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ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୦୨୧ ମସମଟେମ୍ବର ୨୪ମର ଯକୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିେହାେହେି ମଯାମେଫ ଆର. 

 ାଇମେନଙ୍କ ସହ ଏକ ସନୁ୍ଦର ତଥା ଉପମଯାଗୀ ମ ୈଠକ କରିଥମିେ । 

 ୨୦୨୧ ଜାନୁଆରୀମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ାଇମେନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭାମ  ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ା ପମର ଏହା ଉଭୟ ମନତାଙ୍କ 

େଧ୍ୟମର ପ୍ରଥେ େହୁ ିଁାେହୁି ିଁ ସାକ୍ଷାତ ଥେିା । ଏହାର ସମୁଯାଗ ମନଇ ମନତାଦ୍ୱୟ ଭାରତ-ଆମେରିକା  ୟାପକ ଅନ୍ତଜଜାତୀୟ ରଣନୀତକି 

ସହମଯାଗିତା ଏ ଂ ଦ୍ୱିପାକି୍ଷକ ସହମଯାଗକ ୁଆହୁରି ସଦୃୁଢ଼ ନିେମନ୍ତ ଥ ିା ସମୁଯାଗ ଉପମର ସେୀକ୍ଷା କରିଥମିେ । ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ 
କହିଥମିେ ମଯ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ପରି ର୍ତ୍ଜନର ଏକ ଦେନି୍ଧ େଧ୍ୟମର ପ୍ରମ େ କରିଛନି୍ତ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଗଣତାନି୍ତ୍ରକ 

େେୂୟମ ାଧ, ପ୍ରଯକିୁ୍ତ,  ାଣଜିୟ, ଉଭୟ ମଦେର ମୋକୋନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, େମନାଭା ର ସଂରକ୍ଷଣ, ଏ ଂ ସମ ଜାପରି  ିଶ୍ୱାସର 

ସ୍ତମ୍ଭଗଡ଼ୁିକ ଉପମର ପଯଜୟ ସିତ । ଉଭୟ ମନତା  ିଭିନ୍ନ ମକ୍ଷତ୍ରମର ମହ ାକ ୁଥ ିା ଆଗାେୀ ଦ୍ୱିପାକି୍ଷକ କଥା ାର୍ତ୍ଜା ଯଥା ମ ୈମଦେକି ଓ 

ପ୍ରତରିକ୍ଷା େନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୨+୨ େନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆମୋଚନାକ ୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥମିେ, ଯାହା କି ଭ ଷି୍ୟତ ପାଇ ିଁ ଉଦି୍ଦଷ୍ଟ୍ ଅଗ୍ରାଧକିାରଗଡ଼ୁିକୁ 

ମରଖାଙି୍କତ କରି  । 

 ଉଭୟ ମନତା ମକାଭିେ-୧୯ ସି୍ଥତ ିଓ େହାୋରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ିଁ ଭାରତ-ଆମେରିକା େଧ୍ୟମର ଜାରି ରହିଥ ିା ସହମଯାଗ ଉପମର 

ଆମୋଚନା କରିଥମିେ । ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ାଇମେନ ଭାରତର ଜାରି ରହିଥ ିା ଟିକାକରଣ ଓ  ିଶ୍ୱମର ମକାଭିେ ସହାୟତା 

ପହଞ୍ଚାଇ ା ନିେିର୍ତ୍ ମଦେର ଉଦୟେକୁ ପ୍ରେଂସା କରିଥମିେ । 

 ଦ୍ୱିପାକି୍ଷକ  ାଣଜିୟକ ୁଆହୁରି  ୃଦି୍ଧ କରି ା ମନଇ ଥ ିା  ପିଳୁ ସମୁଯାଗକ ୁହୃଦୟଙ୍ଗେ କରି ଉଭୟ ମନତା ଚଳିତ ଷ୍ଜ ମେଷ୍ ଭାଗମର 

ପର ର୍ତ୍ଜୀ  ାଣଜିୟ ନୀତ ିମଫାରେ ଆମୟାଜନ ମହ ା ମନଇ ସହେତ ମହାଇଥମିେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା  ାଣଜିିି୍ୟକ େିମଙ୍କଜଗଡ଼ୁକି ୁସେଦୃ୍ଧ 

ପାଇ ିଁ ଉଦି୍ଦଷ୍ଟ୍ ପଦମକ୍ଷପକ ୁଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରି  । ଭାରତ-ଆମେରିକା ଜଳ ାୟୁ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ େକି୍ତ ଏମଜଣ୍ଡା ୨୦୩୦ ସହମଯାଗିତା 

ଅଧୀନମର, ମସୋମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ େକି୍ତ  ିକାେ ଓ େହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଜ ପ୍ରଯକିୁ୍ତ  ୟ ହାରକ ୁ ତ୍ୱରାନ୍ିତି କରି ା ୋଗି ସହେତ ି ଜଣାଇଥମିେ । 
ଆମେରିକାମର  ୃହତ ସଂଖୟକ ଭାରତୀୟ  ଂମୋଦ୍ଭ   ାସ କରୁଥ ିା ଦେଜାଇ ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର େଧ୍ୟମର ମୋକ-ମୋକ 

