তৃ তীয় অংশ
গেবষণার ফলাফল এবং দুষ্পৰ্াপ% গৰ্ন্থিবভােগর
উন্নয়েনর পৰ্স্তাব ও সু পািরশ

সপ্তম অধায়

গেবষণার ফলাফল ও মন্তব
পূ েবর্ই উেল্লখ করা হেয়েছ এই গেবষণার পৰ্থম ও পৰ্ধান উেদ্দশ হল, যাদবপুর
িবশব্িবদালেয়র গৰ্ন্থাগাের ঊনিবংশ শতা/ীর পৰ্ধানত বাংলা ও ইংরািজ ভাষার দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলেক
িচিহ্নতকরেণর পর গেবষক তথা উত্সািহ পাঠকেদর নজের আনা, েসগুিলেক সংরক্ষেণর মাধেম
রক্ষা করা এবং নতুন গেবষণার জন সু ষ্ঠভােব ববহার করা= পৰ্সঙ্গত উেল্লখ, সমগৰ্ গেবষণাপতৰ্িট
চারিট অংেশ িবভক্ত= চারিট অংেশ অধায়গুিল রচনা করার ফেল গেবষণা সংকৰ্ান্ত পৰ্শ্ন
(Research Question) ও গেবষণার উেদ্দশ ও লক্ষগুিল ( েদখুন ভুিমকা, পৃ . ২, ৭ - ৮ )
সফলভােব িমেল েগেছ= অধায়গুিলেক িবেশ্লষণ কের গেবষণালZ ফলাফলগুিল িনম্নরূপ গেবষণাপতৰ্িটর পৰ্থম অধােয় দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর তথ উত্েসর অনু সন্ধান, সমীক্ষা, মূ লায়ন
করার ফেল িবষয়িট সম্পেকর্ আজ পযর্ন্ত েকাথায় ও িক িক পৰ্কাশনা হেয়েছ ও বতর্মােন হেচ্ছ তা
জানা যােচ্ছ= িদব্তীয় অধােয় যাদবপুর িবশব্িবদালেয়র গৰ্ন্থাগার ববস্থার িববরণ ও পযর্ােলাচনা করা
হেয়েছ= এর ফেল িবশব্িবদালেয়র গৰ্ন্থাগার ববস্থা, এই গৰ্ন্থাগার সমব্েন্ধ নতুন ও আধু িনক তথ ও
গৰ্ন্থাগার পিরেষবাগুিল জানা সম্ভব হেচ্ছ= গেবষণাপেতৰ্র িদব্তীয় অংেশ চারিট অধােয় েয েয
িবেশ্লষণাত্মক সমীক্ষাগুিল করা হেয়েছ েসইগুিল হল –
১) বাংলা ভাষায় দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংজ্ঞা িনধর্ারণ, ৈবিশষ্ট ও পৰ্কৃিত িবেশ্লষণিটেক েমৗিলক
কাজ বলা চেল= এিট করার ফেল দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর একটা পিরস্কার িচতৰ্ উেঠ এেসেছ= দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর
সূ িচকরণ পৰ্ণালী, সংরক্ষণ ও উত্সকথা অথর্াত্ গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর েয সকল বিক্তগত, পািরবািরক ও
পৰ্ািতষ্ঠািনক গৰ্ন্থাগার েথেক দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিল যাদবপুর িবশব্িবদালেয় দান ও কৰ্েয়র মাধেম
সংগৰ্হগুিল গেড় উেঠেছ তার সমীক্ষা= ( তৃতীয় অধায় দৰ্ষ্টব )
২) চতুথর্ অধােয় গৰ্ন্থদাতােদর সংিক্ষপ্ত জীবনচিরত ফেটা সহ বণর্না করা হেয়েছ= এই
অধােয় জীবনচিরত রচনার পাশাপািশ গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসংগৰ্েহর আটর্, এর ৈশিল্পক িদক,
