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ভারেতর সকল �ধানম�ীর তািলকা (1947-2021): নের� দােমাদরদাস �মািদ ভারেতর বত� মান

এবং 14 তম �ধানম�ী। জওহরলাল �নেহ� ভারেতর সবেচেয় দীঘ� �ময়াদী �ধানম�ী। এবং  ইি�রা

গা�ী ভারেতর �থম এবং একমা� মিহলা �ধানম�ী।

নের� �মািদ হেলন ভারেতর বত� মান এবং ১৪তম �ধানম�ী (ব�ি�গতভােব)। িতিন ভারেতর ৪থ�

�ধানম�ী িযিন পরপর দুই �ময়ােদ ভারেতর �ধানম�ী িহেসেব দািয়� পালন করেছন এবং ভারেতর
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�থম অ-কংে�স পািট�  �ধানম�ী হেবন িযিন পরপর দুই �ময়াদ পণূ� কেরেছন এই �িতেবদেন, আমরা

�তামােদর সােথ �শয়ার করিছ এখন পয�� ভারেতর সম� �ধানম�ীর তািলকা। তািলকা িনেচ সম�
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�কন ভারেত িশ� িদবস পািলত হয়

S.N নাম কায�কাল ম�ব�

1.
জওহরলাল

�নহ�

15 আগ� 1947

�থেক 27 �ম 1964

 

16 বছর, 286 িদন

ভারেতর �থম �ধানম�ী এবং ভারেতর সবেচেয়

দীঘ� �ময়াদী �ধানম�ী।

2.

�লজারীলাল

ন�

(অিভনেয়)

27 �ম 1964 �থেক 9

জনু 1964,

 

13 িদন

ভারেতর �থম ভার�া� �ধানম�ী

3.
লাল বাহাদুর

শা�ী

9 জনু 1964 �থেক

11 জানয়ুারী 1966

 

1 বছর, 216 িদন

1965 সােলর ভারত-পািক�ান যুে�র সময়

িতিন ‘জয় জওয়ান জয় িকষাণ’ ��াগান

িদেয়িছেলন।

4.

�লজারী লাল

ন�া

(অিভনেয়)

11 জানয়ুারী 1966

�থেক 24 জানয়ুারী

1966

 

13 িদন

 �নই।

5. ইি�রা গা�ী 24 জানয়ুারী 1966

�থেক 24 মাচ�  1977

 

11 বছর, 59 িদন।

ভারেতর �থম মিহলা �ধানম�ী।

নীেচ 1947-2021 পয�� ভারেতর সম� �ধানম�ীর তািলকা: | List of
all the Prime Ministers of India in Bengali
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6.
�মারারিজ

�দশাই

24 মাচ�  1977 �থেক

28 জলুাই 1979

 

2 year, 126 days

�ধানম�ী হওয়ার জন� সবেচেয় বয়� 81 বছর

বয়সী এবং �থম পদ �থেক পদত�াগ কেরেছন

7. চরণ িসং

28 জলুাই 1979

�থেক 14 জানয়ুারী

1980

 

170 িদন

এিন একমা� �ধানম�ী িযিন সংসেদর মেুখামিুখ

হনিন।

8. ইি�রা গা�ী

14 জানয়ুারী 1980

�থেক 31 অে�াবর

1984

 

4 বছর, 291 িদন

ভারেতর �থম মিহলা িযিন ি�তীয় �ময়ােদ

�ধানম�ী িহেসেব দািয়� পালন কেরেছন

9. রাজীব গা�ী 31 অে�াবর 1984

�থেক 2 িডেস�র

1989

 

5 বছর, 32 িদন

�ধানম�ী হওয়ার জন� সবেচেয় কম বয়সী 40

বছর বয়সী



10.

