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එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලංකා ෆුල්බ්රයිට් කකාමිෂන් සභාව  

වික්රමසංහ ජනාධිපතිතුමා සහ චංග් තානාපතිතුමිය සහභාගි වූ උත්සවයකින්  
තම 70වැනි සංවත්සරය සමරයි 

 

2022 න ොවැම්බර් මස 16වැනි දි , ශ්රී ලංකොනේ ජ ොධිපති ගරු රනිල් වික්රමසංහ මහතො, 
අධ්යොප  අමොතය ගරු සුසල් නේමජයන්ත මහතො, එක්සත් ජ පද තො ොපති ජුලී චංග් 

මහත්ිය, සහ එ.ජ.-ශ්රී ලංකො ෆුල්රයිට් නකොිෂන් සභොනේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, විධ්ොයක 
අධ්යක්ෂ හො කොර්යමණ්ඩලය ශ්රී ලංකොව සහ එක්සත් ජ පදය අතනර් ද්වවි-ජොතීය ෆුල්රයිට් 

හුවමොරු වැඩසටහ  දියත් කර 70 වසරක් සම්ූර්ණ වීම සැමරූහ. ඒ නවනුනවන් පැවැත්ූ 
රොත්රී නභෝජ  සංග්රහයට වත්මන් ශිෂයත්වධ්ොරීන්, ආදිසසුන්, ශොසරොලික උසස නිලධ්ොරීන්, 

සහ දශක හතක් මුළුල්නල් වැඩසටහ ට සහය දුන් අන කුත් අය සහභොගි ූහ.  

 

එක්සත් ජ පදනයන් අරමුදල් ලබො නකොිෂන් සභොව 1952 සට ක්රියොත්මක කර  
වැඩසටහන් හරහො අධ්යොප ය ලැබීමට, පශචොත් උපොධි ලැබීමට, ඉගැන්වීමට, 

පර්නේෂණවල නිරතවීමට, සහ වෘත්තීය සංවර්ධ් ය සඳහො 2000 ඉක්මව  ශ්රී ලොංකික සහ 
ඇමරිකොනු සසුන්, ශ්රොසරනේදීන්, ගුරුවරුන්, සහ වෘත්තිකයින් නවත ඉඩ සැලසී තිනේ. 
උත්සවය අවසථොනේ අදහස දක්වින් චංග් තො ොපතිතුිය සඳහන් කළ පරිදි: "ෆුල්රයිට් 
වැඩසටහ  හරහො ශ්රී ලොංකිකයින් සහ ඇමරිකොනුවන් දහස ගණ කට අප නදරනට් 

අධ්යොප ය ලැබීනම් හො ජීවත්වීනම් මොහැඟි අත්දැකීම ලබන් ටත්, දැනුම නබදොහදො 

ගන් ටත්, වෘත්තීය සම්බන්ධ්තො සංවර්ධ් ය කරගන් ටත්, ජීවිත කොලය ම පවති ො 
ිතුරු සම්බන්ධ්තො ඇති කරගන් ටත් අවසථොව සැලසී තිනබ වො."  

 
නදරටටම ප්රතිලොභ නග  නද  දැනුම හුවමොරුව සහ වෘත්තීය සංවර්ධ් ය සංනක්තවත් කළ 
ශ්රී ලංකොනේ සහ ඇමරිකොනු වත්මන් ශිෂයත්වධ්ොරීන් සහ ආදි ශිෂයයින් උත්සවනේ දී 

mailto:mahoneyhr@state.gov
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වික්රමසංහ ජ ොධිපතිතුමො, නේමජයන්ත අධ්යොප  අමොතයතුමො සහ චංග් තො ොපතිතුිය 

අතින් පැසසුමට පොර ූහ. 

 
එක්සත් ජ පදනේ ශොසරපති උපොධියක් සහ ආචොර්ය උපොධියක් ලබො  ැවත පැිණ ශ්රී 
ලංකො විශව විදයොලයක ජජව ආරක්ෂණ විදයොගොරයක් නමනහයවීම හරහො නමරට ආහොර 
සුරක්ිතතොව සොක්ෂොත් කර ගැනීනම් හැකියොව ශක්තිමත් කර  තරුණ ශ්රී ලොංකික ජීව 
විදයොඥවරියකනග් උදොහරණය තො ොපතිනිය සය අදහස දැක්වීම තුළ සඳහන් කළොය. 

