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প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পুরস্কার-2023 

জানুয়ারর 02, 2023 

 

প্রবাসী ভারতীয় সম্মান  পুরস্কার (রপরবএসএ / প্রবাসী ভারতীয় সম্মান অ্যাওয়ার্ড ) হল প্রবাসীদের 
দেওয়া সদবডাচ্চ সম্মান পরুস্কার।  অ্নাবাসী ভারতীয়, ভারতীয় বংদ াদূ্ভত বযরিবর্ড অ্থবা 
অ্নাবাসী বা ভারতীয় বংদ াদূ্ভত বযরিদের দ্বারা প্ররতরিত এবং পররচারলত একটি প্ররতিান/সংস্থা 
যারা ভারত এবং রবদে  উভয় দেদ  অ্সামানয কৃরতত্ব অ্জড ন কদরদে তাদের কৃরতত্বদক স্বীকৃরত 
দেবার উদেদ য আদয়ারজত প্রবাসী ভারতীয় রেবস কনদভন দনর অ্ঙ্গ রহদসদব                                                         
ভারদতর সম্মানীয় রাষ্ট্রপরত রপরবএসএ- প্রোন কদরন।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

17 তম প্রবাসী ভারতীয় রেবস(রপরবরর্) কনদভন নটি 8 দথদক 10ই জানুয়ারর 2023-এ 
মধ্যপ্রদেদ র ইদদাদর অ্নুরিত হবার কথা আদে। প্রবাসী ভারতীয় রেবস উেযাপদনর রপরবরর্ 
কনদভন দনর সমারি অ্রধ্দব দন ভারদতর সম্মানীয় রাষ্ট্রপরত প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পরুস্কার 
প্রোন করদবন।   

  

সম্মানীয় উপ-রাষ্ট্রপরতর সভাপরতদত্ব এবং সম্মানীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সহ সভাপরতদত্ব সমাদজর 
রবরভন্ন দেদের রবর ষ্ট বযরিবর্ড রনদয় র্ঠিত একটি জরুর-কাম-অ্যাওয়ার্ড  করমটি প্রবাসী ভারতীয় 
সম্মান পুরস্কার , 2023 –এর জনয মদনানয়ন বাোই কদরদে এবং সবডসম্মরতক্রদম পুরস্কার 
প্রাপকদের রনবডারচত কদরদে। পরুস্কার প্রাপক আমাদের অ্রভবাসীদের দ্বারা রবরভন্ন দেদে অ্সামানয 
কৃরতত্ব অ্জড ন প্ররতফরলত হদয়দে। জরুর-কাম-অ্যাওয়ার্ড  করমটি দ্বারা রনবডারচত প্রবাসী ভারতীয় 
সম্মান পরুস্কার 2023 প্রাপকদের নাম নীদচ উদেখ করা হলঃ                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ক্রমিক 
সংখ্যা নাি দেশ দেত্র 

1. 1 

অ্ধ্যাপক জর্েী  দচন্নপুারি অ্দেরলয়া রবজ্ঞান ও প্রযুরি/ র ো 

1. 2 

অ্ধ্যাপক সঞ্জীব দমহতা ভূটান র ো 



1. 3 

অ্ধ্যাপক রেরলপ দলাউদডা ব্রারজল র ল্প ও সংসৃ্করত / র ো 

1. 4 

র্ঃ আদলকজাডার মারলয়াদকল 
জন  ব্রুদনই োরউসসালাম ওষুধ্ 

1. 5 

র্ঃ ববকুন্ঠম আইয়ার লক্ষ্মণ  কানার্া দর্ািী কলযাণ 

1. 6 

শ্রীযুি দযারর্দর রসং রনজার দক্রাদয়র য়া র ল্প ও সংসৃ্করত/র ো 

1. 7 

অ্ধ্যাপক রামজী প্রসাে দর্নমাকড  তথয প্রযুরি 

1. 8 

র্ঃ কান্নন আম্বালাম ইরথওরপয়া দর্ািী কলযাণ 

1. 9 

র্ঃ অ্মল কুমার মুদখাপাধ্যায় জামডারন দর্ািী কলযাণ/ওষুধ্ 

1. 10 

রহজ এদেদলরি মহদমে 
ইরফান আরল গুয়ানা রাজনীরত / দর্ািী কলযাণ 

1. 11 

শ্রীমতী রীনা রবদনাে পু কামা  ইজরাদয়ল বযবসা/ দর্ািী কলযাণ 

1. 12 

র্ঃ মকসুো সাররফ র ওতারন জাপান র ো 

1. 13 

র্ঃ রাজাদর্াপাল দমরেদকা র ো 

1. 14 

শ্রীযুি অ্রমত বকলা  চন্দ্র 
লাথ দপালযাড বযবসা/দর্ািী কলযাণ 



1. 15 

শ্রীযুি পরমানদ সুখমুাল 
োদস্বায়ারন কদঙ্গা প্রজাতন্ত্র দর্ািী কলযাণ 

1. 16 

শ্রীযুি পীযুষ গুি রসঙ্গাপুর বযবসা 

1. 17 

শ্রীযুি দমাহনলাল রহরা েরেণ আরিকা দর্ািী কলযাণ 

1. 18 

শ্রীযুি সঞ্জয়কুমার র বভাই 
পযাদটল েরেণ সুোন বযবসা/দর্ািী কলযাণ 

1. 19 

শ্রীযুি র বকুমার নাদেসান শ্রীলংকা দর্ািী কলযাণ 

1. 20 

র্ঃ দেওয়ানচন্দ্রদভাদস  মডন সুররনাম দর্ািী কলযাণ 

1. 21 

র্ঃ  অ্চড না  মডা সুইৎজারলযাড রবজ্ঞান ও প্রযুরি  

1. 22 

জারিস িযাঙ্ক আথডার 
সীপারসযার্ রেরনোে ও দটাবযাদর্া দর্ািী কলযাণ/ র ো 

1. 23 

শ্রীযুি রসদ্ধাথড বালচন্দ্রন 
সংযুি আরব 
আরমর াহী বযবসা/দর্ািী কলযাণ 

1. 24 

শ্রীযুি চদ্রকান্ত বাবভুাই 
পযাদটল ইউ দক সংবাে মাধ্যম 

1. 25 

র্ঃ ে ডন রসং ধ্ারলওয়াল ইউএসএ বযবসা /দর্ািী কলযাণ 

1. 26 

শ্রীযুি রাদজ  সবু্রাক্ষ্মরনয়ম ইউএসএ বযবসা 



1. 27 

শ্রীযুি অ্দ াক কুমার 
রতওয়ারর উজদবরকস্তান বযবসা 

 
মনউ মেমি 
জানুয়ামি 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. 

 