সংগৰ্েহর ৈবিচতৰ্ ও সংগৰ্েহর েনশা, পদ্ধিত বণর্না করা হেয়েছ= সংগৰ্হগুিলেত েকান িবষেয়র কত
কত গৰ্ন্থ আেছ তা জানা সম্ভব হেচ্ছ=
৩) গৰ্ন্থদাতােদর বিক্তগত গৰ্ন্থাগারগুিল িবেশ্লষণ কের েদখােনা হেয়েছ তাঁরা, েকান িবিভন্ন
িবষেয় কতগুিল কের গৰ্ন্থ সংগৰ্হ কেরিছল= এ েথেক তাঁেদর গৰ্ন্থ সংগৰ্েহর ৈবিচতৰ্, গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর
িবিভন্ন িবষেয়র গৰ্ন্থগুিল পড়বার ও জানবার উত্সাহ ও উদ্দীপনা ধরা পেড়েছ= ( চতুথর্ অধায়
দৰ্ষ্টব )
৪) পঞ্চম অধােয় েলখিচতৰ্ ও সারিণর মাধেম গৰ্ন্থসূ িচর গৰ্ন্থিমিতমূ লক বা িববিলওেমিটৰ্ক
সমীক্ষা করা হেয়েছ= বাংলা ভাষার মূ ল ১১ িট ও ইংরািজ ভাষার ১৩ িট িবষয় শীষর্েক (Broad
Subject Heading) কতগুিল গৰ্ন্থ পাওয়া েগেছ তা খুঁেজ বার করা হেয়েছ=
৫) ষষ্ঠ অধােয় বাংলা ভাষার ৪০ িট উপিবষেয় কতগুিল কের গৰ্ন্থ পাওয়া েগেছ তার
একিট স্পষ্ট িচতৰ্ তুেল ধরা হেয়েছ= একইভােব ইংরািজ ভাষার গৰ্েন্থরও ১৩ িট মূ ল িবষয় শীষর্েকর
অধীেন (Broad Subject) ৩১৫ িট িনিদর্ষ্ট উপিবষেয় (Specific Subject) গৰ্ন্থসংখার পৰ্কৃত িচতৰ্
তুেল ধরা হেয়েছ=
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িবচারপূ বর্ক িসদ্ধান্তগৰ্হেণর মাধেম গেবষণালZ ফলাফলাগুিল (Findings) আরও সু স্পষ্ট ও
িনিদর্ষ্ট ভােব িনেম্ন সংেক্ষেপ বণর্না করা হল ১) এই গেবষণা কাজিট করার ফেল সংিশ্লষ্ট িবষয়িটেক েকন্দৰ্ কের বতর্মােন আর িক িক
চচর্া ও গেবষণা হেচ্ছ, বা হেয়েছ তা জানা সম্ভব হেচ্ছ ( েদখুন পৰ্থম অধায়, পৃ . ১৫ - ৩০ )=
অধায়িটেত বাংলা ও ইংরািজ ভাষার ঊনিবংশ শতা/ীেত পৰ্কািশত গৰ্েন্থর ওপর আেলাচনা, পৰ্বন্ধ,
গৰ্ন্থপিঞ্জ, আকরগৰ্ন্থ, বিক্তগত, পািরবািরক গৰ্ন্থাগার ও গৰ্ন্থসংগৰ্হ, দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সূ িচকরণ, গৰ্ন্থপিঞ্জ
ৈতির ও সংরক্ষণ, মুদৰ্ণ-পৰ্কাশন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ অলংকরণ িনেয় পঁয়তািল্লশিটর (৪৫) েবিশ গৰ্ন্থ ও
পতৰ্পিতৰ্কার উপর পযর্ােলাচনা করা হেয়েছ=
২) এই গেবষণার ফেল ২০০৩ – ২০১৪ িখৰ্. পযর্ন্ত পিশ্চমবেঙ্গ েয সমস্ত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর
পৰ্দশর্নী, আেলাচনা সভা, েসিমনার, কমর্শালা সংগিঠত হেয়েছ তার স্থান ও তািরখ জানা সম্ভব
হেয়েছ= ( েদখুন পৰ্থম অধায়, পৃ . ২৮ ও পিরিশষ্ঠ অংশ )
৩)

