Virtual Meeting between EAM and Finance Minister of Sri
Lanka H.E. Basil Rajapaksa
January 15, 2022

বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী আৰু শ্ৰী লংকাৰ বিত্ত মন্ত্ৰী মাননীয় িাবিল
ৰাজাপাক্সাৰ মাজত ভাৰিু ুদেল বিঠক
জানুৱাৰী 15, 2022
1. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকদৰ শ্ৰী লংকাৰ বিত্ত মন্ত্ৰী মাননীয় িাবিল ৰাজাপাক্সাৰ
সৈদে জানুৱাৰী 15, 2022 োবৰদে এক ভাৰিু ুদৱল সিঠক কদৰ। এই বমথবিয়া য াৱা মাহৰ
বমঃ ৰাজাপাক্সাৰ ভাৰে ভ্ৰমণৰ বপছৰ।
2. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় শ্ৰী লংকান বিত্ত মন্ত্ৰী আৰু শ্ৰী লংকাৰ িৰকাৰ আৰু জনগণক
শুভকামনা জ্ঞাপন কদৰ বনজৰ আৰু ভাৰেৰ িৰকাৰ আৰু জনগণৰ ফালৰ পৰা 2022 িনৰ
িাদি আৰু ভাৰে আৰু শ্ৰী লংকা েুদয়ােন যেশে উে াপন কৰা পংগাল উৎৈৱৰ উপলদে।
3. ডঃ জয়শংকদৰ প্ৰকাশ কদৰ য ভাৰদে ৈোদয় শ্ৰী লংকাৰ সৈদে বথয় বেদছ, আৰু শ্ৰী লংকাক
ৈকদলা ৈম্ভৱ ধৰদণ ৈমথথন বেয়া অিুাহে ৰাবেি ক'বভড-19 মহামাৰীদয় উত্থাপন কৰা
অথথননবেক আৰু আন প্ৰেুাহ্বানৈমূহ যনওবি য াৱাে। ঘবনষ্ঠ িন্ধু আৰু ৈামুবিক িু িুৰীয়া
বহিাদপ, ভাৰে আৰু শ্ৰী লংকা েুদয়াদৱ ঘবনষ্ঠ অথথননবেক আন্তঃৈংদ াগৰ পৰা লাভাবিে হ'ি।
4. েুদয়াজন মন্ত্ৰীদয় এছএএআৰবি মুিা বিবনময় িুৱস্থাৰ অধীনে শ্ৰী লংকানল 400 বন ুে
মাবকথ ন ডলাৰৰ িৃবি আৰু েুমাহনল 515.2 বন ুে মাবকথ ন ডলাৰৰ এ.বি.ইউ. বমমাংৈাৰ
স্থগীেকৰণ ধনাত্মকভাদৱ উদেে কদৰ, ব শ্ৰী লংকাক ৈহায় কবৰি।
5. েুদয়াজন মন্ত্ৰীদয় ভাৰেৰ পৰা োেু, আৱশুকীয় ৈামগ্ৰী আৰু ঔষধ আমোবনৰ িাদি 1
বিবলয়ন মাবকথ ন ডলাৰ আৰু ইন্ধন আমোবনৰ িাদি 500 বন ে
ু মাবকথ ন ডলাৰৰ ভাৰেীয়
যেবডট ৈুবিধা িৃবিৰ প্ৰগবে বনৰীেণ কদৰ।
6. বমঃ ৰাজাপাক্সাই শ্ৰী লংকাৰ সৈদে ভাৰেৰ েীঘথবেনীয়া ৈহদ াবগো স্মৰণ কদৰ আৰু ৈমথথনৰ
ইংবগেৰ গভীৰ প্ৰশংৈা কদৰ। যেওঁ িন্দৰ, আন্তঃগাঁথবন, শবি, পুনৰিুৱহাৰদ াগু শবি, উজথ া
আৰু বনমথাণদক ধবৰ যকিাটাও গুৰুত্বপূণথ যেত্ৰে শ্ৰী লংকাে ভাৰেীয় বিবনদয়াগৰ আেৰবণ
জনায় আৰু আশ্বাৈ বেদয় য যেদন বিবনদয়াগ উৎৈাবহে কৰাৰ িাদি অনুকূল পবৰদৱশ প্ৰোন
কৰা হ'ি। এই ৈন্দভথ ে, েুদয়াজন মন্ত্ৰীদয় উদেে কদৰ য েৃ নদকামালী যেল যটংক পাম
ুটীয়াভাদৱ আধুনীকৰণ কৰাৰ িাদি শ্ৰী লংকাৰ িৰকাদৰ যলাৱা যশহেীয়া পেদেপৈমূদহ
বিবনদয়াগকাৰীৈকলৰ আত্মবিশ্বাৈ িৃবি কবৰি, শ্ৰী লংকাৰ শবি ৈুৰো উন্নে কৰাৰ
উপবৰও।

7. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় শ্ৰী লংকাে িন্দী সহ থকা ভাৰেীয় মাছমৰীয়াৈকলৰ বিষয় উত্থাপন
কদৰ। যেওঁ শ্ৰী লংকাৰ িৰকাৰক আহ্বান জনাই মানৱো বিদিিনাে িন্দী মাছমৰীৈকলৰ
দ্ৰুে মুবি বনবিে কবৰিনল।
8. েুদয়াজন মবন্ত্ৰ ৈন্মে হয় ঘবনষ্ঠ ৈংদ াগে থাবকিনল পাৰস্পবৰকভাদৱ ৈুবিধাৰ বিপেীয়
অথথননবেক ৈহদ াবগোক উনমহেীয়া প্ৰগবে আৰু ৈমৃবিৰ িাদি েীঘথস্থায়ী অথথননবেক
অংশীোবৰত্বৰ ফাদল পথপ্ৰেশথন কৰাৰ িাদি।
নতু ন বেল্লী
15 জানুোৰী 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.

