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প্ৰৱাসী ভাৰতীয় সন্মান বঁটা - 2021 
জানুৱাৰী 09, 2021 
 
প্ৰৱাসী ভাৰতীয় সন্মান বটঁা (পি পব এছ এ) হৈছছ উচ্চতম সন্মান পি পবছেশত থকা ভাৰতীয়ক প্ৰোন 
কৰা ৈয়। পি পব এছ এ প্ৰোন কছৰ ভাৰতৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰিপতছয় প্ৰৱাসী ভাৰতীয় পেৱসৰ অংশ পৈচাছি 
প্ৰৱাসী ভাৰতীয়, ভাৰতীয় মূলৰ বযপি বা ককাছনা সংগঠন/প্ৰপতষ্ঠানক পি প্ৰৱাসী ভাৰতীয় বা ভাৰতীয় 
মূলৰ বযপিছয় স্থািন আৰু িপৰচালন কছৰ কতওঁছলাকৰ অসাধাৰণ কৃপতৰ বাছব ভাৰত আৰু পবছেশ 
েছুয়াছত। 
 
প্ৰৱাসী ভাৰতীয় পেৱস (পি পব পি) সপন্মলনৰ 16তম সংস্কৰণ ভাৰচুযছৱল ধৰছণ অনুপষ্ঠত ৈয় 9 
জানুৱাৰী 2021 তাপৰছে। প্ৰৱাসী ভাৰতীয় সন্মান বটঁা মাননীয় ৰাষ্ট্ৰিপতছয় প্ৰোন কছৰ পি পব পি 
সপন্মলনত প্ৰৱাসী ভাৰতীয় পেৱস উেিািনৰ পবোয়ী সমাছৰাৈত। 
 
এক পবচাৰক-তথা-বটঁা সপমপতছয়, মাননীয় উি-ৰাষ্ট্ৰিপত সভািপত পৈচাছি আৰু মাননীয় পবছেশ পবষয়ক 
মন্ত্ৰী উি-সভািপত পৈচাছি আৰু পবপভন্ন কেত্ৰত আন পবপশষ্ট সেসযই প্ৰৱাসী ভাৰতীয় সন্মান বটঁা, 
2021ৰ মছনানয়ন পবছবচনা কছৰ আৰু সববসন্মপতক্ৰছম পবছজতাসকলৰ পনববাচন কছৰ। পবছজতাসকছল 
প্ৰপতপনপধত্ব কছৰ পবপভন্ন কেত্ৰত আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰৱাসীসকছল অজব ন কৰা পবৰল কেষ্ঠতাৰ। বহুছতা কেশ 
প্ৰথমবাৰৰ বাছব পবছজতাসকলৰ মাজত প্ৰপতপনপধত্ব হৈছছ। িঃ মুছকশ অঘীছয়, এজন পবছজতা আৰু মাপকব ন 
িুিৰাষ্ট্ৰ-ভাৰত ককৌশলগত আংশীোৰীত্ব িপৰষেৰ সভািপত আৰু প্ৰধান কািবপনববাৈক, গ্ৰৈণ ভাষণ পেছয় 
পবছজতাসকলৰ ফালৰ িৰা। 
 
ববজেতাসকলৰ তাবলকা হৈজে এইদজৰ: 

ক্ৰম 
নং নাম দদশ দেত্ৰ 

১ এন পজ অ' সাংসৃ্কপতক হবপচত্ৰয শাপিিূণব 
ভপৱষযতৰ বাছব 

আছমবপনয়া ভাৰতীয় সংসৃ্কপত প্ৰচাৰ 

২ িঃ ৰজনী চন্দ্ৰ পি'কমছলা আছজববাইজান ঔষধ 



৩ পমঃ বাবৰুঞ্জন ভাভা কাছলািৰপিল কগািালন কবৈছৰইন সম্প্ৰোয় কসৱা 

৪ পমছছছ জামাল আছেে বস্তৱানা বাপণজয 

৫ পমঃ জনপকৰমান ৰপবকুমাৰ 

ককছমৰুন 
ভাৰতৰ হসছত সম্পকব  ঘন 
কৰা 

৬ মাননীয় পমঃ ইউপজন ৰছুগনাথ কুৰাকাও 
(কনিাৰছলণ্ড) ৰাজহুৱা কসৱা 

৭ পমঃ কেবাশীষ কচৌধুৰী কচক গণৰাজয পশল্প আৰু সংসৃ্কপত 

৮ পমঃ মৈম্মে হুছচইন ৈাচানলী চৰ্দ্ব াৰৱালা ইপথওপিয়া বাপণজয 

৯ ছাই কপ্ৰমা ফাউছণ্ডচন পফপজ সম্প্ৰোয় কসৱা 

১০ িঃ বালাচুবযমপনয়ম ৰমনী জামবানী পশো 

১১ পমঃ লাল লছকামল কচলাৰাম ৈং কং সম্প্ৰোয় কসৱা 

১২ িঃ (প্ৰছফচৰ) মৰূলীধৰ পমিবালা জািান পবজ্ঞান আৰু প্ৰিুপি 

১৩ পমঃ ৰাজীৱ শ্ব' জািান পশো 



১৪ পমঃ সপলল িানীগ্ৰৈী মালপিভচ্  িিবটন 

১৫ িঃ ৰপব প্ৰকাশ পসঙ কমপিছকা পবজ্ঞান আৰু প্ৰিুপি 

১৬ মাননীয় পমছছছ পপ্ৰয়াংকা ৰাধাকৃষ্ণন পনউ পজছলণ্ড ৰাজহুৱা কসৱা 

১৭ ভাৰতীয় সংসৃ্কপতক সন্থা (আই পচ এ) নাইছজপৰয়া সম্প্ৰোয় কসৱা 

১৮ িঃ কমাজন থমাস লাজাছব  িাকাছলামাতম কাটাৰ ঔষধ 

১৯ পমঃ জীন কৰপজচ ৰামচামী 

পৰইউপনয়ন (ফ্ৰান্স) 
সংবাে মাধযম আৰু সম্প্ৰোয় 
কসৱা 

২০ পমঃ পচপিক্ আছেে চাউপি আৰাপবয়া বাপণজয 

২১ িঃ অপনল কুমাৰ কছাটালাল পমঠাপন চুোন ঔষধ 

২২ মাননীয় পমঃ চন্দ্ৰীকাপ্ৰসাে সন্তুষী চুপৰছনম ৰাজহুৱা কসৱা 

২৩ িঃ শশী গুৰমুায়ুন চুইজাৰছলণ্ড হজৱ-প্ৰিুপি কৃপষ 

২৪ পমঃ ভাসছেৱ টিকামোস িুৰস্বানী থাইছলণ্ড বাপণজয 

২৫ পমঃ কৰচম পসঙ সানু্ধ ইউ কক ৰাজহুৱা কসৱা 



২৬ পমঃ অৰপবন্দ ফুকন ইউ এছ এ িপৰছৱশগত প্ৰিুপি 

২৭ পমছ পনল ুগুপ্তা ইউ এছ এ ভাৰতীয় সংসৃ্কপত প্ৰচাৰ 

২৮ ভাৰতীয় সন্থাৰ িপৰষে এন ৱাই, এন কজ আৰ ু

পচ টি 
ইউ এছ এ সম্প্ৰোয় কসৱা 

২৯ িঃ সুধাকৰ জনালাগিা ইউ এছ এ ঔষধ 

৩০ িঃ মছুকশ অঘী ইউ এছ এ / 
পচংগািুৰ বাপণজয 

 
নতুন বদল্লী 
োনুৱাৰী 09, 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. 
 
 
 


