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ଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରି କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମ ୈଠକ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24, 2021

ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୦୨୧ ମସମଟେମ୍ବର ୨୪ମର ଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରି କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି େହାେହିେ ମଯାମେଫ ଆର.
ାଇମେନଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଉପମଯାଗୀ ମ ୈଠକ କରି ଥ ିମେ ।
୨୦୨୧ ଜାନୁ ଆରୀମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ାଇମେନ ଆମେରି କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାମ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ା ପମର ଏହା ଉଭୟ ମନତାଙ୍କ
େଧ୍ୟମର ପ୍ରଥେ େୁହାେୁ
ିଁ ହି ିଁ ସାକ୍ଷାତ ଥ ିୋ । ଏହାର ସୁମଯାଗ ମନଇ ମନତାଦ୍ୱୟ ଭାରତ-ଆମେରି କା ୟାପକ ଅନ୍ତଜଜାତୀୟ ରଣନୀତିକ
ସହମଯାଗିତା ଏ ଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହମଯାଗକୁ ଆହୁ ରି ସୁଦୃଢ଼ ନିେମନ୍ତ ଥ ି ା ସୁମଯାଗ ଉପମର ସେୀକ୍ଷା କରି ଥ ିମେ । ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ

କହିଥ ିମେ ମଯ ଭାରତ ଓ ଆମେରି କା ପରି ର୍ତ୍ଜନର ଏକ ଦେନ୍ଧି େଧ୍ୟମର ପ୍ରମ େ କରି ଛନ୍ତି, ଯାହା ପାରମ୍ପରି କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ
େୂେୟମ ାଧ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ାଣିଜୟ, ଉଭୟ ମଦେର ମୋକୋନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, େମନାଭା ର ସଂରକ୍ଷଣ, ଏ ଂ ସମ ାଜ ପରି ିଶ୍ୱାସର
ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଉପମର ପଯଜୟ ସିତ । ଉଭୟ ମନତା ିଭିନ୍ନ ମକ୍ଷତ୍ରମର ମହ ାକୁ ଥ ି ା ଆଗାେୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷି କ କଥା ାର୍ତ୍ଜା ଯଥା ମ ମ
ୈ ଦେିକ ଓ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା େନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୨+୨ େନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆମୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥ ିମେ, ଯାହା କି ଭ ଷ୍
ି ୟତ ପାଇ ିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ ଅଗ୍ରାଧ ିକାରଗୁଡ଼ିକୁ
ମରଖାଙ୍କି ତ କରି ।
ଉଭୟ ମନତା ମକାଭି େ-୧୯ ସ୍ଥି ତି ଓ େହାୋରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ିଁ ଭାରତ-ଆମେରି କା େଧ୍ୟମର ଜାରି ରହିଥ ି ା ସହମଯାଗ ଉପମର
ଆମୋଚନା କରି ଥ ିମେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ାଇମେନ ଭାରତର ଜାରି ରହିଥ ି ା ଟିକାକରଣ ଓ ିଶ୍ୱମର ମକାଭି େ ସହାୟତା
ପହଞ୍ଚାଇ ା ନିେିର୍ତ୍ ମଦେର ଉଦୟେକୁ ପ୍ରେଂସା କରି ଥ ିମେ ।

ଦ୍ୱିପାକ୍ଷି କ ାଣିଜୟକୁ ଆହୁ ରି ୃ ଦ୍ଧି କରି ା ମନଇ ଥ ି ା ପ
ି ଳ
ୁ ସୁମଯାଗକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗେ କରି ଉଭୟ ମନତା ଚଳିତ ଷ୍ଜ ମେଷ୍ ଭାଗମର
ପର ର୍ତ୍ଜୀ ାଣିଜୟ ନୀତି ମଫାରେ ଆମୟାଜନ ମହ ା ମନଇ ସହେତ ମହାଇଥ ିମେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ାଣିଜିି୍ୟକ େି ମଙ୍କଜଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସେୃଦ୍ଧ
ପାଇ ିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ ପଦମକ୍ଷପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରି । ଭାରତ-ଆମେରି କା ଜଳ ାୟୁ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ େକ୍ତି ଏମଜଣ୍ଡା ୨୦୩୦ ସହମଯାଗି ତା
ଅଧୀନମର, ମସୋମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ େକ୍ତି

ିକାେ ଓ େହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି

ୟ ହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ି ିତ କରି ା ୋଗି ସହେତି ଜଣାଇଥ ିମେ ।