িব�নাথ

�তাপ (V. P

িসং)

2 িডেস�র 1989

�থেক 10 নেভ�র

1990

 

343 িদন

 

অনা�া �ভােটর পর পদত�াগ করা �থম

�ধানম�ী।

11. চ� �শখর

10 নেভ�র 1990

�থেক 21 জনু 1991

 

223 িদন

 

�নই।

12.
িপিভ নরিসমা

রাও

21 জনু 1991 �থেক

16 �ম 1996

 

4 বছর, 330 িদন

দি�ণ ভারত �থেক �থম �ধানম�ী।

13. অটল িবহারী

বাজেপয়ী

16 �ম 1996 �থেক 1

জনু 1996

 

16 িদন

��তম �ময়ােদ �ধানম�ী।



14.
H.D

�দবেগৗড়া

1 জনু 1996 �থেক

21 এি�ল 1997

 

324 িদন

 

�নই।

15.
ই�র কুমার

�জরাল

21 এি�ল 1997

�থেক 19 মাচ�  1998

 

332 িদন

�নই।

16.
অটল িবহারী

বাজেপয়ী

19 মাচ�  1998 �থেক

22 �ম 2004

 

6 বছর, 64 িদন

�থম অ-কংে�স �ধানম�ী িযিন �ধানম�ী

িহেসেব পণূ� �ময়াদ পণূ� কেরেছন।

17 মনেমাহন িসং

22 �ম 2004 �থেক

26 �ম 2014

 

10 বছর, 4 িদন

�থম িশখ �ধানম�ী

18. নের� �মািদ
26 �ম 2014 –

বত� মান

ভারেতর ৪থ� �ধানম�ী িযিন পরপর দুই �ময়ােদ

দািয়� পালন কেরেছন

ভারতীয় সংিবধােনর 75 অনেু�েদ বলা হেয়েছ �য একজন �ধানম�ী থাকেবন যােক ভারেতর

রা�পিত িনযু� করেবন। �ধানম�ী মি�সভার ম�ীেদর �নতা। সরকােরর �ধান িনব�াহী �মতা

�ধানম�ীর হােত ন�� থােক যখন রা�পিত রাে�র নামমা� �ধান। ভারতীয় সংিবধােনর 78 অনেু�দ

ভারেতর �ধানম�ীর দািয়��িল িনিদ� � কের। িতিন তার দািয়� পালেনর সময় রা�পিত এবং মি�সভার

মেধ� একিট িল� িহসােব কাজ করেবন।



ভারেতর �ধানম�ী সংসদ অিধেবশেনর সভা এবং কম�সিূচর তািরখ িনধ�ারণ কেরন। িতিন িস�া�

�নন কখন হাউস �িগত বা �ভেঙ িদেত হেব। একজন �ধান মখুপা� িহেসেব, িতিন �ধান সরকাির

নীিতর �ঘাষণা �দন এবং �ে�র উ�র �দন।
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ভারেতর বত� মান �ধানম�ী �ক?

নের� �মািদ ভারেতর বত� মান �ধানম�ী।

ভারেতর �ধানম�ী িহেসেব সবেচেয় কম �ময়ােদ �ক দািয়� পালন কেরেছন?

অটল িবহারী বাজেপয়ী ভারেতর �ধানম�ী িহেসেব সবেচেয় কম �ময়ােদ দািয়� পালন কেরন।

ভারেতর সবেচেয় দীঘ� �ময়াদী �ধানম�ী �ক?

পি�ত জওহরলাল �নেহ� ভারেতর সবেচেয় দীঘ� �ময়াদী �ধানম�ী। িতিন 15 আগ� 1947 �থেক

27 �ম 1964 পয�� দািয়� পালন কেরন।

ভারেতর �থম মিহলা �ধানম�ী �ক িছেলন?

ইি�রা গা�ী িছেলন ভারেতর �থম এবং একমা� মিহলা �ধানম�ী।

ভারেতর �থম �ধানম�ী �ক িছেলন?

পি�ত জওহরলাল �নেহ� িছেলন ভারেতর �থম �ধানম�ী।
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