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জানুয়ারী 09, 2021 
 

প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পুরষ্কার )এপএবপসপ( প্রবাসী ভারতীয়দের প্রএত প্রেত্ত সদববাচ্চ সম্মান। 
প্রবাসী ভারতীয় এেবস সদম্মলদনর অংশ এিসাদব ভারদতর মাননীয় রাষ্ট্রপএত দ্বারা প্রবাসী 
ভারতীয় বংদশাদূ্ভত বযএি বা অনাবাসী ভারতীয় বা ভারতীয় বংদশাদূ্ভত বযএিদের দ্বারা স্বীকৃত 
পবং প্রএতএিত সংস্থা/ প্রএতিান ভারদত পবং এবদেদশ তাদের অসামানয সাফদলযর জনয  এপএবপসপ 
বা প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পুরষ্কাদর ভূএিত িন। 

16 তম প্রবাসী ভারতীয় এেবস )এপএবএি( সদম্মলন 9 জানুয়ারী, 2021 তাএরদে ভারু্ব  য়াএল 
অনুএিত িদয়এিল। প্রবাসী ভারতীয় এেবস উেযাপদনর সমাএি অএিদবশদন মাননীয় রাষ্ট্রপএত 
প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পরুষ্কার প্রোন কদরন। 

পকটি জএুর-কাম-পুরষ্কার কএমটি, যার সভাপএতপদে মাননীয় সি-রাষ্ট্রপএত পবং সি-সভাপএতর পদে 
মাননীয় এবদেশমন্ত্রী পবং সমাদজর এবএভন্ন ক্ষেদের এবএশষ্ট বযএিবর্ব  প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পুরষ্কার, 

2021-পর মদনানয়নগুএল এবদবর্না কদরন পবং সববসম্মএতক্রদম পুরষ্কারপ্রাপকক্ষের এনববার্ন কদরন। 
পুরষ্কারপ্রাপকরা এবএভন্ন ক্ষেদে আমাদের প্রবাসী সমাদজর প্রাণবন্ত উৎকদিবর প্রতীক। ক্ষবশ কদয়কটি 
পুরষ্কারপ্রাপক ক্ষেশ পইবারই প্রথম অংশগ্রিণ কদরদি। পুরস্কারপ্রাপকদের মদিয অনযতম পবং ইউপস-

ইএিয়া স্ট্র্যাদেএজক পােব নারএশপ ক্ষফারাদমর ক্ষপ্রএসদিন্ট ও এসইও িঃ মুদকশ অএি পুরস্কারপ্রাপকদের পে 
ক্ষথদক িনযবাে জাএনদয় বিবয রাদেন। 

পরুস্কারপ্রাপকদের তালিকা: 

ক্রলিক 
সংখ্যা নাি দেশ দেত্র 

1. 
পনএজও কালর্ারাল িাইভারএসটি ফর 
এপসফুল এফউর্ার আদমবএনয়া 

ভারতীয় সংসৃ্কএতর 
প্রর্ার 

2. িঃ রজনী র্ন্দ্র এি'ক্ষমদলা  আজারবাইজান এর্একৎসা এবজ্ঞান 

3. শ্রী বাবুরাজন ভাভা কল্লুপরমএবল ক্ষর্াপালান বািরাইন নার্এরক পএরদিবা 

4. শ্রীমতী জামাল আিমে বতদসায়ানা বযবসা 



5. শ্রী জানকীরমণ রএবকুমার কযাদমরুন 
ভারদতর সাদথ 
িএনিতর সম্পকব  

6. মাননীয় শ্রী ইউএজন রাহ্গ্ক্ষর্নাথ 
কুরাকাও 
(ক্ষনোরলযািস) সরকাএর র্াকএর 

7. শ্রী ক্ষেবাশীি ক্ষর্ৌিুরী ক্ষর্ক প্রজাতন্ত্র এশল্প ও সংসৃ্কএত 

8. 
জনাব ক্ষমািাম্মে হুদসন িাসানালী 
সরোরওয়ালা ইএথওএপয়া বযবসা 

9. সাই ক্ষপ্রমা ফাউদিশন এফএজ নার্এরক পএরদিবা 

10. িঃ বালাসুব্রাহ্মণযা রামাএন  জামবাএন এশো 

11. শ্রী লাল ক্ষলাকুমাল ক্ষর্ল্লারাম িংকং নার্এরক পএরদিবা 

12. িঃ )অিযাপক( মুরলীির এমএরয়ালা জাপান এবজ্ঞান ও প্রযুএি 

13. শ্রী রাজীব শ জাপান এশো 

14. শ্রী সএলল পাএণগ্রািী মালদ্বীপ পযবেন 

15. িঃ রএব প্রকাশ এসং ক্ষমএিদকা এবজ্ঞান ও প্রযুএি 

16. মাননীয়া শ্রীমএত এপ্রয়াঙ্কা রািাকৃষ্ণান এনউএজলযাি সরকাএর র্াকএর 



17. 
ইএিয়ান কালর্ারাল অযাদসাএসদয়শন 
)আইএসপ( নাইদজএরয়া নার্এরক পএরদিবা 

18. িঃ ক্ষমািন থমাস লাজারাস পাকাদলামাদত্তাম  কাতার এর্একৎসা এবজ্ঞান 

19. এমঃ এজন ক্ষরএর্স রামস্বামী এরইউএনয়ন (ফ্রান্স) 

এমএিয়া ও 
নার্এরক পএরদিবা 

20. জনাব এসদ্দীক আিদমে ক্ষসৌএে আরব বযবসা 

21. িঃ অএনল কুমার ক্ষিাোলাল এমঠানী সুোন এর্একৎসা এবজ্ঞান 

22. মাননীয় শ্রী র্এন্দ্রকাপরসাে সদন্তাএে সুএরনাম সরকাএর র্াকএর 

23. িঃ শর্ী গুরুমায়ুন  সুইজারলযাি 
বাদয়া-ক্ষেক 
অযাদগ্রানএম 

24. শ্রী বশদেব টিকমোস  পুরদসাওয়াএন থাইলযাি বযবসা 

25. শ্রী ক্ষরশম এসং সনু্ধ ইউদক সরকাএর র্াকএর 

26. শ্রী অরএবন্দ ফুকন মাএকব ন যিুরাষ্ট্র পএরদবশ প্রযুএি 

27. শ্রীমতী নীল ুগুিা মাএকব ন যিুরাষ্ট্র 
ভারতীয় সংসৃ্কএতর 
প্রর্ার 

28. 
ক্ষফিাদরশন অফ ইএিয়ান অযাদসাএসদয়শনস 

মাএকব ন যিুরাষ্ট্র নার্এরক পএরদিবা 



পনওয়াই, পনদজ পবং এসটি 

29. িঃ সুিাকর ক্ষজান্নালার্দ্দা  মাএকব ন যিুরাষ্ট্র এর্একৎসা এবজ্ঞান 

30. িঃ মুদকশ আএি 
মাএকব ন যুিরাষ্ট্র  /
এসঙ্গাপুর বযবসা 

 
এনউ এেএল্ল 
জানুয়ারী 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. 

 


