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ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରକିା ସରକାରଙ୍କ େଧ୍ୟମର 
ନମିବଶ ମରାତ୍ସାହନ ରାଜନିାୋ 
 
ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରକିା ସରକାରଙ୍କ େଧ୍ୟମର ଆଜ ି ଜାପାନର ମ ାକଓି ଠାମର ନମିବଶ ମରାତ୍ସାହନ ରାଜନିାୋ 
(ଆଇଆଇଏ) ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ମହାଇଛ ି। ଏହ ିରାଜନିାୋ (ଆଇଆଇଏ)ମର ଭାରତର ବମିେଶ ସଚବି ଶ୍ରୀ ବନିୟ କ୍ୱାତ୍ରା ଓ ୟୁଏସ ଇଣ୍ଟରନୟାସନାଲ 
ମେମଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନସ କମପପାମରସନ (େଏିଫସ)ିର େଖୁ୍ୟ କାଯପୟନବିପାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍କ  ନାଥନ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରଛିନ୍ତ ି। 

ଏହ ିନମିବଶ ରାଜନିାୋ (ଆଇଆଇଏ) ୧୯୯୭ମର ଭାରତ ସରକାର ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରକିା ସରକାରଙ୍କ େଧ୍ୟମର ସ୍ୱାକ୍ଷର ମହାଇଥିବା 
ନମିବଶ ମରାତ୍ସାହନ ରାଜନିାୋର ସ୍ଥାନ ମନବ । ପୂବପରୁ ୧୯୯୭ମର ନମିବଶ ମରାତ୍ସାହନ ରାଜନିାୋ (ଆଇଆଇଏ) ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ମହବା ପରଠାରୁ 
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ପ ରଗତ ି ପରଲିକି୍ଷତ ମହାଇଥିଲା । ମଯଉଁଥିମର େଏିଫସ ି ନାେମର ଏକ ନୂଆ ଏମଜନିସ ଗଠନ େଧ୍ୟ ସାେିଲ ଥିଲା । େଏିଫସ ି
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରକିା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବତି୍ତ ବକିାଶ ଏମଜନିସ ଓ ଏହାର ଗଠନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରକିାର ସେୟ ରଣୀତ ନୟିେ, ବଲିଡ ଆକଟ 
୨୦୧୮ର ଅଧିନୟିେ ପମର ପବୂପବତ୍ତପୀ ବମିେଶ ଘମରାଇ ନମିବଶ ନଗିେ (ଓପିଆଇସ)ିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ  ଏମଜନିସ ଭାମବ ମହାଇଥିଲା । 
ଋଣ, ଇକି୍ୱ  ିନମିବଶ, ନମିବଶ ଗୟାମରଣ୍ଟ,ି ନମିବଶ ବୀୋ କେିବା ପୁନଃବୀୋ, ସମ୍ଭାବୟ ରକଳ୍ପ ଓ ଅନୁୋନ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବୟତା ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା 
େଏିଫସ ି ଦ୍ୱାରା ରସ୍ତାବତି ଅତରିକି୍ତ ନମିବଶ ସହାୟତା କାଯପୟକ୍ରେଗୁେକି ସହତି ସେନବୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହ ି ନମିବଶ ମରାତ୍ସାହନ 
ରାଜନିାୋ ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ମହାଇଛ ି। 

ଭାରତମର ନମିବଶ ସହାୟତା ରୋନ ଜାର ିରଖିବା ପାଇଁ େଏିଫସ ିପାଇ ଁରାଜନିାୋ ଏକ ଆଇନଗତ ଆବଶୟକତା । େଏିଫସ ିକେିବା ଏହାର 
ପୂବପ ଏମଜନିସଗୁେକି ଭାରତମର ୧୯୭୪ରୁ ସକି୍ରୟ ରହ ିଏଯାବତ ୫.୮ ବଲିିୟନ େଲାର ନମିବଶ ସହାୟତା ରୋନ କର ିସାରଛିନ୍ତ,ି ମଯଉଁଥିରୁ 
୨.୯ ବଲିିୟନ େଲାର ଏମବ ବ ିବମକୟା ରହଛି ି । ଭାରତମର ନମିବଶ ସହାୟତା ରୋନ କରବିା ପାଇଁ େଏିଫସ ିନକି ମର ୪ ବଲିିୟନ 
େଲାରର ରସ୍ତାବ ବଚିାରାଧିନ ରହଛି ି । ବକିାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ପ ମକ୍ଷତ୍ର ମଯପରକି ିମକାଭିେ- ୧୯ ଭୟାକ୍ସନି ରସୁ୍ତତ,ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟମସବା ମକ୍ଷତ୍ରର 
ବତି୍ତମପାଷଣ, ନବୀକରଣମଯାଗୟ ଶକି୍ତ, ଏସଏେଇ ବତି୍ତମପାଷଣ, ବତି୍ତୀୟ ଅନ୍ତଭପୁ କି୍ତ, ଭିତ୍ତଭୂିେି ଆେ ିମକ୍ଷତ୍ରମର େଏିଫସ ିନମିବଶ ସହାୟତା 
ରୋନ କରଛି ି। 

ଏହ ି ନମିବଶ ମରାତ୍ସାହନ ରାଜନିାୋ ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ମହବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତମର େଏିଫସ ି ଦ୍ୱାରା ରୋନ କରାଯାଉଥିବା ନମିବଶ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧ ି
ପାଇବ ଫଳମର ଭାରତର ବକିାଶକୁ ଆହୁର ିଆମଗଇବ ମବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛ ି। 

 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 

ମେ 23, 2022 
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