এই গেবষণার ফেল যাদবপুর িবশব্িবদালেয়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার গেড় ওঠার পৰ্াচীন

ইিতহাস, েকন্দৰ্ীয় ও িবভাগীয় গৰ্ন্থাগাের বিক্তগত, পািরবািরক ও পৰ্ািতষ্ঠািনক দান িহসােব পাওয়া
গৰ্ন্থ সংগৰ্েহর নাম ও দান করা গৰ্ন্থসংখা জানা সম্ভব হেয়েছ= অনােলািচত, িবস্মৃ িতর অন্তরােল চেল
যাওয়া গৰ্ন্থাগােরর শুরুর িদেকর ইিতহাস জানেত সাহায করেব এই গেবষণা= েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের
আলাদা কের রাখা িবেশষ িবেশষ গৰ্ন্থসংগৰ্হগুিল জানা সম্ভব হেয়েছ= ( েদখুন িদব্তীয় অধায়, পৃ . ৩১
- ৫৪ )
৪) িবশব্িবদালেয়র দু িট কাম্পােসর িতনিট ফাকািল্টর অধীেন ৩৬ িট িবভাগীয়
গৰ্ন্থাগারগুিলেত ২০১২ িখৰ্. পযর্ন্ত কত সংখক গৰ্ন্থ রেয়েছ তা জানা সম্ভব হেচ্ছ= এছাড়া ৩৪ িট
স্কুল, েসন্টার ইতািদ ইন্টারিডিসিপ্লনাির িবভােগর গৰ্ন্থাগারগুিলেত কত কত গৰ্ন্থ কৰ্য় করা হেয়েছ
তার একিট সু স্পষ্ট িচতৰ্ পাওয়া সম্ভব হেচ্ছ= ( েদখুন িদব্তীয় অধায়, পৃ . ৪৮ - ৫১ )
৫)

মাতৃভাষায় দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংজ্ঞা, ৈবিশষ্ট ও পৰ্কৃিত িবেশ্লষণ করার ফেল গৰ্ন্থাগার

িবজ্ঞান চচর্া ও পঠনপাঠন করার সু েযাগ ও অবকাশ ৈতির করা েগেছ= এছাড়া িবষয়িট সম্পেকর্
বাংলা ভাষায় চচর্ার েক্ষতৰ্ পৰ্সািরত করা েগেছ= ( েদখুন তৃতীয় অধায়, পৃ . ৫৫ - ৮০ )
৬)

একিট

মেডল

দু ষ্পৰ্াপ

গৰ্ন্থ

িবভাগ

ৈতির

ও

দু ষ্পৰ্াপ

গৰ্েন্থর িডিজটাল
আকর্াইভ/ওেয়বসাইট ৈতির িবষেয় সু স্পষ্ট জ্ঞান ও তথ জানা সম্ভব হেয়েছ= ( েদখুন তৃতীয় অধায়,
পৃ . ৭২ – ৭৪ )
৭) বাংলা ও ইংরািজ ভাষার দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সূ িচকরণ করার দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সূ িচকরণ
সমসাগুিল জানা সম্ভব হেয়েছ ও সমাধােনর পথ খুঁেজ পাওয়া েগেছ= এর ফেল িবিভন্ন িবশব্িবদালয়
ও অনান গৰ্ন্থাগাের পেড় থাকা দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থরািশর সূ িচকরণ করা সম্ভব হেব= এই গৰ্ন্থসূ িচিট তােদর
কােছ একিট মেডল িহসােব ববহৃত হেব= ( েদখুন তৃতীয় অধায়, পৃ . ৬৫ - ৬৯ ও সূ িচ অংশ )
৮) এই গেবষণার ফেল বাংলা ও ইংরািজ ভাষায় পৰ্কািশত গৰ্েন্থর পৰ্াচীন আখাপতৰ্,
পুিষ্পকা, েকালেফান ইতািদ সম্পেকর্ িবস্তৃত তথ পাওয়া েগেছ= ফেল আধু িনক মুদৰ্েণর আখাপেতৰ্র
সেঙ্গ পৰ্াচীন আখাপেতৰ্র তুলনামূ লক চচর্া, আেলাচনার উপাদানগুিল সহেজই খুঁেজ পাওয়া সম্ভব
হেব=
৯) একই ভােব দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংরক্ষেণর (Preservation & Conservation) িবিভন্ন
িদক তুেল ধরা হেয়েছ= ( েদখুন তৃতীয় অধায়, পৃ . ৬৯ - ৭১ )
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১০) পিশ্চমবেঙ্গর গৰ্ন্থাগারগুিলেত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর িবিভন্ন পৰ্দশর্নী ও সংরক্ষেণর েটৰ্িনং ও
কমর্শালার িচতৰ্ তথা জাতীয় ঐিতহেক িটিকেয় রাখার েয পৰ্েচষ্টা, তা তুেল ধরা হেয়েছ= ( েদখুন
তৃতীয় অধায়, পৃ . ৭১ )
১১) পিশ্চমবেঙ্গর ঐিতহবাহী িবিভন্ন ধরেণর গৰ্ন্থাগারগুিলেত বিক্তগত ও পািরবািরক
গৰ্ন্থদাতােদর তািলকা তুেল ধরার মাধেম দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবষেয় একিট সেচতনতা (Awareness
Generation) গেড় েতালার পৰ্েচষ্টা করা হেয়েছ= যােত কের ঐ সকল গৰ্ন্থাগাের পেড় থাকা
দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলর িডিজটাল সংরক্ষণ, ডাটােবস ৈতির, আকর্াইভ ৈতির ও ওেয়বসাইট এর মাধেম
গৰ্ন্থাগার পিরেষবা েদবার কাজ সহজ হয়= ( েদখুন তৃতীয় অধায়, পৃ . ৭৭ - ৭৮ )
১২) চতুথর্ অধােয় ২৫ জন বিক্ত ও গৰ্ন্থদাতােদর জীবনচিরত রচনা করার ফেল অেনক
অজানা ও নতুন তথ উেঠ আসেছ= এই অধায়িট ভিবষেত জীবনীগৰ্ন্থ সংকলেন িবেশষ সহায়ক
হেব বেল মেন কির=
১৩) ঊনিবংশ শতা/ীর গৰ্ন্থ দান কেরেছন ১৯ জন গৰ্ন্থেপৰ্মী ও ৩ িট পৰ্ািতষ্ঠািনক
গৰ্ন্থদাতােদর নাম ও ১৬ জন বিক্তর ফেটাগৰ্াফ পাওয়া সম্ভব হেয়েছ= এছাড়া তাঁরা

