
আমাদের সম্ান দেওয়ার সসদটেম

অসাধারণ দ�াদনা 
ব্যসতির জন্য অসাধারণ 
ক�ছু �রুন

সম্ান তাদের জন্য...
• যারা সসত্য�াদরর প্রভাব দেদেদছন; 

•  যার দরেষ্ঠ উোহরণ েীর্ঘদময়ােী এবং স্ার্ঘহীন দস্চ্ামূে� সারভ্ঘ দসর 
মাধ্যদম েুদে ওদে; 

• ননদজর সহ�ম্ঘীদের সম্ান অজ্ঘ ন �দরদছন; 

•  অদন� জজননদসর উন্নসত �দরদছন, কবদেষত তাদের জন্য, যারা 
সামর্ঘ্য �ম; 

• ননসত� সাহস দেকিদয়দছন;

•  েষৃ্ান্তমূে� উদ্াবন বা ব্যবসায়ী� উদে্যাগ অরবা 

•  নরিনেে জীবদন সম্ান এদন কেদয়দছ এবং তার জননপ্রয়তা বান়িদয়দছ।

সাম্ান দেওয়ার সসস্টেস্ের ব্াপাস্র আরও জানস্ে পাস্রন এখাস্ন:

www.gov.uk/honours 

অনাস্স অ্ান্ড অ্াপস্য়ন্টস্েন্টস দসস্রেটাররস্য়স্টর সাস্ে দ�াগাস্�াগ করুন এখাস্ন: 

অনাস্ঘ অ্যান্ড অ্যাপদয়ন্টদমন্টে দসদরেোকরদয়ে 
1 Horse Guards Road, London SW1A 2AQ

ই দেল: honours@cabinetoffice.gov.uk

দটললস্�ান: 020 7276 2777

রেরীডাস্ষেস্রে ববষে্ দোকারবলার জন্ সার ্্স স বা  
Leroy Rosenior MBE

http://www.gov.uk/honours


�ীভাদব মদনানীত 
�রদত হয়?

দ� সসদ্ান্ত দনন?�ী পুরস্ার রদয়দছ?

আপনন যা ভাবদছন তার দরদ�ও সহজ আমাদের সাম্ান দেওয়ার 
সসদটেদম �ীভাদব মদনানয়ন জেিদত হয় এবং তর্য ও অনোইন 
েম্ঘ সম্পর�্ঘ ত গাইদেন্স www.gov.uk/honours-দত দেিুন। 
আপনন সরাসকর নেদমর সদগে দযাগাদযাগ �রদত পাদরন এবং আমরা 
আপনাদ� প্রনরেয়ার ব্যাপাদর জানাব বা মদনানয়ন পদরের �াগুদজ 
সংস্রণ পাোদবা। 

মদনানয়ন আপনার প্রার্ঘীর �ৃসতদবের দ�ান ব্যাপারনে কবদেষ 
উদলেিদযাগ্য, দসো জানান এবং তাঁরা �ী প্রভাব দেদেদছন এবং 
পার্ঘ�্য নতকর �রদত দপদরদছন দসো জেিুন। দসরা মদনানয়দন দেিা 
যায় �ীভাদব এ�জন মানষু বাধা দপকরদয় এদসদছন বা বা়িসত প্রদেষ্া 
োজেদয়দছন।

প্রসতনে মদনানয়দনর সদগে তার সমর্ঘদন েনুে বা তার দবকে নেকে োই। 
এগুজে তাঁরাই জেিদবন যাঁরা মদনানীত ব্যসতিদ� দেদনন এবং তাঁর 
অবোনদ� মান্যতা দেন। 

আপনন মদনানয়ন জমা দেওয়ার পদর সমস্ত তর্য যাোই �রা হয় এবং 
যাঁরা মদনানীত ব্যসতিদ� দেদনন বা তার অ্যাজটিসভনে জাদনন, তাদের �াছ 
দরদ� নেেব্যাদ�র জন্য অনদুরাধ �রা হয়।

