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শ্ৰী লংকাৰ সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা শদ্ৰিশালী কৰাৰ বাবব ভাৰবে ডদ্ৰনিয়াৰ 

দ্ৰবমান উপহাৰ কবৰ 

আগষ্ট 15, 2022 

 

1. ভাৰতে 15 আগষ্ট 2022 োৰৰতে শ্ৰী লংকা বায়ু সেনা মুেয ৰিৰবৰ, কাটুনায়াতকে অনুৰিে এক ৰবতিষ অনুিানে শ্ৰী লংকাৰ 

োমুৰিক েুৰক্ষা িৰিিালী কৰাৰ বাতব এেন ডৰনিয়াৰ োমুৰিক অনুেন্ধান ৰবমান উপহাৰ ৰিতয়। ভাৰেে প্ৰায় চাৰৰ মাহ 

প্ৰৰিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা শ্ৰী লংকাৰ সনৌকাবাৰহনী আৰু বায়ু সেনাৰ সেৰনতক এই ৰবমানেন বযৱহাৰ কৰৰব। সেওঁতলাতক ৰনজৰ 

ভাৰেীয় প্ৰৰেপক্ষেকলৰ পৰা কাৰ্িকৰী োহাৰ্যও পাব। 

 

2. শ্ৰী লংকা গণোৰিক েমাজবািী গণৰাজযৰ ৰাষ্ট্ৰপৰে, মাননীয় ৰমিঃ ৰাৰনল ৰৱতেতমৰেঙ, উচ্চাধ্যক্ষ সগাপাল বাগতল, ৰাষ্ট্ৰপৰেৰ 

কমীৰ প্ৰমুে োগালা ৰেনায়ক, ৰক্ষা মুেয েৰচব সজতনতৰল কমল গুণাৰতে, ভাৰেীয় সনৌকাবাৰহনীৰ উপ এডৰমতৰলৰ সনৌকা 

কমীৰ উপ প্ৰমুে এছ এন ঘুড়মাতড়, ৰক্ষা কমীৰ প্ৰমুে সজতনতৰল িাতভন্দ্ৰ ৰচল্ভা আৰু শ্ৰী লংকাৰ সেনা বাৰহনী, সনৌকাবাৰহনী 

আৰু বায়ু সেনাৰ প্ৰমুেেকতল এই অনুিানে অংিগ্ৰহণ কতৰ। এই ৰবৰিষ্ট অনুিানতটা ভাৰেৰ স্বাধ্ীনোৰ 75েম বাৰষিকীৰ 

সেতে েংতৰ্াগ কতৰ। 

 

3. এই ৰবমানেন এক িৰি বহুগুণক ৰহচাতপ কাৰ্ি কৰৰব, ৰৰ্ শ্ৰী লংকাক েবল কৰৰব ৰনজৰ উপকূলীয় জল অঞ্চলে অৰধ্ক 

ফলপ্ৰেূভাতৱ মানৱ আৰু ড্ৰাগছ েৰবৰাহ, সচাৰাং সবপাৰ আৰু আন েংগঠিে অপৰাধ্ৰ প্ৰেযাহ্বানতবাৰৰ সেতে েন্মেুীন হ'বলল। 

ৰবমানেনৰ আতৱি েমোমৰয়ক শ্ৰী লংকাৰ োমুৰিক েুৰক্ষাৰ বেি মানৰ েমেযাতবাৰৰ প্ৰৰে লক্ষয ৰাৰে। 

 

4. ৰবমানেতন েন্ধান আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্ি কৰৰব পৰা ক্ষমোই জনগণৰ প্ৰৰে ইয়াৰ প্ৰেযক্ষ লাভৰ এক উিাহৰণ িাৰঙ ধ্তৰ। শ্ৰী 

লংকাৰ জনগণলল এই উপহাতৰ সিিেনক েবল কৰৰব োমৰগ্ৰকভাতৱ ভাৰেীয় মহাোগৰ অঞ্চলৰ েুৰক্ষাৰ প্ৰৰে অৰধ্ক অৱিান 

কৰাৰ বাতব। এয়া স্মৰণীয় সৰ্ োমুৰিক েুৰক্ষাক কলতবা েুৰক্ষা েৰন্মলনৰ এক মুেয স্তম্ভ ৰহচাতপ ৰচনাি কৰা সহৰছল। 

অনুিানতটাে ভাষণ ৰি, উচ্চাধ্যক্ষ সগাপাল বাগতলতয় উতেে কতৰ সৰ্ ৰবমানেনৰ আতৱতি ভাৰে আৰু শ্ৰী লংকাৰ জনগণৰ 

প্ৰগৰে আৰু েমৃৰদ্ধৰ বাতব এক িাৰিপূণি পৰৰতৱি েৃৰষ্ট কৰাে েহায় কৰৰব। 

 

5. ডৰনিয়াৰ ৰবমানেনৰ উপহাতৰ িতুয়ােন োমুৰিক সিিৰ মাজৰ েহতৰ্াৰগো উতেে কতৰ ৰক্ষা আৰু েুৰক্ষাৰ সক্ষত্ৰে। এই 

েহতৰ্াৰগোই শ্ৰী লংকাৰ ক্ষমো আৰু িৰি বৃৰদ্ধ কৰৰব বুৰল আিা কৰা সহতছ আৰু অঞ্চলতটাৰ েকতলাতৰ বাতব েুৰক্ষা আৰু 

ৰবকািৰ (এছএৰজএআৰ) িিিনৰ সেতে েংতৰ্াগ কতৰ। 

 

নেুন দ্ৰিল্লী 

আগষ্ট 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. 