বা তাঁেদর

পিরবারবগর্ বাংলা, সংস্কৃত, ইংরািজ ইতািদ ভাষার কতগুিল গৰ্ন্থ দান কেরেছন তা জানা সম্ভব
হেচ্ছ= ( েদখুন চতুথর্ অধায় ; পঞ্চম অধায়, পৃ . ১৪০ )
১৪) ঊনিবংশ শতা/ীর দশিট দশেক ( ১৮০০ - ১৮৯৯ িখৰ্.) বাংলা ও ইংরািজ ভাষার গৰ্ন্থ
সংখা জানা সম্ভব হেয়েছ= ( েদখুন পঞ্চম অধায়, পৃ . ১৪১ )
১৫) ঊনিবংশ শতা/ীেত পৰ্কািশত গৰ্েন্থর িবষয় অনু যায়ী িবেশ্লষণ কের বাংলা ও ইংরািজ
ভাষার গৰ্ন্থ সংখা জানা সম্ভব হেয়েছ= (েদখুন পঞ্চম অধায়, পৃ . ১৪১- ১৪২ )
১৬) ঊনিবংশ শতা/ীর বাংলা গৰ্েন্থর পৰ্কাশক, মুদৰ্েকর নাম ও পৰ্কাশস্থান জানা সম্ভব
হেয়েছ, অথর্াত্ েকান েকান পৰ্কাশক বা মুদৰ্ক িক িক গৰ্ন্থ পৰ্কাশ কেরিছল ত জানা সম্ভব হেয়েছ=
( েদখুন পঞ্চম অধায়, পৃ . ১৪৩ )
১৭) িডেসমব্র ২০০৩ েথেক িডেসমব্র ২০১৪ িখৰ্. পযর্ন্ত পাওয়া েমাট ১৯ জন ববহারকারীর
নাম, গৰ্ন্থ ববহােরর তািরখ, তাঁরা েকান েকান িবষেয়র উপর অধয়ন, চচর্া ও গেবষণা কেরেছন তা
জানা সম্ভব হেয়েছ= এছাড়া এই িবভােগর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিল ববহার কের েয সমস্ত গৰ্ন্থ, পিতৰ্কা,
গেবষণাপতৰ্ ও এম. িফল. িথিসস রিচত হেয়েছ তারও তথ জানা িগেয়েছ= ( েদখুন পঞ্চম অধায়,
পৃ . ১৪৬ - ১৪৭ )
১৮) এই গেবষণািট আরও অেনক নতুন নতুন গেবষণার জন্ম েদেব= আশা করা যায়,
উত্সাহী গেবষকগণ ঊনিবংশ শতা/ীর সূ িচিট ববহার কের িবিভন্ন গেবষণার িবষয় ও উপাদান
খুঁেজ পােবন= গেবষণার সম্ভাব িদকগুিল তবণর্না করা হেয়েছ ষষ্ঠ অধােয়= এছাড়াও এই
গেবষণাপতৰ্িট পৰ্িতিলিপ কের েরফােরন্স ও পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভােগ েরেখ িদেল পুস্তকাকৃিত
সূ িচর সু িবধা পাওয়া যােব= গেবষকেদর কােছ এটা হান্ডবুক ও সহায়কপিঞ্জর কাজ করেব= ( েদখুন
ষষ্ঠ অধায়, পৃ . ১৪৯ – ১৬০ ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসূ িচ অংশ )
১৯)

