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ন োবব পুরস্কোর 2022 (Nobel Prize Winners 

2022) 
ম্প্রতি তিতকৎো, পদোর্থতবদযো, রোয়  ও োতিয নেবে 2022 োবর ন োবব পুরস্কোর তবজয়়ীবদর 

 োম নঘোণো করো বয়বে। প্রতি বের তিতকৎো, পদোর্থতবদযো, রোয় , োতিয ও লোতির পোলোপোতল 

অর্থ ়ীতিবি উবেখবযোগয অবদো  রোখো বযতিবদর এই পুরস্কোর প্রদো  করো য়। 

ুবয়ড়ীয় তবজ্ঞো ়ী আবেড ন োবববর 1895 োব কবর যোওয়ো একতি উইবর মমথো ুোবর ন োবব 

পুরস্কোর প্রি  করো য়। ন োবব মৃিুযর পূববথ উইবর মোধ্যবম এই পুরস্কোর প্রদোব র নঘোণো 

কবর যো । শুধু্মোে লোতিবি ন োবব পুরস্কোর প্রদো  করো য় অবো,  রওবয় নর্বক। বোতক 

নেনে স্টকবোম, ুইবডব  এই পুরস্কোর প্রদো  অ ুষ্ঠো  আবয়োজ  করো য়। ন োবব পুরস্কোর 

WBCS Exam প্রোর্থ়ীবদর জ য খুব গুরুত্বপূণথ একতি িতপক।  

 

2022 ন োবব তবজয়়ীবদর িোতকো  

ন োবব পুরস্কোরতি প্রতিষ্ঠো কবর  যোর আবেড ন োবব। িোর নল উইবর ফস্বরূপ, নযখোব  

তিত  মো বিোর পবে যোরো অ ুকরণ়ীয় কোজ করবে  িোবদর প্রবিষ্টোবক ম্মো  জো োবি িোর 

অবতলষ্ট ম্পদ নদওয়োর কর্ো উবেখ কবরতেব । ত বে আমরো 2022 ন োবব তবজয়়ীবদর মূ্পণথ 

িোতকো িুব ধ্বরতে। WBCS Syllabus এর কোবরন্ট আয়বফয়োর এবং তজবক নকলব  ন োবব 

তবজয়়ীবদর িোতকো খুবই গুরুত্বপূণথ। 

 

2022 োব পদোর্থতবজ্ঞোব  ন োবব পুরস্কোর 

অযোব  অযোবপক্ট, জ  এফ ক্লজোর এবং অযোন্ট  তজতঞ্জোর “ তবজতিি নফোি গুত ত বয় পর়ীেোর 

জ য, নব অোবমযর ঙ্ঘ  এবং অগ্রণ়ী নকোয়োন্টোম ির্য তবজ্ঞোব র ঙ্ঘ  প্রতিষ্ঠো করোর জ য”।  
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2022 োব রোয়ব  ন োবব পুরস্কোর 

কযোবরোত  আর. বোবিথোতজ, মবিথ  নমল্ডো এবং নক. বযোতর লোপথব "তক্লক রোয়  এবং 

বোবয়োঅর্থবগো ো রোয়  উন্নয়ব র জ য"।  

তফতজওতজ বো নমতডতব  ন োবব পুরস্কোর 2022 

ভোবি পোববো “তবুপ্ত নোতমত   এবং মো ব তববিথব র তজব োম ম্পতকথি িোর আতবষ্কোবরর জ য”।  

2022 োতবিয ন োবব পুরস্কোর 

অযোত  এর োক্স "ো এবং তক্লত কো ি়ীক্ষ্ণিোর জ য যো তিত  বযতিগি সৃ্মতির তলকি, তবতিন্নিো 

এবং মতষ্টগি ংযমগুত উবমোি  কবর "।  

ন োবব পুরস্কোবরর পিভূতম 

1895 োব ুইবডব র আবেড বো থোডথ ন োবববর  োবম ন োবব পুরস্কোর প্রদো  করো য়। 1901 

োব আবেড ন োবববর পঞ্চম মৃিুযবোতথক়ীবি প্রর্ম এই পুরস্কোর প্রদো  করো য়।  

 

● 1901 োব প্রর্ম ন োবব পুরস্কোর প্রদো  করো য়। এতি আবেড ন োবববর  োবম 

নদওয়ো বয়বে তযত  একজ  ুইতডল উদ্ভোবক তেব । 

● ন োবব পুরস্কোবরর নমৌুম শুরু য় প্রতি বের অবক্টোববর। 

● পদোর্থতবজ্ঞো , রোয় , োতিয, লোতি, লোর়ীরতবদযো বো ঔধ্ এবং অর্থ ়ীতি নেবে অোধ্োরণ 

