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1. কলম্বিয়োৰ উপ ৰোষ্ট্ৰপম্বি আৰু ম্ববক্েশ ম্ববষয়ক মন্ত্ৰী, ম্বমক্েে মোম্বৰয়ো ৰোম্বমক্ৰক্ে 1-3 অক্টোবৰ 
2021 িোম্বৰক্ে ভোৰি ভ্ৰমণ কক্ৰ। তিওঁক লগ ম্বেক্য় স্বোস্থ্য আৰু সোমোম্বেক সুৰক্ষো মন্ত্ৰী, ডঃ 
লুইে ফোৰ্নোক্ডো ৰুইে, চৰকোৰী ম্ববষয়ো, বযম্বিগি তকোম্পোৰ্ী আৰু ম্বশক্ষো অৰু্ষ্ঠোৰ্সমূহৰ 
প্ৰম্বিম্বৰ্ম্বিসকক্ল। 
 

2. 1 অক্টোবৰ 2021 িোম্বৰক্ে, ভোৰিৰ উপ-ৰোষ্ট্ৰপম্বি শ্ৰী তভেংকোয়ো ৰ্োইডুক্ে ম্বমক্েে ৰোম্বমক্ৰেক লগ 
কক্ৰ আৰু বহুক্িো তক্ষত্ৰি ম্বিপক্ষীয় সহক্ োম্বগিোৰ ওপৰি ভোব ম্ববম্বৰ্ময় কক্ৰ। উপ-ৰোষ্ট্ৰপম্বি 
ৰোম্বমক্ৰক্ে লগক্ি ভোৰিৰ উপ-ৰোষ্ট্ৰপম্বিলল ম্বৰ্মন্ত্ৰণ আগবঢ়োই কলম্বিয়ো ভ্ৰমণি আম্বহবলল। 2 
অক্টোবৰ 2021 িোম্বৰক্ে, ম্ববক্েশ ম্ববষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এে েয়শেংকক্ৰ এক ম্ববসৃ্তি ম্বিপক্ষীয় 
আক্লোচৰ্ো অৰু্ম্বষ্ঠি কক্ৰ ম্বমক্েে ৰোম্বমক্ৰেৰ সসক্ি। ম্ববক্েশ ম্ববষয়ক ৰোম্বেযক মন্ত্ৰী ম্বমক্েে ম্বমৰ্োক্ষী 
তলেীক্য়ও ম্বমক্েে ৰোম্বমক্ৰেক 3 অক্টোবৰ 2021 িোম্বৰক্ে লগ কক্ৰ  োৰ সসক্ি তিওঁ ত োেো মোহৰ 
ম্বমেৰ কলম্বিয়ো ভ্ৰমণি এক অম্বি উৎপোেৰ্শীল আক্লোচৰ্ো কম্বৰম্বেল। 
 

3. ম্বমক্েে ৰোম্বমক্ৰক্ে লগক্ি ম্ববজ্ঞোৰ্ আৰু প্ৰ ুম্বি মন্ত্ৰোলয় আৰু ম্বচম্বকৎসো গক্েষণোৰ ভোৰিীয় 
পম্বৰষেৰ (আইম্বচএমআৰ) তেযষ্ঠ ম্ববষয়োসকলৰ সসক্ি আক্লোচৰ্ো কক্ৰ সেেপ্ৰ ুম্বি, সহ-উৎপোেৰ্ 
আৰু প্ৰম্বিক্ষিক আৰু ফোমনোচুযটিক্কল সোমগ্ৰীসমূহৰ ম্ববকোশি প্ৰ ুম্বি স্থ্োৰ্োন্তৰি সহক্ োম্বগিো 
অক্িষণৰ ওপৰি। ম্বপেি, সেেপ্ৰ ুম্বি আৰু ম্বচম্বকৎসো গক্েষণোৰ তক্ষত্ৰি েেুৰ্ সহক্ োম্বগিোৰ 
উক্েশয পত্ৰ স্বোক্ষৰ কক্ৰ সেেপ্ৰ ুম্বি ম্ববভোগ আৰু আইম্বচএমআৰ-তয় ম্বৰ্েৰ কলম্বিয়োৰ্ 
অৰু্ৰূপসকলৰ সসক্ি। 
 

4. ম্বমক্েক্ে ৰোম্বমক্ৰেৰ আগমৰ্ৰ পূক্েন, স্বোস্থ্য আৰু সোমোম্বেক সুৰক্ষো মন্ত্ৰী, ডঃ লুইে ফোৰ্নোক্ডো ৰুইেৰ 
তৰ্িৃত্বি এটো 48েৰ্ সেসযৰ প্ৰম্বিম্বৰ্ম্বি েক্ল 27-30 তচক্েিৰ িোম্বৰক্ে পুক্ৰ্, হোইেৰোবোে আৰু 
বোেংগোলুৰুলল  োত্ৰো কক্ৰ আৰু ভোৰিীয় ফোমনোচুযটিক্কল তকোম্পোৰ্ী আৰু তেষ্ঠিো তকন্দ্ৰসমূহ ভ্ৰমণ 
কক্ৰ। তিওঁক্লোক্ক লগক্ি আইএেআৰঅ’ প্ৰোঙ্গণ ভ্ৰমণ কক্ৰ আৰু ম্বৰ্উ তেচ ইম্বডয়ো ম্বলম্বমক্টড 

(এৰ্এেআইএল )আৰু  ম্বহউক্মৰ্ তেচ ফ্লোইট তচণ্টোৰৰ (এইেএেএফম্বচ) প্ৰম্বিম্বৰ্ম্বিসকলক লগ 
কক্ৰ। 
 



5. কলম্বিয়ো ভোৰিৰ এক গুৰুত্বপূণন অেংশীেোৰ তলটিৰ্ আক্মম্বৰকোি আৰু আমোৰ ম্বিপক্ষীয় সম্পকন সমূহ 
ম্ববস্তোৰ সহক্ে, ম্ববক্শষলক অৰ্নলৰ্ম্বিক আৰু বোম্বণম্বেযক তক্ষত্ৰি মহোমোৰীৰ বোিোসমূহৰ স্বক্েও। ম্বমক্েক্ে 
ৰোম্বমক্ৰেৰ ভোৰি ভ্ৰমণৰ পূক্েন ম্ববক্েশ ম্ববষয়ক ৰোম্বেযক মন্ত্ৰী ম্বমক্েে ম্বমৰ্োক্ষী তলেীক্য় কলম্বিয়ো 
ভ্ৰমণ কক্ৰ 4-6 তচক্েিৰ 2021 িোম্বৰক্ে। এই ভ্ৰমক্ণ ভোৰি-কলম্বিয়ো ম্বিপক্ষীয় সিন্ধ শম্বিশোলী 
আৰু ম্বভন্ন কৰোি আগলল অেেোৰ্ ম্বেব। 

নিুন ম্বেল্লী 
অদটািৰ 03, 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. 

 
 