গেবষণা কাজিট করার ফেল ঊনিবংশ শতা/ীর েকান েকান েলখক েকান েকান
িবষেয় িক িক গৰ্ন্থ িলেখেছন তা সহেজই জানা সম্ভব হেচ্ছ= ( েদখুন সূ িচ অংশ ও িনঘর্ন্ট )

163

২০)

গেবষণাকমর্িট সু ষ্ঠভােব সম্পন্ন করার জন িবিভন্ন িবদগ্ধ বিক্তর সাক্ষাত্কার গৰ্হন

করা হেয়েছ= ফেল, একনজের দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবষেয় িবষয় িবেশষেজ্ঞর সন্ধান পাওয়া সম্ভব হেয়েছ=
( েদখুন পিরিশষ্ঠ অংশ )
২১) এই গেবষণার ফেল ঊনিবংশ শতা/ীর ও তার আেগর যু েগর ধমর্, সমাজিচতৰ্, িবজ্ঞান,
িচতৰ্কলা, নাটক, মুদৰ্ণ, েভৗগিলক িবনাস সেবর্াপির এই শতা/ীর কৃিষ্ট, সংস্কৃিত, সািহত, সভতা ও
ইিতহােসর ধারা উেঠ এেসেছ= জানা যােচ্ছ অিবভক্ত বাংলা ও বাঙালীর গৰ্ন্থ সংস্কৃিতর ধারা=
( েদখুন চতুথর্ অধায় ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসূ িচ অংশ )
২২) নবজাগরেণর পিথকৃত মনীষী যথা রামেমাহন, িডেরািজও িবদাসাগর পৰ্মুখরা ছাড়াও
বহু যু গপুরুষ যারা বই ভালবাসেতন, যাঁরা ইংরািজ সািহেত গভীর জ্ঞান অজর্ন কেরিছেলন, যাঁরা
গৰ্ন্থগুিল দান কেরেছন তােদর জীবেনর অন একটা সাংস্কৃিতক িদক জানা যােচ্ছ=
২৩) ঊনিবংশ শতা/ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিল গেবষকেদর নজের আনার মাধেম একিট সািবর্ক
সেচতনতা গেড় েতালার পৰ্েচষ্টা করা হেয়েছ= দীঘর্কালীন ঐ িবভােগ কাজ করার সু বােদ ছাতৰ্,
িশক্ষক, গেবষকেদর উত্সােহ সংগৰ্হগুিলেক জনিপৰ্য় করার উেদ্দেশ এই সন্দেভর্ গৰ্ন্থসংখা, িবষয়,
ভাষা, সময়কাল পৰ্ায় িকছু ই বাদ েদওয়া হয়িন= এই গেবষণাপতৰ্িট ভিবষেত মুিদৰ্ত হেল আরও
েবিশ ববহৃত হেব=
২৪) গেবষণা কাজিট করার ফেল িবিভন্ন গৰ্ন্থাগাের দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর আরকাইভ ও গৰ্ন্থাগার
েডটােবস ৈতিরর কাজ সহজ হেব এবং দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সূ িচিটর সাহােয েমটােডটা ৈতির ও ফুল
েটক্সট িডিজটাইেজশন এর কােজ িবেশষ উপেযাগী হেব বেল মেন কির=
২৫) এই কাজ েদেখ অনু পৰ্ািণত হেয় অনান িবশব্িবদালয়গুিল দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সূ িচ পৰ্স্তুত
করেল অিচেরই পিশ্চমবেঙ্গর িবশব্িবদালয়গুিলর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর একিট মুিদৰ্ত েযৗথসূ িচ (Union
Catalogue) ও েকন্দৰ্ীয় ডাটােবস (Central Database) ৈতরী করা সম্ভব হেব=
ণর্ পিরসংখানগত
এই গেবষণার ফেল েব
েবশ
পিরসংখানগত উপাত্ত ও অেনক অজানা তথ
শ িকছু গুরুতব্পূ ণর্
উেঠ এেসেছ= যথা ১) ১৯৫৬ িখৰ্ষ্টাে/ েযখােন গৰ্ন্থাগােরর েমাট পুস্তক সংখা িছল ১৪৫০২ িট, পতৰ্ পিতৰ্কার
সংখা ৫১৭০ িট েসখােন ২০১২ িখৰ্. পযর্ন্ত গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থসংখা - ৬০৫৩৭৯ িট, পতৰ্ পিতৰ্কা ৮০০০০ িট, িথিসস – ৮০০০ িট, িডসারেটশন – ৭০০০ িট, অগৰ্ন্থ – ৩৭০০০ িট= ( েদখুন িদব্তীয়
অধায়, পৃ . ৩২ - ৩৩ )
২)