େଧ୍ୟମର ସମ୍ପକଜର ଗରୁୁତ୍ୱ ଏ ଂ ଗତେିୀଳତା ଓ ଉଚ୍ଚ େକି୍ଷା େିମଙ୍କଜଗଡ଼ୁିକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକ ୁ ସଦୃୁଢ଼ କରି ାର ଆମପାସ ଫାଇଦା 

 ା ଦମର ମରଖାଙି୍କତ କରିଥମିେ । 

 ମନତାୋମନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସି୍ଥତ ିସମେତ ଦକି୍ଷଣ ଏସିଆମର ସଦୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଘଟଣାଗଡ଼ୁକି ଉପମର େତ  ିନେିୟ କରିଥମିେ, ଏ ଂ 

ଅନ୍ତଜଜାତୀୟ ଆତଙ୍କ ାଦର େକୁା ିୋ ପାଇ ିଁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହ େିଳିତ ଭାମ  କାଯଜୟ କରି ାକ ୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଦ୍ଧତାକ ୁ

ମଦାହରାଇଥମିେ ଏ ଂ ସୀୋପାର ଆତଙ୍କ ାଦକ ୁଗଭୀର ନିନ୍ଦା କରିଥମିେ । ସେସ୍ତ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କର ୋନ ାଧକିାର ସରୁକ୍ଷା 

 ା ଦମର ତାେି ାନ ମଦଇଥ ିା ପ୍ରତେିି୍ରୁତକି ୁପାଳନ କରି ା ସହ ଆଫଗାନସି୍ତାନକ ୁଅ ାଧତି ୋନ ୀୟ ସହାୟତାକ ୁଅନୁେତ ିମଦ ା 

ପାଇ ିଁ ଉଭୟ ମନତା ତାେି ାନକୁ ଆହ୍ାିନ ମଦଇଥମିେ । ଆଫଗାନ ମୋକଙ୍କ ପାଇ ିଁ ନିଜର ଦୀଘଜେିଆଦୀ ପ୍ରତିେି୍ରୁତି ଦ୍ଧତା ମଦ ା ସହ 

ଉଭୟ ମନତା ସେସ୍ତ ଆଫଗାନଙ୍କ ନିେମନ୍ତ ଏକ ସମି୍ମଳିତ ଓ ୋନି୍ତପରୂ୍ଣ୍ଜ ଭ ିଷ୍ୟତ ଅଭିେମୁଖ ପରସ୍ପର ସହ ତଥା ଅନୟ 

ସହମଯାଗୀୋନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ନିଜ ସେନ୍ୟି ଜାରି ରଖମି  ମ ାେି ସହେତ ମହାଇଥମିେ । 

 ଭାରତ-ପ୍ରୋନ୍ତ େହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ  ା ଦମର ମନତାୋମନ େତ  ିନିେୟ କରିଥମିେ, ଏ ଂ ଏକ େକୁ୍ତ, ଉନି୍େକୁ୍ତ ଏ ଂ ସାେଗି୍ରକ 

ଭାରତ-ପ୍ରୋନ୍ତ େହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ନିେମନ୍ତ ମସୋନଙ୍କ ଆମପାସ ଦୃଷି୍ଟ୍ମକାଣକ ୁପନୁଃ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ କରିଥମିେ । 



 ଅନ୍ତଜଜାତୀୟ ସଂଗଠନଗଡ଼ୁିକମର ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା େିଳିତ ଭାମ  କାଯଜୟ ଜାରି ରଖମି  ମ ାେି ସହେତ ମହାଇଥମିେ । 
ଜଳ ାୟୁ ପରି ର୍ତ୍ଜନ ଓ ଆତଙ୍କ ାଦ ଭଳି ଅନ୍ତଜଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପମର ରଣନୀତିକ ଦୃଷି୍ଟ୍ମକାଣ ଓ ଆମପାସ ସ୍ୱାଥଜ ମନଇ 

ସୋଭିରୂପତା  ଜାୟ ରଖ ିାକ ୁପ୍ରତିେି୍ରୁତ ିମଦଇଥମିେ । 

 ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ାଇମେନ ଓ ଫାଷ୍ଟ୍ଜ ମେେ ିେ. ଜିେ  ାଇମେନଙୁ୍କ ଭାରତ ଆସି ା ପାଇ ିଁ ଆେନ୍ତ୍ରଣ କରିଥମିେ । 
ଉଭୟ ମନତା ମସୋନଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କଥା ାର୍ତ୍ଜା ଜାରି ରଖ ିା ସହ ଦ୍ୱିପାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଜକ ୁଆହୁରି ସଦୃୁଢ଼ କରି ା ଏ ଂ ମସୋନଙ୍କ 

ଅନ୍ତଜଜାତୀୟ ସହମଯାଗିତାକ ୁସେଦୃ୍ଧ କରି ାକ ୁସହେତ ିପ୍ରକାେ କରିଥମିେ । 

 ୱାଶ ିଂଟନ ୍ଡ .ସ . 
ସେପଟ୍େମ୍ବର 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. 


