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শ্রীলংকার সামদু্রিক সুরক্ষাকক শদ্রিশালী করার জন্য শ্রীলংকাকক 
ভারকের ডরদ্রন্য়ার এয়ারক্র্যাফট উপহার  

অগাষ্ট 15, 2022   

 

15 ই অগাষ্ট 2022  োদ্ররকে শ্রীলংকার কাটুন্াকয়কক নন্ৌকসন্ার ঘাটিকে একটি 
দ্রিকশষ অন্ুষ্ঠাকন্ শ্রীলংকার সামুদ্রিক সুরক্ষাকক শদ্রিশালী করার জন্য ভারে সমিু 
প্রহরার জন্য একটি ডরদ্রন্য়ার এয়ার ক্র্যাফট উপহার দ্রিকয়কে। শ্রীলংকার নন্দ্রভ 
এিং নন্ৌিাদ্রহন্ীর নে সকল অদ্রফসাররা প্রায় চারমাস ধকর ভারকে প্রদ্রশক্ষণ 
দ্রন্কয়কেন্ োরা এই এয়ারক্র্যাফটটিকক চালন্া করকিন্। োরা োকির ভারেীয় 
সমপিস্থকির কাে নেকক এটি পদ্ররচালন্া করার সহকোদ্রগোও উপলব্ধ হকিন্।    

 

2.  গণোদ্রিক সমাজিািী প্রজাোদ্রিক শ্রীলংকার রাষ্ট্রপদ্রে দ্রহজ একেকলদ্রি শ্রীেুি 
রদ্রন্ল দ্রিক্র্মদ্রসংকঘ, হাই কদ্রমশন্ার নগাপাল িাগকল, রাষ্ট্রপদ্রের িাদ্রহন্ীর প্রধান্ 
সাগালা রত্নন্াকয়কক, প্রদ্রেরক্ষা সদ্রচি নজন্াকরল কমল গুন্রকত্ন, ভারেীয় নন্ৌ নসন্ার 
উপ প্রধান্ ভাইস অযাডদ্রমরাল এস এন্ নঘাড়মাকর, প্রদ্রেরক্ষা িাদ্রহন্ীর প্রধান্ 
নজন্াকরল শাকিন্দ্র দ্রসলভা এিং শ্রীলংকার স্থল িাদ্রহন্ী, নন্ৌিাদ্রহন্ী এিং িায়ুকসন্ার  
প্রধান্রা এই অন্ুষ্ঠান্টিকক অলংকৃে ককরকেন্। এই  দ্রিকশষ উকেেকোগয অন্ুষ্ঠান্টি 
ভারকের স্বাধীন্োর 75 েম িাদ্রষিকী উিোপকন্র সাকে সমাপেন্ হকয়কে।  

 

3. এই এয়ারক্র্যাফটটি, শ্রীলংকার সমুিেীরিেী অঞ্চকল মান্ি ও মািক পাচার, 
নচারা চালান্ এিং অন্যান্য সংঘটিে অপরাকধর মে দ্রিদ্রভন্ন চযাকলঞ্জকক কােিকর 
রূকপ সামাল নিিার জন্য শ্রীলংকার ক্ষমোকক িহুগুণ িদ্রধিে করকি। িেি মাকন্ 
শ্রীলংকার সামুদ্রিক সরুক্ষার প্রকয়াজন্ীয়োর দ্রিক দ্রিকয় এই এয়ারক্র্যাফকটর সংেুদ্রি 
সমকয়াদ্রচে হকয়কে।   

4. সন্ধান্ এিং উদ্ধার কাকেি জন্গকণর সরাসদ্রর উপকাকর এই এয়ারক্র্যাফকটর 
ক্ষমো উিাহরন্স্বরূপ। শ্রীলংকার জন্গণকক এই উপহারটি ভারে মহাসাগরীয় 
অঞ্চকলর সরুক্ষার প্রদ্রে আরও অিিান্ রােকে শ্রীলংকাকক সমেি ককর েুলকি। স্মরণ 
করা নেকে পাকর নে, কলকবা সুরক্ষা কন্কেকভর একটি মেুয স্তম্ভ দ্রহকসকি শ্রীলঙ্কার 
সামুদ্রিক সরুক্ষা দ্রচদ্রিে হকয় আকে। হাই কদ্রমশন্ার নগাপাল িাগকল নজারাকরাপ ককর 
িকলকেন্ নে, ভারে এিং শ্রীলংকার জন্গকণর উন্নদ্রে এিং সমৃদ্রদ্ধর জন্য একটি 
শাদ্রিপূণি পদ্ররকিশ তেদ্রর করার নক্ষকে এই এয়ারক্র্যাফকটর সংকোজন্ সাহােয করকি।   

 



5. ডদ্রন্িয়ার এয়ারক্র্যাফট উপহার, িইু সমুিেীরিেী প্রদ্রেকিশী নিকশর মকধয 
প্রদ্রেরক্ষা ও সরুক্ষা নক্ষকে সহকোদ্রগোর উপকর নরোপাে ককরকে।  শ্রীলংকায় আরও 
সক্ষমো ও ক্ষমোকক নোগ করার করার জন্য এই ধরকন্র সহকোদ্রগোকক সমু্মকে 
দ্রন্কয় আসা হকয়কে এিং এটি অঞ্চকলর জন্য দ্রন্রাপত্তা ও িৃদ্রদ্ধর সাকে সঙ্গদ্রেপূণি 
(সাগর)।  

 

দ্রন্উ দ্রিদ্রে 

অগাষ্ট 15, 2022 
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