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ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରକିାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ସହ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମ ୈଠକ 

 
ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୦୨୨ ମେ ୨୪ ତାରଖିମର ଯକୁ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରକିାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି େହାେହେି ମ ାମେଫ ଆର. 
 ାଇମେନଙ୍କ ସହତି ମ ାକଓିଠାମର ଏକ ଉତ୍ସାହୀ ତଥା ପ୍ରଭା ୀ ମ ୈଠକ କରଥିିମେ । ଏହ ି ମ ୈଠକର ନଯିଯାସ ମ େ ପରଣିାେଦେଯୀ 
ମହାଇପାରଛି ିଯାହ କ ିଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହମଯାଗିତାକୁ ଆହୁର ିଗଭୀର ତଥା ଗତେିୀଳ କରାଇ ପାର ି । 

  

2.ଏହ ି ମ ୈଠକ ଦୁଇ ମନତାଙ୍କ େଧ୍ୟମର ନୟିେିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆମୋଚନାର ନରିନ୍ତରତାକୁ ପ୍ରତପିାଦନ କରୁଛ ି । ଏହା ପୂ ଯରୁ ୨୦୨୧ 
ମସମପେେବରମର ୱାେିିଂ ନ େସିଠିାମର ମନତାଦ୍ୱୟ  ୟକି୍ତଗତ ଭାମ  ପରସ୍ପରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରଥିିମେ ଏ ିଂ  ୨ି୦ମର  ାର୍ତ୍ଯାଳାପ କରଥିିମେ ଓ 
ଏହାପମର ସଓିପି୨୬ ସମି୍ମଳନୀମର ପରସ୍ପରକୁ ମଭ ଥିିମେ । ସଦୟ ଘ ଣାକ୍ରମେ ୨୦୨୨ ଏପିରେ ୧୧ମର ଉଭୟ ମନତା ଏକ ଭଚଯୁ ଆେ 
ମ ୈଠକମର ସାେେି ମହାଇଥିମେ । 

  

3.ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ େେୂୟମ ାଧ, ଆଇନ ଓ ନୟିେ ଆଧାରତି ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ  ୟ ସ୍ଥାକୁ   ାୟ ରଖି ାର ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତା ନେିମନ୍ତ ଏକ ଆମପାସ 
ପ୍ରତେିତୁ ିଦ୍ଧତା ଉପମର ଭାରତ-ଆମେରକିା  ୟାପକ ରଣନୀତକି ମ ୈଶ୍ୱକି ସହମଯାଗିତା ଆଧାରତି । ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଏମ ଣ୍ଡାମର  ଭିିନ୍ନ ମକ୍ଷତ୍ରମର 
ମହାଇଥି ା ପ୍ରଗତକୁି ମନଇ ମନତାଦ୍ୱୟ ସମନ୍ତାଷ  ୟକ୍ତ କରଥିିମେ । 

  

4.ଉଭୟ ମନତା ନମି େ ମପ୍ରାତ୍ସାହନ ରା ନିାୋ ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱାଗତ  ଣାଇଥିମେ, ଯାହା କ ି ୟୁଏସ ମେଭେପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନସ 
କମପଯାମରସନକୁ ଆମପାସ ପ୍ରାଥେକିତା ଥି ା ମକ୍ଷତ୍ର ଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥୟମସ ା, ଅକ୍ଷୟ େକି୍ତ, ଏସଏେଇ, ଭିର୍ତ୍ଭୂିେି ଆଦ ି ମକ୍ଷତ୍ରମର ଭାରତମର 
ନମି େ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ  ାର ିରଖି ାମର ସେଥଯ କରାଇ ପାର ି । 

  

5.ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଫଳପ୍ରସ-ୂମକୈନ୍ିି୍ରକ ସହମଯାଗକୁ ଆଗକୁ  ଢ଼ାଇ ା ପାଇ ଁଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ ତଥା  କିାେେୀଳ ପ୍ରଯୁକି୍ତ (ଆଇସଇି )ି ଉପମର ଏକ 
ଭାରତ-ଆମେରକିା ପଦମକ୍ଷପକୁ େଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିମେ । ଭାରତର  ାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରଷିଦ ସଚ ିାଳୟ ଓ ଆମେରକିା  ାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା 
ପରଷିଦର ଯଗୁମ ମନତୃତ୍ୱମର ଆଇସଇି  ିଏଆଇ, କ୍ୱାଣ୍ଟେ କମ୍ୁ ି୍ୟ ଙି୍ଗ, ୫ /ି୬ ,ି  ାମୟାମ କ, େହାକାେ ଓ ମସେିକଣ୍ଡକେର ଭଳ ିମକ୍ଷତ୍ରମର 
ଉଭୟ ମଦେର ସରକାର, େକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ େମିପାମଦୟାଗ େଧ୍ୟମର ଘନଷି୍ଠ ସମ୍କଯ ସ୍ଥାପନ କର ି । 

