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ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ପରୂ୍ବରୁ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ର୍କ୍ତର୍ୟ 
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ମ  ୁଁ ଯୁଁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମମରିକାର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମ ା ବାଇମେନଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣମର ୨୦୨୧ ମେମଟେମ୍ବର ୨୨ରୁଁ  ୨୫ ତାରିଖ ପଯୟ୍ନ୍ତ ଆ

ମମରିକା ଗସ୍ତ କରିବ ି। 

 ନି ର ଏହ ିଗସ୍ତ ଅବେରମର ମ  ୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିବାଇମେନଙ୍କ େହ ଭାରତ-

ଆମମରିକା ବୟାପକ ଅନ୍ତ ା୍ତୀୟ ରଣନୀତିକ େହମଯାଗିତା ଓ ଆମପାେ ହିତ େହ  ଡ଼ିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଅନ୍ତ ା୍ତୀୟ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପମର 

ଆମ ାଚନା କରିବ ି। ନି ର ଏହ ିଗସ୍ତ େମୟମର ମ  ୁଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିକମଳା ହାରିେଙ୍କ େହ ୋକ୍ଷାତକୁଁ ମନଇ ଅତୟନ୍ତ ଉତ୍େୁଁକ ଅଛି ଏ

ବଂ ଏହ ିଅବେରମର ଉଭୟ ମେଶ ମଧ୍ୟମର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ୍ ଭାମବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁଁକି୍ତ ମକ୍ଷତ୍ରମର େହମଯାଗର େମ୍ଭାବନା ଉପମର କଥାବାର୍ତ୍ା୍ 

କରିବ ି। 

 ମ  ୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିବାଇମେନ, ଅମଷ୍ଟ୍ର ିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ ମମାରିେନ ଏବଂ  ାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୟାଶହିିମେ େୁଁଗାଙ୍କ େହ ବୟକି୍ତଗତ 

ପ୍ରଥମ କ୍ୱାେ ମନତା ଶଖିର େମି୍ମଳନୀମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ି। ଏହ ିେମି୍ମଳନୀ ଚଳିତବର୍ ୍ମାର୍ଚ୍ମ୍ର ଆମ ମଧ୍ୟମର ଅନୁଁଷି୍ତି ଭଚ୍ୁଁ ଆ  

ଶଖିର େମି୍ମଳନୀର ନିଯା୍େଗୁଁଡ଼ିକର ପ୍ରଗତ ିେଂକ୍ରାନ୍ତମର ବଚିାରବିମଶ ୍କରିବା ଏବଂ ଭାରତ-

ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାୋଗର ମକ୍ଷତ୍ର ନିମମନ୍ତ ଆମର ମିଳିତ େୃଷି୍ଟ୍ମକାଣ ଆଧାରମର ଭବରି୍ୟତ କାଯୟ୍କଳାପର ପ୍ରାଥମିକତାଗୁଁଡ଼ିକୁଁ ମରଖାଙି୍କତ 

ପାଇ   େୁଁମଯାଗ ପ୍ରୋନ କରିବ । 

 ମ  ୁଁ ଅମଷ୍ଟ୍ର ିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମମାରିେନ ଓ  ାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େୁଁଗାଙ୍କ େହ ୋକ୍ଷାତ କରିବ ି। ଏହ ିଅବେରମର ମେମାନଙ୍କ ମେଶଗୁଁ

ଡ଼ିକ େହ ମ ଭୁଁ ତ ଦ୍ୱିପାକି୍ଷକ େମ୍ପକ ୍ବାବେମର ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ତ ା୍ତୀୟ ପ୍ରେଙ୍ଗ େହ  ଡ଼ିତ ଉପମଯାଗୀ ବିର୍ୟ ଉପମର ବି

ଚାର ଆୋନ ପ୍ରୋନ କରାଯିବ । 

  ାତିେଂଘ ମହା େମି୍ମଳନୀମର ଉେମବାଧନ ମେଇ ମ  ୁଁ ନି  ଗସ୍ତର େମାପନ କରିବ ିଏବଂ ମେଠାମର ମ  ୁଁ ମକାଭିେ-

୧୯ ମହାମାରୀ, ଆତଙ୍କବାେ ମୁଁକାବି ାର ଆବଶୟକତା,  ଳବାୟୁଁ  ପରିବର୍ତ୍ନ୍ ଓ ଅନୟ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପର୍ୂ୍ଣ୍ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଭଳି ବଭିିନ୍ନ ଅନ୍ତ ା୍ତୀୟ 

ଆହ୍ୱାନଗୁଁଡ଼ିକ ଉପମର ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱ ପ୍ରୋନ କରିବ ି। 

 ମମାର ଆମମରିକା ଗସ୍ତ ଆମମରିକା େହ ବୟାପକ ଅନ୍ତ ା୍ତୀୟ ରଣନୀତକି େହମଯାଗିତାକୁଁ ମ ଭୁଁ ତ କରିବା ତଥା ଆମର ରଣନୀତି

କ େହମଯାଗୀ-

  ାପାନ ଓ ଅମଷ୍ଟ୍ର ିଆ େହ େମ୍ପକକ୍ୁଁ େୁଁେୃଢ଼ କରିବା ମନଇ େୁଁମଯାଗ ପ୍ରୋନ କରିବ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପର୍ୂ୍ଣ୍ ଅନ୍ତ ା୍ତୀୟ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପମର 

ଆମ େହମଯାଗକୁଁ ଆମଗଇ ମନବ । 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 
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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. 