কোজ কবর এম  বযতি বো প্রতিষ্ঠো বক প্রতি বের ন োবব পুরস্কোর প্রদো  করো য়। 

●  রওবয়র অবোবি ন োবব লোতি পুরষ্কোর বযি়ীি ুইবডব র স্টকবোবম মস্ত ন োবব 

পুরষ্কোর নদওয়ো য়। 

● তফতজওতজ বো নমতডত  নেবে ন োবব পুরষ্কোর কযোবরোত স্কো ই তস্টতিউি দ্বোরো প্রদো  

করো য়। পদোর্থতবজ্ঞো , রোয়  এবং অর্থ ়ীতিবি এই পুরস্কোরতি রবয় ুইতডল একোবডতম 

অফ োবয়ন্স দ্বোরো প্রদো  করো য়।  
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●  রওবয়তজয়ো  ন োবব কতমতি লোতিবি ন োবব পুরস্কোর প্রদো  কবর র্োবক। োতবিয, 

ুইতডল একোবডম়ী ন োবব পুরস্কোর প্রদো  কবর এবং Sveriges Riksbank পুরস্কোর 

অর্থন তিক তবজ্ঞোব র নেবে নদওয়ো য়। 

● ববথোচ্চ তি জ  বযতি ন োবব পুরস্কোর ভোগোভোতগ করবি পোরবব ।  

 

বথকোবর নরো ভোরি়ীয় ন োবব তবজয়়ী 

ভোরি়ীয় বো ভোরি়ীয় বংলদূ্ভি ন োবব পুরস্কোর তবজয়়ীবদর িোতকো ত বি নদওয়ো : 

ন োবব তবজয়়ীবদর  োম জ্ঞো  ো 

রব়ীন্দ্র োর্ ঠোকুর োতিয 1913 

ততভ রম  নভৌি তবজ্ঞো  1930 

রবগোতবন্দ খুরো ো তিতকৎো বো লয তিতকৎো 1968 

মোদোর নিবরজো লোতি 1979 

ুব্রহ্মণযম িন্দ্রবলখর নভৌি তবজ্ঞো  1983 

অমিথয ন  অর্থন তিক 1998 

নভঙ্কি রম  রোমকৃষ্ণ  রোয়  2009 

ককোল িযোর্থ়ী লোতি 2014 

অতভতজৎ ববন্দযোপোধ্যোয় অর্থন তিক 2019 
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এেোিোও 1907 োব োতবিয ন োবব পুরস্কোর পোওয়ো রুডইয়োডথ তকপতং এবং 1902 োব 

তিতকৎোতবজ্ঞোব  ন োবব পুরস্কোর পোওয়ো নরো োল্ড রবর জম ভোরবি। যোর তবদযোধ্র ুরজপ্রোদ 

 োইপ, তযত  2001 োব োতবিয ন োবব পুরষ্কোর নপবয়তেব , তিত  তেত দোবদ জমগ্রণকোর়ী 

ভোরি়ীয় বংবলোদূ্ভি একজ  তব্রতিল  োগতরক। 

 

Q- নক প্রর্ম ন োবব লোতি পুরষ্কোর ভোগ কবর ত বয়তেব ? 

 ুইজোরযোবের ন তর ডু োন্ট, নরড ক্রবর প্রতিষ্ঠোিো এবং ফরোত ংদ দয ও লোতি কমথ়ী 

নেবডতরক পযোত। 

 

Q- নকো  নেেতি ন োবব পুরষ্কোর তবভোবগ অিভুথি করো য়ত  যখ  পুরষ্কোরগুত প্রর্ম প্রতিতষ্ঠি 

বয়তে? 

প্রোর্তমক মবয় ন োবব পুরস্কোবর অর্থ ়ীতি অিভুথি করো য়ত । অর্থ ়ীতিবি প্রর্ম ন োবব 

পুরষ্কোর 1969 োব যথো গ োর তেল এবং জো  তি বোবগথ বক অর্থন তিক প্রতক্রয়োতববেবণর জ য 

িোবদর উন্নয়  ও গতিল়ী মবডবর প্রবয়োবগর জ য প্রদো  করো য়। 

 

Q- দু'বোর ন োবব পুরস্কোর নপবয়বে  কিজ ? 

এর মবধ্য িোরজ  দুইবোর ন োবব পুরস্কোর নপবয়বে । িোবদর নেে এবং প্রোপ্ত বের ত েরূপ: 

● নমতর কুযতর (পদোর্থতবজ্ঞো  – 1903, রোয়  – 1911) 

● ত ো পোউতং (রোয় – 1954, লোতি– 1962) 

● জ  বোরতড  (পদোর্থতবজ্ঞো  – 1956, 1972) 

● নেবডতরক যোতি (রোয়  – 1958, 1980) 

Q- প্রর্ম ন োবব পুরস্কোর কবব নদয়ো য়? 

 1901 োব প্রর্ম ন োবব পুরস্কোর প্রদো  করো য়। 
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Q- নক প্রর্ম ভোরি়ীয় তযত  ন োবব পুরষ্কোর নপবয়তেব ? 

রব়ীন্দ্র োর্ ঠোকুরই প্রর্ম ভোরি়ীয় তযত  নদবলর জ য ন োনব পুরস্কোর োভ কবর । 52 বের বয়ব 

ঠোকুর 1913 োব এই ম্মো  ো নপবয়বে । তিত  োতবিয পুরস্কোর োভ কবর । 

 

 