එනසම, පවති  ආර්ික අර්ුදය න ොතකො දැ ට ශ්රී ලංකොනේ උපොධි අනේක්ෂකයින්ට 
ඉංග්රීස ඉගැන්වීනම් නිරත නවින් ශ්රී ලංකොනේ සටි  ඇමරිකොනු ගුරු සහොයකවරියක 
සම්බන්ධ්නයන් ද එතුිය සඳහන් කළොය.  
 
ෆුල්රයිට් වැඩසටහනන් ශ්රී ලොංකික ඉතිහොසය තුළ ලබන් ට හැකි ූ ප්රතිලොභ සඳහො තවත් 
නබොනහෝ උදොහරණ තිනේ: නසෞඛ්ය අමොතයොංශයට අනුබද්වධ්ව වැඩ කළ නජයෂඨ 
ඇමරිකොනු විද්වවනතක් නසෞඛ්ය අධ්යොප  අංශනේ ශ්රී ලංකොනේ පළමු විදයොපති උපොධිය 

සැලසුම් කිරීම; සහ ශ්රී ලොංකික විද්වවතුන් නදපලක් ආපසු ශ්රී ලංකොවට පැිණි පසු තම 
ෆුල්රයිට් අත්දැකීම් පද ම් කරගනිින් නගෝලීය නද්වශපොල ය සහ ගැටුම් නිරොකරණය 
සම්බන්ධ්නයන් පොඨමොලො හඳුන්වොදීම ඊට ඇතුළත් ය. නගෝලීය වශනයන් ගත් කල, වත්මන් 

සහ හිටපු රොජය  ොයකයින් 41 නදන ක් ද, න ොනබල් තයොගලොභීන් 62ක් ද ෆුල්රයිට් 
ආදිසසුන් නේ. 

 

"නගවී ගිය වසර 70ක් මුළුල්නල් සොර්ථකව නදපසටම ගලොගිය සංසකෘතික සහ ශ්රොසරඥ 
හුවමොරුවල සොර්ථකත්වය එ.ජ.-ශ්රී ලංකො ෆුල්රයිට් නකොිෂන් සභොනේ හො එහි අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලනේ ඉමහත් වෑයින් සහ ශ්රී ලංකො රජනයන් ඊට ලැුණු සහනයන් සදු ූ බවට 
සැකයක්  ැහැ" යනුනවන් සඳහන් කරින් චංග් තො ොපතිතුිය නකොළඹ පිහිටි ද්වවි-ජොතීය 
ෆුල්රයිට් නකොිෂන් සභොව සහ එහි කොර්යමණ්ඩලය අගය කිරීමට ලක් කළොය. 
 

1952 දී දියත් කර  ලද, ශ්රී ලංකොනේ ආරම්භක ෆුල්රයිට් වැඩසටහ  හරහො නකටි කොලී  

ශොසත්රීය හුවමොරු සඳහො අනුග්රහය දැක්ූ අතර, වසර 12 කට පසුව, නදරට අතර සිර 
ගිවිසුමක් බවට පත් කිරීම සඳහො එය පුළුල් කර  ලදී. 
  

දැ ට, ශ්රී ලංකොනේ ෆුල්රයිට් වැඩසටහ  සඳහො සම්ූර්ණනයන් ම අරමුදල් සපයන්නන් 

එක්සත් ජ පද රජය විසන් ව  අතර, ඒ හරහො දක්ෂ තරුණ විද්වවතුන්ට උපොධි පොඨමොලො 
හැදෑරීමට තයොගශීලී ශිෂයත්ව සහොය ලබො දීම; විද්වවතුන් සහ වෘත්තිකයන් හට ඉගැන්වීම 

සහ පර්නේෂණ පැවැත්වීම සඳහො සහොය ලබො දීම; සහ ගුරුවරුන්ට ඵලදොයී  පුහුණු ලබොදීම 
සඳහො මග සලසොලයි. තවද, එය ශ්රී ලංකො සහ ඇමරිකොනු විශවවිදයොල අතර සම්බන්ධ්තො 
දිරිමත් කර  අතර ශ්රී ලංකොනේ සහ ඇමරිකොනු නජයෂඨ විද්වවතුන්ට ඒකොබද්වධ් පර්නේෂණ 
සබඳතො වර්ධ් ය කර ගැනීමට අවසථොව සලසො නදයි. 
 
වත්මන් ෆුල්රයිට් අවසථො සම්බන්ධ්නයන් වැඩිදුර විසතර ලබොගැනීම සඳහො කරුණොකර 
fulbrightsrilanka.com නවේ අඩවියට පිවිනසන් . 

http://www.fulbrightsrilanka.com/

