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েমািদেক েফর ধানম ী িনেয়াগ িদেলন রা পিত 
মি সভার সদসেদর নাম o শপেথর তািরখ জানােনার aনুেরাধ 

 েড  o a ন রায় েচৗধুরী, নয়ািদি  িতিনিধ 

নের  েমািদ েফর ভারেতর ধানম ী। টানা িদব্তীয় েময়ােদ সরকার গঠন করেত যাে  তার দল িবেজিপ েনতৃতব্াধীন eনিডe। 
গতকাল রােত েদশিটর রা পিত রামনাথ েকািব  নের  েমািদেক ধানম ী িনেয়াগ িদেয় সরকার গঠেনর আম ণ জািনেয়েছন। 
রা পিত নতুন মি সভার সদ েদর নাম eবং শপেথর তািরখ জানােতo েমািদেক aনুেরাধ জািনেয়েছন। গতকাল েজােটর সংসদ 
সদ েদর uে ে  েমািদ বেলন, সংখয্ালঘুেদর আ া aজর্ন করেত হেব আমােদর। তােদর সে  তারণা করা হেয়েছ eতিদন। 
eিদেক আজ মােয়র সে  েদখা করেত গুজরাট যাে ন েমািদ। কাল যােবন বারানিসেত। 

গতকাল রােত রা পিতর সে  সা াত্ কেরন নের  েমািদ। eরপর রা পিত aিফেসর টুiটার aয্াকাu  েথেক জানােনা হয়, নের  
েমািদেক ধানম ী িহেসেব িনেয়াগ েদoয়া হেয়েছ eবং ভারতীয় সংিবধােনর 86 (2) aনুে দ aনুযায়ী তােক সরকার গঠেনর 
আম ণ জানােনা হেয়েছ। রা পিত েমািদেক মি সভার সদ েদর নাম eবং শপেথর তািরখ জানােনার aনুেরাধ জািনেয়েছন। 
রা পিতর সে  সা াত্ েশেষ ধানম ী েমািদ সাংবািদকেদর বেলন, রা পিত আমােক a ব র্ত কালীন ধানম ী িহেসেব িনেয়াগ 
িদেয়িছেলন, eখন নতুন সরকার গঠেনর আম ণ জািনেয়েছন। িতিন বেলন, নতুন সরকােরর গিত আেরা বাড়েব। eকটা েসেক o 
ন  করা হেব না। সংবাদ মা ম eeনআi জািনেয়েছ, আগামী 41 েম নতুন সরকােরর শপথ aনুি ত হেত পাের। eর আেগ 
শু বার ধানম ীর পদ েথেক পদতয্াগ কেরন নের  েমািদ। রা পিত তার পদতয্াগপ  হণ কেরন। তেব েমািদ o তার 
ম ীেদরেক নতুন সরকার দািয়তব্ েনoয়ার পূব র্ পয র্  দািয়তব্ চািলেয় যাoয়ার জ  aনুেরাধ জানান রা পিত।    

গতকালi aিমত শােহর েনতৃেতব্ িবেজিপ eবং eনিডeর েনতৃবৃ  রা পিতর সে  সা াত্ কের দু’িট িচিঠ হ া র কেরন। িচিঠেত 
িবেজিপ eবং eনিডeর প  েথেক নের  েমািদেক সংসদীয় দেলর েনতা িনব র্ািচত করার কথা রা পিতেক aবিহত করা হয়। eর 
আেগ গতকাল িবকােল পাল র্ােমে র েস াল হেল ƣবঠেক বেসন eনিডeর িনব র্ািচত সংসদ সদ রা। েসখােন েজােটর সংসদীয় 
দেলর েনতা িনব র্ািচত করা হয় েমািদেক। নব িনব র্ািচত সংসদ সদ েদর uে ে  েদoয়া ভাষেণ েমািদ বেলন, eবার েদেশর মানুষ 
মতাসীনেদর েভাট িদেয়েছ। আমরা ভাল কাজ কের যাব। সব্াধীনতার আেগ ভারতীয়রা েযভােব আে ালন কেরেছন আমােদর েসi 

মানিসকতা িনেয় দািরে য্র িবরুে  লড়াi করেত হেব। িতিন aিভেযাগ কেরন, েভাট াংেকর রাজনীিতর নােম সংখয্ালঘুেদর ঠকােনা 
হেয়েছ। eসব ব  করেত আমােদর লড়াi করেত হেব। ei সময় তােক ফুল িদেয় শুেভ া জানান িবেজিপ সভাপিত aিমত শাহ 
eবং সােবক শীষ র্ েনতা eল েক আদভািন। 

েলাকসভা িনব র্াচেন িবেজিপ eকক সংখয্াগির তা েপেয়েছ। সবার ধারণােক ভুল মাণ কের 414 আসেন জয়ী হেয়েছ েমািদর 
িবেজিপ। আর িবেজিপ েনতৃতব্াধীন েজাট েপেয়েছ 461িট আসন। eককভােব িজতেলo েজাট সরকার গঠন করেছ িবেজিপ। eিদেক 
নের  েমািদর নতুন মি সভায় েবশ িকছু নতুন মুখ েদখা েযেত পাের। মি সভায় গুরুতব্পূণ র্ পদ েপেত পােরন িবেজিপ সভাপিত 
aিমত শাহ। গত সরকাের িতিন ম ী িছেলন না। ম ী হেল সভাপিতর পদ ছাড়েত পােরন aিমত শাহ। নতুন সরকাের aথ র্ম ী হেত 
পােরন িপযুশ গয়াল। aরুন েজটিল aসু  হoয়ার পর ভার া  aথ র্ম ীর দািয়তব্ পালন কেরন িতিন। রাহুল গা ীেক হারােনা িত 
iরািন eবার মি সভায় বড় দািয়তব্ েপেত পােরন। ম ী হেত পােরন িবেজিপর সাধারণ স াদক রাম মাধবo। মি সভায় a ভুর্  
হেত পােরন রাজ ােনর সােবক মুখয্ম ী বসু রা রােজo। eনিডe েজােটর a  শিরক দেলর িতিনিধতব্ থাকেব মি সভায়। eবাের 
ি কার পেদo নতুন কাuেক েদখা যােব। কারণ বত র্মান ি কার সুিম া মহাজন াথ  হনিন। eছাড়া পি মব  েথেকo 
কেয়কজনেক ম ী পেদ েদখা েযেত পাের। 

  

  