  

6.ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଓ ନରିାପର୍ତ୍ା ସହମଯାଗିତା ଭାରତ-ଆମେରକିା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଏମ ଣ୍ଡାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଯ ସ୍ତମ୍ଭ ମହାଇଥି ାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହ ି
ସହମଯାଗକୁ କଭିଳ ିଆହୁର ିେ ଭୁତ କରାଯାଇ ପାର ି, ମସ  ା ଦମର ଆମୋଚନା କରଥିିମେ । ଏହ ିପରମିପ୍ରକ୍ଷୀମର ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ମେକ 
ଇନ ଇଣି୍ଡଆ ଓ ଆତ୍ମ ନଭିଯର ଭାରତ କାଯଯୟକ୍ରେ ଅଧୀନମର ଭାରତମର ଉତ୍ପାଦନ ୋଗି ଭାରତ ସହତି ସହମଯାଗିତା ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ
ଆମେରକିୀୟ େମିପାମଦୟାଗକୁ ଆହବାନ ମଦଇଥିମେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ମଦେକୁ ଫାଇଦା େିଳପିାର ି । 

  



7.ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମକ୍ଷତ୍ରମର ମସୋନଙ୍କ  ଦ୍ଧତି ସହମଯାଗକୁ ଆଗକୁ  ଢ଼ାଇ ା ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଆମେରକିା ଦୀଘଯଦନି ଧର ି ାର ିରହଥିି ା ଭାକ୍ସନି 
ଆକ୍ସନ ମପ୍ରାଗ୍ରାେ (ଭିଏପି)କୁ ୨୦୨୭ ପଯଯୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରଥିିମେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯଗୁମ ମ ୈ ଚକିତି୍ସା ଗମ ଷଣା  ାର ିରହପିାର ି, ଯାହା 
କ ି କିା ଓ ତତସିଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଯୁକି୍ତ  କିାେମର ସହାୟକ ମହାଇଥିୋ । 

  

8.ଦୁଇମଦେର ମୋକୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର ଦୃଢ଼ ସମ୍କଯକୁ େ ଭୁତ କର ିା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ େକି୍ଷା ସହମଯାଗକୁ ସେକ୍ତ ନେିମନ୍ତ ଆହବାନ 
ମଦଇଥିମେ, ଯାହା କ ିଉଭୟଙୁ୍କ ଫାଇଦା ମଦଇପାର ି । 

  

9.ମନତାୋମନ ଦକି୍ଷଣ ଏସଆି ଓ ଭାରତ-ପ୍ରୋନ୍ତ େହାସାଗର ମକ୍ଷତ୍ର ସହତି ପାରସ୍ପରକି ହତି ସିଂକ୍ରାନ୍ତ ମକ୍ଷତ୍ରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପମର  ଚିାର 
ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରଥିିମେ, ଏକ ଅ ାଧ, ଉନମକୁ୍ତ ତଥା ସୋମ େୀ ଭାରତ-ପ୍ରୋନ୍ତ େହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ନେିମନ୍ତ ମସୋନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟମକାଣର ପଷିୁ୍ଟ 
କରଥିିମେ । 

  

10.ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ସେଦୃ୍ଧ ିନେିମନ୍ତ ଭାରତ-ପ୍ରୋନ୍ତ େହାସାଗର ଅଥଯମନୈତକି ଢାଞ୍ଚା (ଆଇପିଇଏଫ)ର େଭୁାରମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଗତ  ଣାଇଥିମେ ଏ ିଂ 
ସମ୍କୃ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରସିି୍ଥତଗୁିଡ଼କୁି ଧ୍ୟାନମର ରଖି ଏକ ନେନୀୟ ତଥା ସୋମ େୀ ଆଇପିଇଏଫକୁ ଆକାର ମଦ ା ନେିମନ୍ତ ସେସ୍ତ ଭାଗୀଦାର 
ମଦେଗୁଡ଼କି ସହତି େିଳତି ଭାମ  କାଯଯୟ କର ିାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ମ ାେି କହଥିିମେ । 

  

11.ଉଭୟ ମନତା ନ ି ଉପମଯାଗୀ କଥା ାର୍ତ୍ଯା  ାର ିରଖି ା ଏ ିଂ ଭାରତ-ଆମେରକିା ସହମଯାଗିତାକୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ମନ ା ୋଗି ନ ିର 
ଆମପାସ ଦୃଷି୍ଟମକାଣକୁ ଆଗକୁ  ଢ଼ାଇ ା  ା ଦମର ସହେତ ିପ୍ରକାେ କରଥିିମେ । 

 
 

ଟୋକଓି 

ମେ 24, 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. 

 


