির চু ক্তি
নিউজিল্্যযান্ডের প্রত্্যযেকের
জন্্য গুরুত্বপূর্্ণ?

A resource from the Tangata Tiriti - Treaty People Education Programme
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কক়্ান চু ঙ্তি
ম়াওঙ্র ভ়াষ়া য় চু ঙ্তি

চু ঙ্তির ইংররঙ্ি সংস্করন

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

৩৯ িন মাওরি দনো সাক্ষি েন্িন।

এই চু রতিটি আন্তিিারেে আইন দ্ািা স্ীেৃে।
আন্তি্ন ারেে আইন এন্ে contra proferentem
রন়ম দ্ািা গ্রহর্ন্োগ্যো রিন়্ন্ছ।
এি অথ্ন হল্ েখন দোন চু রতি পরিষ্াি ভান্ব দবাঝা
ো় না েখন এন্ে দে পক্ষ চু রতিটি প্রিান েন্িরছল্
োি সান্পন্ক্ষ অনুবাি েিা হ়।

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

এই চু রতি রে আওন্ে়াি়া / রনউরিল্্যাডে এ
মাওরি েরত্রত্ত বিা় িান্খ।

এই সংস্কির্ টি িানীন্ে সেল্ েরত্রত্ত প্রিান েন্ি।
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আপনার সম্প্রদায়়ের জন্্য মুদ্রিত পো�োস্টারগুলির
একটি সেট অর্্ডডার করতে আমাদের ইমেল করুন।
treatypeople@gmail.com

আপনি ওয়়েতাঙ্গির চু ক্তি সম্পর্্ককে জানতে
পারেন বাংলা তে - সম্প্রদায়, স্কু ল এবং
পরিবারের জন্্য
কর্্মশালা
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