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কলম্বিয়োর উপরোষ্ট্রপম্বি ও পররোষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোিী মোিত ো লুম্বিয়ো র যোম্বমক্র  1-3 অক্টোবর 
2021  ভোরি িফক্র এক্িম্বিক্লন। িোর িোক্ে কলম্বময়োর স্বোস্থ্য ও িোমোম্ব ক িুরক্ষো 
মন্ত্রী ডটর লুইি ফোনতোক্দো রুই , িরকোম্বর আম্বিকোম্বরকগণ এবং ববিরকোম্বর বকোম্পোম্বন 
ও ম্বিক্ষোপ্রম্বিষ্ঠোক্নর প্রম্বিম্বনম্বিরোও এক্িম্বিক্লন।  

2. 1 লো অক্টোবর 2021  িোম্বরক্ে ভোরক্ির উপরোষ্ট্রপম্বি শ্রী ববঙ্কোইয়ো নোইডু মোননীয়ো 
র যোম্বমক্রক্ র িোক্ে িোক্ষোর কক্রন এবং ্ীকাতকোল িক্র  ক্ল আিো ম্বপাকপোম্বক্ষক িগক্তোম্বগিো 
িম্পক্কত  মি ম্ববম্বনময় কক্রন। ভোরক্ির উপরোষ্ট্রপম্বিক্ক  উপরোষ্ট্রপম্বি র যোম্বমক্র  
কলম্বিয়ো িফক্রর আমন্ত্রণ  োনোন। 2 অক্টোবর পররোষ্ট্রমন্ত্রী ডটর এি  য়িঙ্কর 
মোননীয়ো র যোম্বমক্রক্ র িোক্ে ম্বপাকপোম্বক্ষক ম্বব ক্য় কেোবোিত ো বক্লন। 3 অক্টোবর 2021 ক 
পররোষ্ট্র মন্ত্রক্কর রোষ্ট্রমন্ত্রী মোননীয়ো মীনোক্ষী বলম্বে মোননীয়ো র যোম্বমক্রক্ র িোক্ে িোক্ষোর 
কক্রন। গি মোক্ি িোর কলম্বিয়ো িফক্র মোননীয়ো র যোম্বমক্রক্ র িোক্ে আক্লো নো েুম্ববই 
ফল্োয়ক গক্য়ম্বিল।  

3. মোননীয়ো র যোম্বমক্র  ম্ববাোন ও প্রতুম্বমন মন্ত্রক্কর উপদসপ্স্থ্ আম্বিকোম্বরকক্্র িোক্ে 
আক্লো নো কক্রন। ম্বিম্বন ইম্বিয়োন কোউম্বিল অফ বমম্বডক্কল ম্বরিোক্ ত র আম্বিকোম্বরকক্্র 
িোক্ে জ বপ্রতুম্বমন এবং ভযোকম্বিন ও ফোমতোম্বিউটিকযোল পণযর উন্নম্বির  নয একিোক্ে 
উরপো্ন এবং প্রতুম্বমন গস্তোন্তর ম্বব ক্য় িম্ভবনোর ম্ব্কগুম্বল ম্বনক্য় আক্লো নো কক্রন। পক্র 
জ বপ্রতমু্বমন ম্ববভোগ ও ICMR কলম্বিয়োর অনুরূপ িংস্থ্োর িোক্ে জ বপ্রতুম্বমন এবং 
ম্ব ম্বকরিোম্ববাোন িম্পম্বকত ি গক্ব ণোয় িগক্তোম্বগিোর উন্নম্বিকক্ে একটি বলটোর অফ 
ইক্েে স্বোক্ষর কক্র। 

4. মোননীয়ো র যোম্বমক্রক্ র িফক্রর আক্গ27-30 বিক্েির কলম্বিয়োর স্বোস্থ্য ও িোমোম্ব ক 
িুরক্ষো মন্ত্রী লুই  ফোরনোদর বনিৃক্ে 48  ক্নর একটি প্রম্বিম্বনম্বি্ল পুক্ণ এবং 



ববঙ্গোলুরু ভ্রমণ কক্রম্বিক্লন এবং ভোরিীয় ফোমতোম্বিউটিকযোল বকোম্পোম্বন এবং বিেোর 
অফ এম্বিক্লি পম্বর্িতন কক্রম্বিক্লন। িোরো ISROক –র নোনো কমতকোিও পম্বর্িতন 
কক্রম্বিক্লন এবং ম্বনউ বেি ইম্বিয়ো ম্বলম্বমক্টড এবং ম্বগউমযোন বেি ফ্লোইট বিেোক্রর 
প্রম্বিম্বনম্বিক্্র িোক্ে িোক্ষোি কক্রম্বিক্লন। 

5. লযোটিন আক্মম্বরকোয় ভোরক্ির এক গুরুেপূণত অংিী্োর কলম্বিয়ো এবং এই ্ইু 
ব্ক্ির মক্িয ম্বপাকপোম্বক্ষক িম্পকত  ক্রমিই ম্ববসৃ্তি গক্ে, ম্ববক্ি  কক্র অেতননম্বিক ও 
বযবিোম্বয়ক বক্ষক্ে, এমনম্বক এই অম্বিমোম্বরর বোিো িক্েও। মোননীয়ো র যোম্বমক্রক্ র ভোরি 
িফক্রর আক্গ পররোষ্ট্র মন্ত্রক্কর রোষ্ট্রমন্ত্রী মোননীয়ো মীনোক্ষী বলম্বে 4-6 বিক্েির 2021 

কলম্বিয়ো িফক্র বগম্বিক্লন।  মোননীয়ো র যোম্বমক্রক্ র এই িফর ভোরি ও কলম্বিয়োর 
ম্বপাকপোম্বক্ষক িম্পকত ক্ক আক্রো ম বুি করক্ব এবং িোক্ি আক্রো জবম্ব ে আনক্ব।   

ম্বনউ ম্ব্ম্বি  
অক্টোবর 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. 
 