10নে স্াধীন কবদেষজ্ঞ সাম্ানন� �কমনের এ�নের সসদ্াদন্তর জন্য 
তর্যসরূে নতকর �রা হয়।

এই �কমনে স্াধীন কবদেষজ্ঞদের ননদয় নতকর হয় এবং তাঁরা �কমউনননে, 
দস্চ্াদসবী বা জনদসবা, কেল্প এবং কমনেয়া, দিোধুদো, স্াস্্য, কেক্া, 
কবজ্ঞান এবং প্রযুসতি, অর্ঘনীসত এবং রাজনীসতর উপর েে্ঘ া �দর। দযাগ্য 
প্রার্ঘীর ব্যাপাদর প্রসতনে �কমনে সসদ্ান্ত দনয় এবং এ�নে দ�ন্দীয় 
�কমনেদত জমা দেয়, যার েীদষ্ঘ রাদ�ন সসসভে সারভ্ঘ দসর প্রধান। এর পর 
প্রধানমন্তীর জন্য এ�নে েূ়িান্ত তাজে�া নতকর হয়, নযনন মহামান্য রানীর 
অনমুসতর জন্য তা জমা দেন। 

সম্ান প্রোদনর তাজে�ায় এ�জন সেে প্রার্ঘী না রা�া পয্ঘন্ত সাধারণত 
মদনানয়দনর তাকরি দরদ� এ� বছদররও দবকে সময় োদগ। তর্য পরীক্া 
এবং বাক�দের মতামত দোনার জন্য সময় দনওয়া হয়। 

স্াধীন কবদেষজ্ঞ সাম্ানন� �কমনে সসদ্ান্ত দনয় �ী ধরদনর পুরস্ার 
দেওয়া উনেত। অে্ঘ ার অে ে্য নরিনেে এম্পায়াদরর পয্ঘায়গুজে হে: 

•  ব্রিব্টশ এম্ায়ার দেস্েল (BEM) – স্ানীয় দভৌদগাজে� এো�ায় 
‘সরাসকর’ পকরদষবা দেওয়ার জন্য; 

•  দেম্ার অ� ে্ অে্স ার অ� ে্ ব্রিব্টশ এম্ায়ার (MBE) – এ�নে 
�াদজর স্ী�ৃসত অরবা ননজে্ঘ ষ্ �কমউনননের প্রসত পকরদষবা যা েরুেে্ঘী 
প্রভাব দেদেদছ এবং বাক�দের তুেনায় আোো; 

•  অব্�সার অ� ে্ অে্স ার অ� ে্ ব্রিব্টশ এম্ায়ার (OBE) – যাঁরা 
দয দ�ানও দক্দরে আঞ্চজে� বা দেেব্যপী ভূকম�া পােন �দরদছন; 

•  কে্ান্ডার অ� ে্ অে্স ার অ� ে্ ব্রিব্টশ এম্ায়ার (CBE) – 
জাতীয় বা আঞ্চজে� দক্দরে ননজে্ঘ ষ্ ভূকম�া পােদনর জন্য; এবং 

•  Dame or Knight – দয দ�ানও দক্দরে সাধারণত জাতীয় স্তদর 
অসাধারণ অবোন রািা ব্যসতিদের দক্দরে।

লন্ডস্ন দেলেস্কয়ার সার ্্স স্সর জন্ প্রবরীণস্ের নাস্স দপেশাললটে,  
Elizabeth Atere-Roberts OBE 

প্রোদরর আ়িাদে দরদ� যাওয়া অস্নক নায়ক রদয়দছন, যাঁদের সম্ান 
জানাদনা উনেত — ক�ন্তু �াউদ� অন্তত তাঁদের েস্নানরীে করস্ে েস্ব। 

#আজইেস্নানরীেকরুন#আজইেস্নানরীেকরুন
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