১৯০৬ েথেক ১৯৫৬ িখৰ্. পযর্ন্ত বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর গৰ্ন্থদাতার সংখা

বিক্তগত ৪৩ জন, পৰ্ািতষ্ঠািনক ১৮ িট= ১৯৫৬ েথেক ২০১২ িখৰ্. পযর্ন্ত যাদবপুর িবশব্িবদালেয়
উেল্লখেযাগ গৰ্ন্থদাতার সংখা হল – বিক্তগত দাতা ৯৬ জন ও পৰ্ািতষ্ঠািনক - ২৩ িট= ( েদখুন
িদব্তীয় অধায়, পৃ . ৩৬ - ৪৫ )
৩) ১৯৫৬ েথেক ২০১২ িখৰ্ষ্টা/ পযর্ন্ত েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর উেদােগ পৰ্কাশনার সংখা ১০
িটর অিধক= ( েদখুন িদব্তীয় অধায়, পৃ . ৪৬ - ৪৭ )
৪) ২০০২ েথেক ২০১২ পযর্ন্ত েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর উেদােগ েসিমনার, বক্তৃতা ও পুস্তক
পৰ্দশর্নীর সংখা ১৬ িটর অিধক= ( েদখুন িদব্তীয় অধায়, পৃ . ৪৭ – ৪৮ )
৫) যাদবপুর িবশব্িবদালেয় িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিলেত বিক্তগত ও পৰ্ািতষ্ঠািনক গৰ্ন্থদাতার
সংখা ২৯ িটর অিধক= ( েদখুন িদব্তীয় অধায়, পৃ . ৫১ – ৫২ )
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৬)

যাদবপুর িবশব্িবদালেয়র গৰ্ন্থাগারগুিল ছাড়াও পিশ্চমবেঙ্গর িবিভন্ন ধরেণর গৰ্ন্থাগাের

বিক্তগত ও পািরবািরক গৰ্ন্থসংগৰ্েহর সংখা জানা সম্ভব হেচ্ছ= এই সব গৰ্ন্থাগাের পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্ন্থ রেয়েছ= ( েদখুন তৃতীয় অধায়, পৃ . ৭৭ – ৭৮ ও পিরিশষ্ট অংশ )
৭)

জানা যােচ্ছ, যাদবপুর িবশব্িবদালেয়র েকন্দৰ্ীয় ও িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিলেত রিক্ষত

ঊনিবংশ শতা/ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কাগুিল ববহার কের রিচত গৰ্ন্থ, পৰ্বন্ধ, পতৰ্পিতৰ্কা ও
গৰ্ন্থপিঞ্জ সমূ হ হেলা একেতৰ্ ২৯ িট, যার মেধ বাংলা ভাষায় পৰ্কািশত গৰ্ন্থ ও পৰ্বন্ধ সমূ হ যথাকৰ্েম
৯ ও ৪ িট= ইংরািজ ভাষায় পৰ্কািশত গৰ্ন্থ ও পৰ্বন্ধ সমূ হ যথাকৰ্েম ৭ ও ২ িট= পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্েন্থর িবভাগিট ববহার কের গেবষণাপেতৰ্র (অপৰ্কািশত) সংখা ২ িট= দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পুস্তকাকৃিত
সূ িচর সংখা ৫ িট= ( েদখুন পঞ্চম অধায়, পৃ . ১৪৫ – ১৪৬ )
৮)

