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প্ৰবাসী ভাৰতীয় সন্মান বঁটা-2023 
 জানৱুাৰী 02, 2023 
 
প্ৰবাসী ভাৰতীয় সন্মান বঁটা (পিপবএছএ) হৈছছ পবছেশত থকা ভাৰতীয়ক প্ৰোন কৰা উচ্চতম 
সন্মান। পিপবএছএ ভাৰতৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰিপতছয় প্ৰোন কছৰ  প্ৰবাসী ভাৰতীয় পেৱস সপন্মলনৰ 
অংশ পৈচাছি অনাবাসী ভাৰতীয়, ভাৰতীয় মূলৰ বযপি বা অনাবাসী ভাৰতীয় বা ভাৰতীয় 
মূলৰ বযপিছয় স্থািন আৰু িপৰচালনা কৰা ককাছনা সংগঠন/প্ৰপতষ্ঠানক ভাৰত আৰ ু পবছেশত 
কতওঁছলাকৰ কেষ্ঠ কৃপতত্বৰ স্বীকৃপতত। 

প্ৰবাসী ভাৰতীয় পেৱসৰ (পিপবপি) সপন্মলনৰ 17তম সংস্কৰণ 8–10 জানৱুাৰী 2023 তাপৰছে 
ইছডাৰ, মধ্য প্ৰছেশত অনপুষ্ঠত কৰা ৈ'ব। পিপবপি সপমলনত ভাৰতৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰিপতছয় প্ৰবাসী 
ভাৰতীয় সন্মান বটঁাসমূৈ প্ৰোন কপৰব প্ৰবাসী ভাৰতীয় পেৱস উেযািনৰ পবোয়ী সমাছৰাৈত। 

অধ্যক্ষ পৈচাছি মাননীয় উি ৰাষ্ট্ৰিপত আৰু উি-অধ্যক্ষ পৈচাছি মাননীয় পবছেশ পবষয়ক মন্ত্ৰী 
আৰু জীৱনৰ পবপভন্ন িথৰ আন পবপশষ্ট সেসযৰ হসছত গঠিত এক পনণণায়ক-এবং-বঁটা সপমপতছয় 
2023 চনৰ প্ৰবাসী ভাৰতীয় সন্মান বটঁাৰ প্ৰাথীসকলৰ পবছবচনা কছৰ আৰু সবণসন্মপতক্ৰছম 
পবজয়ীসকলৰ পনবণাচন কছৰ। এই পবজয়ীসকছল পবপভন্ন কক্ষত্ৰত আমাৰ প্ৰবাসীসকছল অজণ ন কৰা 
কেষ্ঠতাৰ প্ৰপতপনপধ্ত্ব কছৰ। পনম্নপলপেত হৈছছ 2023 চনৰ প্ৰবাসী ভাৰতীয় সন্মান বঁটাৰ বাছব 
পনণণায়ক-এবং-বঁটা সপমপতছয় মছনাপনত কৰা পবজয়ীসকলৰ তাপলকা: 

ক্ৰমিক 
সংখ্যা 

নাি দেশ দেত্ৰ 

1. 1 প্ৰছেচৰ জগেীশ কচন্নিুপত অছষ্ট্ৰপলয়া পবজ্ঞান আৰু প্ৰযুপি/পশক্ষা 

1. 2 প্ৰছেচৰ সঞ্জীৱ কমৈতা ভূটান পশক্ষা 

1. 3 প্ৰছেচৰ পেলীি কলৌছডা ব্ৰাপজল কলা আৰু সংসৃ্কপত/পশক্ষা 

1. 4 
িঃ আছলকছজডাৰ মাপলয়াছকল 
জ’ন 

ব্ৰুনাই 
োৰুছালাম 

ঔষধ্ 



1. 5 িঃ ভাইকুণ্টাম আয়াৰ লক্ষ্মণন কানািা সম্প্ৰোয় কলযাণ 

1. 6 পমঃ জপগন্দৰ পসঙ পনজাৰ ক্ৰছয়পচয়া কলা আৰু সংসৃ্কপত/পশক্ষা 

1. 7 প্ৰছেচৰ ৰামজী প্ৰসাে কিনমাকণ  তথয প্ৰযুপি 

1. 8 িঃ কানান আম্বালাম ইপথওপিয়া সম্প্ৰোয় কলযাণ 

1. 9 িঃ অমল কুমাৰ মুছোিাধ্যায় জামণানী সম্প্ৰোয় কলযাণ/ঔষধ্ 

1. 10 
মাননীয় িঃ মহ্ম্মে ইেণ ান 
আপল 

গুয়ানা ৰাজনীপত/সম্প্ৰোয় কলযাণ 

1. 11 পমছছছ ৰীণা পবছনাে িুচকনণা ইজৰাইল বযৱসায়/ সম্প্ৰোয় কলযাণ 

1. 12 িঃ মাকচুো চেী পচছয়াটানী জািান পশক্ষা 

1. 13 িঃ ৰাজাছগািাল কমপিছকা পশক্ষা 

1. 14 পমঃ অপমত হকলাশ চন্দ্ৰ লাথ কিাছলড বযৱসায়/ সম্প্ৰোয় কলযাণ 

1. 15 
পমঃ িৰমানন্দ চুেুমল েশৱানী কংছগা 

গণৰাজয 
সম্প্ৰোয় কলযাণ 

1. 16 পমঃ িীয়সু গুপ্তা পচংগািৰু বযৱসায় 

1. 17 
পমঃ কমাৈনলাল ৈীৰা েপক্ষণ 

আপিকা 
সম্প্ৰোয় কলযাণ 

1. 18 
পমঃ সঞ্জয়কুমাৰ পশৱভাই 
িাছটল 

েপক্ষণ চুিান বযৱসায়/ সম্প্ৰোয় কলযাণ 

1. 19 পমঃ পশৱকুমাৰ নাছেচান শ্ৰী লংকা সম্প্ৰোয় কলযাণ 



1. 20 িঃ কেৱানচন্দ্ৰছভাষ শ্বমণন চুপৰছনম সম্প্ৰোয় কলযাণ 

1. 21 িঃ অচণ না শমণা চুইজাৰছলড পবজ্ঞান আৰু প্ৰযুপি 

1. 22 
নযায়াধ্ীশ কিংক আথণাৰ 
কচিাসণাে 

পত্ৰপনিাি 
আৰু 
কটাবাছগা 

সম্প্ৰোয় কলযাণ/পশক্ষা 

1. 23 পমঃ পসদ্ধাধ্ণ বালাচন্দ্ৰন ইউ এ ই বযৱসায়/সম্প্ৰোয় কলযাণ 

1. 24 পমঃ চন্দ্ৰকান্ত বাবুভাই িাছটল ইউ কক সংবাে মাধ্যম 

1. 25 িঃ েশণন পসঙ ধ্াপলৱাল ইউ এছ এ বযৱসায়/সম্প্ৰোয় কলযাণ 

1. 26 পমঃ ৰাছজশ চুব্ৰমপনয়ম ইউ এছ এ বযৱসায় 

1. 27 পমঃ অছশাক কুমাৰ পতৱাৰী উজছবপকস্তান বযৱসায় 

 
 
নতুন মেল্লী 
জানুৱাৰী 02, 2023 
 

 

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. 

 


