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ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਾਮਹਹਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤ ੇ22 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਾਂਗਾ। 

ਆਪਣ ੇਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਆਪਕ- ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤਕ 
ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤ ੇਆਪਸੀ ਹਹਤਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੱੁਹਦਆਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਹਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਿੀ ਉਤਸੁਕ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਾਂ 
ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਦਰਹਮਆਨ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਿੱਚ ਸਹਹਯੋਗ ਦੀਆਾਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਹਰਸਨ ਅਤ ੇਜਪਾਨ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਸ਼ੀਹਹਦੇ 
ਸੁਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਪਹਹਲੇ ਕਿਾਡ ਲੀਡਰਸ ਸਹਮਟ ਹਿੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲਿਾਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਹਮਟ ਇਸ ਸਾਲ 
ਮਾਰਚ ਹਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਹਮਆਨ ਹੋਏ ਿਰਚਅੁਲ ਸਹਮਟ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਾਂ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰ ੇਹਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਹਹੰਦ-ਪਰਸ਼ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਾਂਝੇ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਭਹਿੱਖ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਹਿਧੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਾਥਹਮਕਤਾਿਾਾਂ 
ਦੀ ਪਹਹਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਸਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

ਮੈਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਹਰਸਨ ਅਤ ੇਜਪਾਨ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਗਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਾਂਗਾ ਅਤ ੇ
ਸਬੰਹਧਤ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬ ਤ ਦਿੁੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਖੇਤਰੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੱੁਹਦਆਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹਿਹਸ਼ਆਾਂ ‘ਤੇ 
ਹਿਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਦੌਰੇ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਹਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਾਂਗਾ,  ਹਜਸ ਹਿੱਚ 
ਆਲਮੀ ਚਣੁੌਤੀਆਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਹਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ,  ਆਤੰਕਿਾਦ ਨਾਲ ਹਨਪਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ,  ਜਲਿਾਯ  
ਪਹਰਿਰਤਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਹਿਹਸ਼ਆਾਂ ‘ਤੇ ਹਧਆਨ ਕੇਂਹਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹੈ। 

ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਆਪਕ ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਾਡੇ 
ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਜਪਾਨ ਅਤ ੇਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਸਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤ ੇਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਆਲਮੀ ਮੱੁਹਦਆਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਹਯੋਗ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 
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