গেবষণার ফেল উেঠ আসা ঊনিবংশ শতা/ীর বাংলা ও ইংরািজ ভাষার আখার সংখা

িনম্নরূপ –
েমাট আখার সংখা বাংলা ভাষায় ১৬৪ িট ও ইংরািজ ভাষায় ৩৩৮৮ িট= েমাট ৩৫৫২ িট=
একই আখার বাংলা ভাষায় ১ িট ও ইংরািজ ভাষার ১৮৩ িট একািধক গৰ্ন্থদাতার সংগৰ্েহ রেয়েছ=
সু তরাং িবেশষ সংগৰ্হ অনু ্যায়ী েমাট বাংলা ভাষার গৰ্েন্থর আখার সংখা ( ১৬৪ + ১ ) = ১৬৫ িট ও
ইংরািজ ভাষার গৰ্েন্থর আখার সংখা ( ৩৩৮৮ + ১৮৩ ) = ৩৫৭১
৩৫৭১ িট= সবর্েমাট ( ১৬৫ + ৩৫৭১ )
= ৩৭৩৬ িট= গৰ্ন্থ সংগৰ্েহর নাম পাওয়া যায় িন এমন উিনশ শতেকর ইংরািজ গৰ্ন্থ ৮৭ িট, বাংলা
গৰ্ন্থ ৩ িট েযগুিল OR নােমর সংগৰ্েহ পাওয়া যােব= আবার একই আখার একািধক খণ্ড বাংলা
ভাষার ১ িট ও ইংরািজ ভাষার ১০১৪ িট রেয়েছ= সু তরাং একই আখার একািধক খণ্ড সহ বাংলা
ভাষার েমাট গৰ্ন্থ সংখা ( ১৬৪ + ১ ) = ১৬৫ িট ও ইংরািজ ভাষার েমাট গৰ্েন্থর সংখা ( ৩৩৮৮ +
১০১৪ ) = ৪৪০২ িট= সবর্েমাট ( ১৬৫ + ৪৪০২ ) = ৪৫৬৭ িট=
এই গেবষণার ফেল, এই সকল গৰ্েন্থর েলখকেদর নাম ও তােদর েলখা গৰ্েন্থর
িবষয়বস্তু সহজকথায় িক িক িবষয় িনেয় িলেখেছন তা জানা সম্ভব হেচ্ছ=
এবার অনান
অনান সাধারণ িকছু িবষেয় মন্তব করার পালা= লক্ষ করব –
১) বািষর্ক িরেপাটর্, পিরগৰ্হন খাতার সেঙ্গ কিম্পউটাের ডাটেবস হওয়া আখা বা গৰ্ন্থ
সংখার তারতেমর িবষয়িট= চতুথর্ ও পঞ্চম অধােয় েদখা যােব দান হওয়া গৰ্ন্থ সংখার েথেক
কিম্পউটাের ডাটােবস হওয়া গৰ্ন্থ কম= অনান িবশব্িবদালয় গৰ্ন্থাগােরর িচতৰ্ একই রকম= এর
কারণগুিল হল –
(ক) গৰ্ন্থগুিল আসবার পর বহুিদন ডাঁই হেয় পেড় থােক= এরপর পদস্থ গৰ্ন্থাগািরকেদর
েকউ েকউ ২ িট ১ িট কের তােদর সব্ সব্ িবভােগ িনেয় যান, পের আর িফের আেস না=
(খ) বহু গৰ্ন্থ চুির বা সংরক্ষেণর অভােব িছঁেড়, েফেট, মুড়মুেড় হেয় নষ্ট হবার ফেল ও বার
বার েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর িবিভন্ন িবভােগ স্থানান্তিরত হবার ফেল গৰ্ন্থসংখা কম হয়=
(গ) অন কারণিট হল তািলকা বা পিরগৰ্হন খাতায় পৰ্িতিট খণ্ড / গৰ্ন্থ আলাদা আলাদা
পিরগৰ্হন সংখা িদেয় িলিপবদ্ধ করেত হয়= িকন্তু কিম্পউটাের ডাটােবস করার সময় এক একিট
গৰ্েন্থর খণ্ড ( Volume ), অংশ ( Part ) বা সব্গর্ সংিশ্লষ্ট আখার অধীেন এনিটৰ্ করেত হয়= ফেল
ডাটােবেস যথারীিত গৰ্ন্থসংখা কেম যায়=
(ঘ) এছাড়াও বহু সংস্কৃত ও িবেদশী ভাষার গৰ্ন্থগুিল পিরগৰ্হন, সূ িচ ও ডাটােবস না হবার
ফেল গৰ্ন্থসংখার তারতম েদখা যায়=
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২) েবিশরভাগ িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থাগাের বা দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ রেয়েছ এরকম গৰ্ন্থাগাের ( েযমন,
