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ি"য়দশ&নী একােডিম পরু3াের ভূিষত হেলন আিজজ খান 
  

 
  
ফেটা ক.াপশন : সািমট 'েপর  +িত-াতা .চয়ারম1ান মহুা5দ আিজজ খান, ি+য়দশ;নী একােডিমর 
৩৮তম  অ1াওয়ােড;   ভারেতর +াEন .ফডােরল মHী সুেরশ +ভুর .থেক  ‘বাংলােদেশর অবকাঠােমা খােত 
অসামান1 অবদােনর জন1 .Mাবাল অ1াওয়াড; ʼ Nহণ কেরন । এছাড়াও ছিবেত আেছন ি+য়দশ;নী একােডিমর 
ড: িনরTন িহরানাUািন, .চয়ারম1ান এবং .Mাবাল অ1াওয়াড; স উপেদWা কিমXর .চয়ারম1ান ড:আর এ 
মােশলকার। 

(মু4াই) ২০ই 9সে;4র ২০২২, ম=লবার: সািমট 'েপর +িত-াতা .চয়ারম1ান মহুা5দ আিজজ খান, ি+য়দশ;নী 
একােডিমর ৩৮তম  অ1াওয়ােড;  ভারেতর +াEন .ফডােরল মHী এবং ঋিষ[ড িব\িবদ1ালেয়র +িত-াতা 
চ1াে]লর সুেরশ +ভুর .থেক ‘বাংলােদেশর অবকাঠােমা খােত অসামান1 অবদােনর জন1 .Mাবাল অ1াওয়াড; ʼ 
Nহণ কেরন, যা এিশয়ার .নােবল পুর_ার িহেসেবও পিরিচত। 
  
এর আেগ বাংলােদশ .থেক a1াক-এর +িত-াতা ও .চয়ারপাস;ন স1ার ফজেল হাসান আেবদ .কিসএমিজ, 
দািরc1 দরূীকরণ এবং দিরcেদর eমতায়েন অসামান1 অবদােনর জন1 ‘৩০তম ি+য়দশ;নী একােডিমর .Mাবাল 

অ1াওয়াড; ’ পুর$াের ভূিষত হেয়িছেলন। 
  
অন-ুােন আরও উপিgত িছেলন িনিতন গডকড়ী, ভারেতর সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক মHী, পীযূষ .গােয়ল 
উপেভাEা-মামলা, খাদ1 ও সাব;জনীন িবতরণ, বh, িশi ও বািণজ1 মHী এবং রাজ1সভার .নতা এবং রা[ল 
নারওেয়কর, মহারাj িবধানসভার সদস1 িlকার এবং অন1ান1 িবিশW  অিতিথবUৃ । 
  
অন1ান1 '২০২২ .Mাবাল অ1াওয়াড;  িবজয়ীরা' হেলন  অিভেনoী আিলয়া ভাট, ি+য়দশ;নী একােডিমর িpতা 
পািতল .মেমািরয়াল অ1াওয়ােড; র +াপক, .টকসই উrয়েন অবদােনর জন1 .মিsেকার রাjদতূ প1ািtিসয়া ই 
ক1ােuলােনা; রামকৃv বাজাজ .মেমািরয়াল অ1াওয়ােড; র +াপক ড: সTীব .গােয়wা, .চয়ারম1ান আরিপ সTীব 
.গােয়wা 'প, আxজ; ািতক ব1বসা-উrয়েন অবদােনর জন1 ডাইিকন এয়ারকিyশিনং-এর .চয়ারম1ান ও 



এমিড কানওয়াল িজত জাওয়া, নারীর eমতায়ন এবং ধমzয়  অবদােনর জন1 { .বদমাতা গায়oী tাে|র 
ম1ােনিজং tাি| }ে~য়া �শলবালা পাy1 এবং িভিরও 'েপর .চয়ারম1ান দািরও ওয়ারেথইন হিরশ মািহ�া 
.মেমািরয়াল অ1াওয়াড;  .পেয়েছন । 
  
ি?য়দশAনী একােডিম 9Dাবাল অ.াওয়াডA স সGেকA : আজ +িত-ার +ায় চার দশক পের, ভারেত +িতি-ত 
ি+য়দশ;নী একােডিম .Mাবাল অ1াওয়াড; স এখন আxজ; ািতকভােব �ীকৃত একX মানিবক পুর_ার�েলার মেধ1 
অন1তম। িবে\ .নােবল পুর_ােরর মেতা ময;াদাপূণ; এই পুর_ারX ভারেত +িতি-ত করা নািনক �পানীর 
�� িছল এবং আজ ব[ .নতাই ি+য়দশ;নী একােডিম .Mাবাল অ1াওয়াড; সেক এিশয়ার .নােবল পুর_ার িহেসেব 
গণ1 কেরন। ি+য়দশ;নী একােডিম ব1বসািয়ক .নতৃ�, পিরেবশ সংরeণ, মানিবক কম;কাy, কেপ;ােরট .সাশ1াল 
.রসপনিসিবিলX, িব�ান ও +যুিEসহ িবিভr  .eেo অবদােনর �ীকৃিত িদেয় আসেছ । 
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