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বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী আৰ ুকলবিয়াৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতই আৰ ু বিদেশ 
বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ মাজত বিঠক 
অক্টোবৰ 02, 2021 
 

1. ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকক্ৰ 2 অক্টোবৰ তোবৰক্ে কলবিয়োৰ উপ ৰোষ্ট্ৰপবত আৰু 
ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰী, মোননীয় বমক্ছছ মোবৰয়ো লুইয়ো ৰোবমক্ৰজৰ সৈক্ত এক বিপক্ষীয় আক্লোচনো 
কক্ৰ। বমক্ছছ ৰোবমক্ৰক্জ ভোৰতলল এক 48জন ৈেযৰ স্বোস্থ্য আৰু ববজ্ঞোন আৰু প্ৰযুবি প্ৰবতবনবি 
েলৰ ননতৃত্ব কবৰক্ছ 1-3 অক্টোবৰ 2021 তোবৰেৰ পৰো। নতওঁক লগ বেক্ছ স্বোস্থ্য আৰু ৈোমোবজক 
ৈুৰক্ষো মন্ত্ৰী, ডঃ লুইজ ফোননোক্ডো ৰুইজ, চৰকোৰী ববষয়ো, আৰু বযৱৈোয় আৰু বশক্ষো অনুষ্ঠোনৰ 
প্ৰবতবনবিৈকক্ল। ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীক্য় ইয়োৰ পূক্ৱন বমক্ছক্ছ ৰোবমক্ৰজৰ সৈক্ত  25 নচক্েিৰ 
2021 তোবৰক্ে ইউএনবজএ-76ৰ নপক্ষোপটত লগ পোইবছল। 
 

2. ননতো েজুক্ন এক ববসৃ্তত আক্লোচনো কক্ৰ স্বোস্থ্য, ফোমনোচুযটিক্কল, সজৱপ্ৰযুবি আৰু মহোকোশৰ েক্ৰ 
েড আৱবৰ। সবঠকেনত পোৰস্পবৰক ৰুচীৰ আঞ্চবলক আৰু আন্তঃৰোষ্ট্ৰীয় ববষয়ৈমূক্হো আক্লোচনো 
কৰো হয়। ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীক্য় ৰোষ্ট্ৰ ৈংঘ ৈংক্শোিনৰ ৈন্দভন ত ভোৰতৰ অগ্ৰোবিকোৰৈমূহ উক্েে 
কক্ৰ। ননতো েজুক্ন বহুপক্ষীয় মঞ্চত ৈহক্যোবগতো শবিশোলী কবৰবলল ৈন্মত হয়। 
 

3. ভোৰত আৰু কলবিয়োৰ মোজৰ বিপক্ষীয় বোবিজযত এক বস্থ্ৰ ববকোশ আক্ছ বয 2020-21 চনত 
2.27 বববলয়ন মোবকন ন ডলোৰত সৰক্ছ, নকোবভড-19 মহোমোৰীক্ৰ ৈৃবি কৰো বোিোৈমূহৰ স্বক্েও। 
েকু্য়ো পক্ষইঅ ৈন্মত হয় এক্কলক্গ কোম কবৰবলল শবি, তথ্য প্ৰযুবি, ফোমনোচুযটিক্কল আৰু যোন-
বোহন েডত বোবিজয আৰু বববনক্য়োগ প্ৰচোৰৰ বোক্ব। 
 

4. েকু্য়ো ননতোই সজৱপ্ৰযুবি আৰু বচবকৎৈো গক্ৱষিোৰ নক্ষত্ৰত ৈহক্যোবগতোৰ বোক্ব েেুন উক্েশয পত্ৰৰ 
স্বোক্ষৰ ৈোক্ষী কক্ৰ। এয়ো স্বোক্ষৰ কক্ৰ সজৱপ্ৰযুবি ববভোগ আৰু ইবডয়োন কোউনবচয়ল ফ’ৰ 
নমবডক্কল বৰচোচন ৰ (আইবচএমআৰ) বনজৰ কলবিয়োন অনুৰূপৰ সৈক্ত। 
 

5. উপ ৰোষ্ট্ৰপতই ৰোবমক্ৰজৰ আগমনৰ আগক্ত, স্বোস্থ্য আৰু ৈোমোবজক ৈুৰক্ষো মন্ত্ৰোলয়ৰ ডঃ লুইজ 
ফোিনোক্ডো ৰুইজৰ ননতৃত্বক এক বযৱৈোয় েক্ল পুক্ন, হোইেৰোবে আৰু বোংগোলুৰুলল ভ্ৰমি কক্ৰ 27-
30 নচক্েিৰ তোবৰক্ে। নতওঁক্লোক্ক এই চহৰক্কইেনৰ নেষ্ঠতোৰ নকন্দ্ৰ আৰু ফোমনোচুযটিক্কল 
নকোম্পোনীৈমূহ ভ্ৰমি কক্ৰ প্ৰবতক্ষিক আৰু ফোমনোচুযটিক্কল উৎপোেনৰ ববকোশত ৈহ-উৎপোেন আৰু 
প্ৰযুবি স্থ্োনন্তৰ অক্িষিৰ উক্েশযক্ৰ। নতওঁক্লোক্ক লগক্ত আইএছআৰঅ’ ভ্ৰমি কক্ৰ আৰু বনউ 



নস্পচ ইবডয়ো বলবমক্টড (এনএছআইএল) আৰু বহউক্মন নস্পচ ফ্লোইট নচণ্টোৰৰ (এইছএছএফবচ) 
প্ৰবতবনবিৈকলক লগ কক্ৰ। 
 

6. এই সবঠকত, েকু্য়ো পক্ষইঅ উচ্চ স্তৰৰ ৈংক্যোগত নশহতীয়ো গবতৰ আেৰবি জনোই আৰু ৈন্মত হয় 
পোৰস্পবৰক লোভৰ বচনোি নক্ষত্ৰৈমূহত বনজৰ ৈহক্যোবগতো উন্নত কবৰবলল। 
 

নতুন বেল্লী 
অদটািৰ 02, 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. 

 
 


