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ভারতের প্রধানমন্ত্রীর তালিকা pdf: (1947-2021)
ভারতের সকল প্রধানমন্ত্রীর তালিকা (1947-2021): নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি ভারতের বর্ত মান
এবং 14 তম প্রধানমন্ত্রী। জওহরলাল নেহেরু ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী প্রধানমন্ত্রী। এবং ইন্দিরা
গান্ধী ভারতের প্রথম এবং একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী।
নরেন্দ্র মোদি হলেন ভারতের বর্ত মান এবং ১৪তম প্রধানমন্ত্রী (ব্যক্তিগতভাবে)। তিনি ভারতের ৪র্থ
প্রধানমন্ত্রী যিনি পরপর দুই মেয়াদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং ভারতের

সাধারণ জ্ঞানে জনপ্রিয়

(GK)

ভারতের সকল প্রধানমন্ত্রীর তালিকা
ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের
তালিকা

প্রথম অ-কংগ্রেস পার্টি প্রধানমন্ত্রী হবেন যিনি পরপর দুই মেয়াদ পূর্ণ করেছেন এই প্রতিবেদনে, আমরা
তোমাদের সাথে শেয়ার করছি এখন পর্যন্ত ভারতের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীর তালিকা। তালিকা নিচে সমস্ত
প্রধানমন্ত্রীর তালিকার একটা পিডিএফ ফাইল দেওয়া আছে নিচে গিয়ে PDF ডাউনলোড করতে
পারো
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কেন ভারতে শিশু দিবস পালিত হয়

নীচে 1947-2021 পর্যন্ত ভারতের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীর তালিকা: | List of

all the Prime Ministers of India in Bengali
S.N নাম

1.

2.

3.

4.

5.

জওহরলাল
নেহরু

গুলজারীলাল
নন্দ
(অভিনয়ে)

লাল বাহাদুর
শাস্ত্রী

কার্যকাল

15 আগস্ট 1947
থেকে 27 মে 1964
16 বছর, 286 দিন

ইন্দিরা গান্ধী

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের সবচেয়ে
দীর্ঘ মেয়াদী প্রধানমন্ত্রী।

27 মে 1964 থেকে 9
জুন 1964,
ভারতের প্রথম ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী

13 দিন
9 জুন 1964 থেকে
11 জানুয়ারী 1966
1 বছর, 216 দিন

11 জানুয়ারী 1966
থেকে 24 জানুয়ারী
গুলজারী লাল 1966
নন্দা
(অভিনয়ে)

মন্তব্য

1965 সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়
তিনি ‘জয় জওয়ান জয় কিষাণ’ স্লোগান
দিয়েছিলেন।

নেই।

13 দিন
24 জানুয়ারী 1966
থেকে 24 মার্চ 1977
11 বছর, 59 দিন।

ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

6.

7.

মোরারজি
দেশাই

চরণ সিং

24 মার্চ 1977 থেকে
28 জুলাই 1979
2 year, 126 days
28 জুলাই 1979
থেকে 14 জানুয়ারী
1980

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য সবচেয়ে বয়স্ক 81 বছর
বয়সী এবং প্রথম পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন

এনি একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি সংসদের মুখোমুখি
হননি।

170 দিন

8.

ইন্দিরা গান্ধী

14 জানুয়ারী 1980
থেকে 31 অক্টোবর
1984

ভারতের প্রথম মহিলা যিনি দ্বিতীয় মেয়াদে
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন

4 বছর, 291 দিন
9.

রাজীব গান্ধী

31 অক্টোবর 1984
থেকে 2 ডিসেম্বর
1989
5 বছর, 32 দিন

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য সবচেয়ে কম বয়সী 40
বছর বয়সী

বিশ্বনাথ

10. প্রতাপ (V. P
সিং)

2 ডিসেম্বর 1989
থেকে 10 নভেম্বর
1990
343 দিন

অনাস্থা ভোটের পর পদত্যাগ করা প্রথম
প্রধানমন্ত্রী।

10 নভেম্বর 1990
থেকে 21 জুন 1991
11. চন্দ্র শেখর

12.

পিভি নরসিমা
রাও

13. অটল বিহারী
বাজপেয়ী

223 দিন

নেই।

21 জুন 1991 থেকে
16 মে 1996
দক্ষিণ ভারত থেকে প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

4 বছর, 330 দিন
16 মে 1996 থেকে 1 স্বল্পতম মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী।
জুন 1996
16 দিন

1 জুন 1996 থেকে
21 এপ্রিল 1997
14.

15.

16.

H.D

দেবগৌড়া

ইন্দর কু মার
গুজরাল

অটল বিহারী
বাজপেয়ী

324 দিন

নেই।

21 এপ্রিল 1997
থেকে 19 মার্চ 1998
নেই।

332 দিন
19 মার্চ 1998 থেকে
22 মে 2004
6 বছর, 64 দিন

প্রথম অ-কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী যিনি প্রধানমন্ত্রী
হিসেবে পূর্ণ মেয়াদ পূর্ণ করেছেন।

22 মে 2004 থেকে
26 মে 2014
17

মনমোহন সিং

প্রথম শিখ প্রধানমন্ত্রী

10 বছর, 4 দিন
18. নরেন্দ্র মোদি

26 মে 2014 –
বর্ত মান

ভারতের ৪র্থ প্রধানমন্ত্রী যিনি পরপর দুই মেয়াদে
দায়িত্ব পালন করেছেন

ভারতীয় সংবিধানের 75 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন যাকে ভারতের
রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করবেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের নেতা। সরকারের প্রধান নির্বাহী ক্ষমতা
প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে যখন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের নামমাত্র প্রধান। ভারতীয় সংবিধানের 78 অনুচ্ছেদ
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বগুলি নির্দি ষ্ট করে। তিনি তার দায়িত্ব পালনের সময় রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিসভার
মধ্যে একটি লিঙ্ক হিসাবে কাজ করবেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সংসদ অধিবেশনের সভা এবং কর্মসূচির তারিখ নির্ধারণ করেন। তিনি সিদ্ধান্ত
নেন কখন হাউস স্থগিত বা ভেঙে দিতে হবে। একজন প্রধান মুখপাত্র হিসেবে, তিনি প্রধান সরকারি
নীতির ঘোষণা দেন এবং প্রশ্নের উত্তর দেন।
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ভারতের বর্ত মান প্রধানমন্ত্রী কে?
নরেন্দ্র মোদি ভারতের বর্ত মান প্রধানমন্ত্রী।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবচেয়ে কম মেয়াদে কে দায়িত্ব পালন করেছেন?
অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবচেয়ে কম মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন।
ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী প্রধানমন্ত্রী কে?
পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী প্রধানমন্ত্রী। তিনি 15 আগস্ট 1947 থেকে
27 মে 1964 পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ভারতের প্রথম এবং একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী।
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

Join Our Telegram & Get Instant Updates... Members
বাংলা জেনারেল নলেজ, আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ইতিহাস, নিউজ
ই-পাসপোর্ট কি ? জানুন কেন সরকার ই-পাসপোর্ট চালু করছে এবং আপনি কীভাবে এটি পেতে পারেন?
কিভাবে একটি সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে স্থগিত করা হয়?
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