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বিদেশমন্ত্রী এিং শ্রীলংকার অর্থমন্ত্রী বিজ এদেদলবি িাবিল 
রাজাপক্ষর মদযে ভার্চথ য়াল বিঠক 
জানুয়ারি 15, 2022  
 
জানুয়ারি 15, 2022 তারিখে রিখেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শংকি এিং শ্রীলংকাি অর্থমন্ত্রী রিজ 
এখেখলরি িারসল িাজাপক্ষি মখযে ভারু্থ য়াল বিঠক অনুরিত িখয়খে। গতমাখস শ্রীযুক্ত িাজাপক্ষি 
ভািত সফখিি সূত্র যখি এই আলাপ আলর্না অনুরিত িখয়খে।  
 
2. ভািত এিং শ্রীলংকা উভয় দেখশ দপাঙ্গল উৎসি উেযাপন উপলখক্ষ রিখেশমন্ত্রী তাি তিখে্ , 
ভিত সিকাখিি তিফ দর্খক এিং ভািখতি জনগখেি তিফ দর্খক শ্রীলংকাি অর্থমন্ত্রীখক, 
শ্রীলংকাি সিকাি ও জনগেখক 2022 -এি শুভ কামনা জারনখয়খেন। 
 
3.  ডঃ জয়শংকি জারনখয়খেন দয, দকারভড-19 দ্বািা উত্থারপত অর্থননরতক ও অনোনে 
র্োখলঞ্জখক কাটিখয় ওঠাি জনে ভািত সিসিকম উপাখয় সিসময় শ্রীলংকাি পাখশ োরিখয়খে এিং 
আগামী রেখনও তাি সমর্থন িজায় িােখি। ঘরনি িনু্ধ এিং সামুরিক প্ররতখিশী রিখসখি ভািত 
ও শ্রীলঙ্কা উভয়ই ঘরনি অর্থননরতক আন্তঃসম্পকথ  দর্খক লাভিান িখত পাখি।  
   
4. উভয় মন্ত্রী ইরতিার্কভাখি উখেে কখিখেন দয সাকথ  মুিা রিরনময় িেিস্থাি অযীখন শ্রীলঙ্কায় 
রমরলয়ন মারকথ ন ডলাখিি সম্প্রসািে এিং এ রস ইউ-এি স্থরগতকিে, েইু মাখসি মখযে রমরলয়ন 
মারকথ ন ডলাখিি রনষ্পরি, এগুরল শ্রীলঙ্কাখক সিায়তা কিখি। 
 
5. েইু মন্ত্রী োেে, প্রখয়াজনীয় রজরনসপত্র এিং ওষুয আমোরনি জনে 1 রিরলয়নমারকথ ন ডলাি 
এিং ভািত দর্খক জ্বালারন আমোরনি জনে 500 রমরলয়ন মারকথ ন ডলাখিি ভািতীয় ঋে সুরিযা 
সম্প্রসািখেি অগ্রগরত রনখয় পযথাখলার্না কখিখেন। 
 
6. শ্রী িাজাপক্ষ শ্রীলঙ্কাি সাখর্ ভািখতি েীঘথস্থায়ী সিখযারগতাি কর্া স্মিে কখিন এিং 
সমর্থখনি ইচ্ছসূর্ক ভরঙ্গি গভীিভাখি প্রশংসা কখিন। রতরন শ্রীলংকাখত িন্দি, পরিকাঠাখমা, 
শরক্ত, পুননথিীকিে শরক্ত এিং উৎপােন  সি রিরভন্ন গুরুত্বপূেথ দক্ষখত্র ভািতীয় রিরনখয়াগখক 
স্বাগত জারনখয়খেন ও এই যিখনি রিরনখয়াগগুরলখক উৎসাি প্রোখনি জনে সিায়ক পরিখিশ 
দেওয়াখক সরুনরিত কখিখেন। ই প্রসখঙ্গ, উভয় মন্ত্রী উখেে কখিখেন দয রত্রনখকামারল দতল ট্োঙ্ক 
ফামথগুরলখক দযৌর্ভাখি আযুরনকীকিখেি জনে শ্রীলঙ্কা সিকাখিি সাম্প্ররতক পেখক্ষপগুরল শ্রীলঙ্কাি 
শরক্ত রনিাপিা িািাখনাি পাশাপারশ রিরনখয়াগকািীখেি আস্থা িািাখি। 
 
7. রিখেশমন্ত্রী শ্রীলংকায় আট্ক র্াকা ভািতীয় মৎসেজীিীখেি রিষয়টিখক উত্থাপন কখিখেন। 
মানরিক রেক রির্াি কখি আট্ক র্াকা মৎসেজীিীখেি দ্রুত মুরক্ত দেিাি জনে রতরন শ্রীলংকাি 
সিকািখক আরজথ  জারনখয়খেন। 



 
8. েইু মন্ত্রী দযৌর্ অগ্রগরত ও সমৃরিি জনে েীঘথখময়ােী অর্থননরতক অংশীোরিখত্বি রেখক 
পািস্পরিক উপখযাগী রদ্বপারক্ষক অর্থননরতক সিখযারগতাি রেকরনখেথশনাি জনে ঘরনি দযাগাখযাখগ 
িজায় িােখত সম্মত িখয়খেন।  
 
 
রনউ রেরে 
জানুয়ারি 15, 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website 

and may be referred to as the official press release. 

 