ଆମେରି କାମର ୃ ହତ ସଂଖୟକ ଭାରତୀୟ ଂମୋଦ୍ଭ
ାସ କରୁଥ ି ା ଦେଜାଇ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର େଧ୍ୟମର ମୋକ-ମୋକ
େଧ୍ୟମର ସମ୍ପକଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏ ଂ ଗତିେୀଳତା ଓ ଉଚ୍ଚ େିକ୍ଷା େି ମଙ୍କଜଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ାର ଆମପାସ ଫାଇଦା
ା ଦମର ମରଖାଙ୍କି ତ କରି ଥ ିମେ ।
ମନତାୋମନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ଥି ତି ସମେତ ଦକ୍ଷି ଣ ଏସି ଆମର ସଦୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼କ
ି ଉପମର େତ ିନେ
ି ୟ କରି ଥ ିମେ, ଏ ଂ
ଅନ୍ତଜଜାତୀୟ ଆତଙ୍କ ାଦର େୁକା ିୋ ପାଇ ିଁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହ େି ଳିତ ଭାମ କାଯଜୟ କରି ାକୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଦ୍ଧତାକୁ
ମଦାହରାଇଥ ିମେ ଏ ଂ ସୀୋପାର ଆତଙ୍କ ାଦକୁ ଗଭୀର ନିନ୍ଦା କରି ଥ ିମେ । ସେସ୍ତ ଆଫଗାନ ନାଗରି କଙ୍କର ୋନ ାଧ ିକାର ସୁରକ୍ଷା
ା ଦମର ତାେି ାନ ମଦଇଥ ି ା ପ୍ରତିେର
ି୍ ୁ ତିକୁ ପାଳନ କରି ା ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଅ ାଧ ିତ ୋନ ୀୟ ସହାୟତାକୁ ଅନୁ େତି ମଦ ା
ପାଇ ିଁ ଉଭୟ ମନତା ତାେି ାନକୁ ଆହ୍ାନ
ି୍ ୁ ତି ଦ୍ଧତା ମଦ ା ସହ
ି ମଦଇଥ ିମେ । ଆଫଗାନ ମୋକଙ୍କ ପାଇ ିଁ ନିଜର ଦୀଘଜେିଆଦୀ ପ୍ରତିେର
ଉଭୟ ମନତା ସେସ୍ତ ଆଫଗାନଙ୍କ ନିେମନ୍ତ ଏକ ସମ୍ମି ଳିତ ଓ ୋନ୍ତିପର୍ଣ୍
ୂ ଜ ଭ ିଷ୍ୟତ ଅଭି େମୁ ଖ ପରସ୍ପର ସହ ତଥା ଅନୟ
ସହମଯାଗୀୋନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଓ ଆମେରି କା ନିଜ ସେନ୍ିୟ ଜାରି ରଖ ିମ ମ ାେି ସହେତ ମହାଇଥ ିମେ ।
ଭାରତ-ପ୍ରୋନ୍ତ େହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ା ଦମର ମନତାୋମନ େତ ିନିେୟ କରି ଥ ିମେ, ଏ ଂ ଏକ େୁକ୍ତ, ଉନି୍ େକ୍ତ
ୁ ଏ ଂ ସାେଗ୍ରିକ
ଭାରତ-ପ୍ରୋନ୍ତ େହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ନିେମନ୍ତ ମସୋନଙ୍କ ଆମପାସ ଦୃ ଷ୍ଟ୍ିମକାଣକୁ ପୁନଃ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ କରି ଥ ିମେ ।

ଅନ୍ତଜଜାତୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକମର ଭାରତ ଓ ଆମେରି କା େି ଳିତ ଭାମ

କାଯଜୟ ଜାରି ରଖ ିମ

ମ ାେି ସହେତ ମହାଇଥ ିମେ ।

ଜଳ ାୟୁ ପରି ର୍ତ୍ଜନ ଓ ଆତଙ୍କ ାଦ ଭଳି ଅନ୍ତଜଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପମର ରଣନୀତିକ ଦୃ ଷ୍ଟ୍ିମକାଣ ଓ ଆମପାସ ସ୍ୱାଥଜ ମନଇ
ସୋଭି ରୂପତା ଜାୟ ରଖ ି ାକୁ ପ୍ରତିେର
ି୍ ୁ ତି ମଦଇଥ ିମେ ।
ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ାଇମେନ ଓ ଫାଷ୍ଟ୍ଜ ମେେି େ. ଜିେ

ାଇମେନଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସି ା ପାଇ ିଁ ଆେନ୍ତ୍ରଣ କରି ଥ ିମେ ।

ଉଭୟ ମନତା ମସୋନଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କଥା ାର୍ତ୍ଜା ଜାରି ରଖ ି ା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷି କ ସମ୍ପକଜକୁ ଆହୁ ରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ା ଏ ଂ ମସୋନଙ୍କ
ଅନ୍ତଜଜାତୀୟ ସହମଯାଗି ତାକୁ ସେୃଦ୍ଧ କରି ାକୁ ସହେତି ପ୍ରକାେ କରି ଥ ିମେ ।

ୱାଶିଂଟନ୍ ଡ.ସ.

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24, 2021

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.