পঃ বঃ বাংলা আকােদিম, কলকাতা নগর গৰ্ন্থাগার, িভেক্টািরয়া েমেমািরয়াল গৰ্ন্থাগার ইত ািদ) িগেয়
আিম গৰ্ন্থদাতােদর নাম, ফেটাগৰ্াফ, সংিক্ষপ্ত জীবনী, গৰ্ন্থপৰ্ািপ্তর ইিতহাস, দান করা গৰ্েন্থর সংখ া,
েকনা হেল কার কাছ েথেক কেব কত টাকায় গৰ্ন্থগুিল কৰ্য় করা হেয়েছ বা এসংকৰ্ান্ত েকােনা ফাইল
ইত ািদ পাইিন। কারণ একটাই। এ িবষেয় েকােনা তথ না রাখা বা ফাইেল িলিপবদ্ধ না কের রাখা।
ফেল গৰ্ন্থাগারগুিলেত ব িক্তগত, পািরবািরক ও পৰ্ািতষ্ঠািনক দােনর সংগৰ্েহর ইিতহাস ও চচ্চর্াটাও না
হেয়েগেছ। চতুথর্ অধ ােয় জীবনী ও গৰ্ন্থসংগৰ্হ সংকৰ্ান্ত তথ েয ভােব তুেল ধরা হেয়েছ,
গেবষণাপেতৰ্র তৃতীয় অধ ােয় ( েদখুন শাখা নং ৭. ৪, পৃ. ৭৭ – ৭৮ ও পিরিশষ্ট অংশ ) আমার
সমীক্ষায় উেঠ আসা সব গৰ্ন্থাগারগুিলর িবেশষ সংগৰ্েহর ফাইল ৈতির করা একান্ত দরকার বেল মেন
কির। পৰ্িতিট গৰ্ন্থাগােরর গৰ্ন্থাগািরকেদর এিবষেয় যত্নবান হওয়া একান্ত পৰ্েয়াজন।
৩) সাধারণভােব েদখা যায় এক পৰ্জন্ম বই েকেন, জমায়, আর পেরর পৰ্জন্ম তা িবিকৰ্
কের েদয় বা েকউ েকউ দানও কের। েকােনা েকােনা সংগৰ্াহক আবার বইগুিল গৰ্ন্থাগাের দান বা
িবিকৰ্ কের িনেজই গিত কের যান। গৰ্ন্থাগািরকেদর অিফেসর কােজর বাইের অন একিট সামািজক
গুরু দািয়তব্ হল গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর বা তাঁেদর পিরবার, পিরজন, উত্তরসূ রীেদর এিবষেয় সিঠক পেথর
সন্ধান েদওয়া। গৰ্ন্থগুিল েকান গৰ্ন্থাগাের েগেল সিঠকভােব ব বহার হেব এিবষেয় তাঁেদর সাহায
করা।
যাইেহাক, িবেশ্লিষত ফলাফলগুিল গৰ্ন্থাগার কতৃর্পক্ষ, গেবষক, পাঠক, অনু সিন্ধত্সু
গৰ্ন্থাগািরকেদর িকছু মাতৰ্ ভাবনার উেদৰ্ক করেব, আেগ েথেক পৰ্স্তুত করা ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্ন্থসূ িচ
হােতর কােছ েপেয় এই গৰ্ন্থাগাের এেস গৰ্ন্থগুিল সহেজ েদখেত পােবন, তােদর পৰ্েয়াজেন লাগেব
আশা কির।
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দুষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর দুষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থিবভােগর
উন্নয়েনর পৰ্স্তাব - সু পািরশ সমূ হ ও উপসংহার
যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ িবভােগ রেয়েছ নানা রত্নমিণ-মািণক সম তেথ র খিন। গেবষক, িশক্ষক, ছাতৰ্ ছাতৰ্ীেদর কােছ অষ্টাদশ, ঊনিবংশ ও িবংশ
শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ ও পৰ্াচীন ঐিতহ ময় মূ ল বান গৰ্ন্থসংগৰ্হ তুেল ধরার লেক্ষ তত্সহ সম্পদ
সংরক্ষেণর জন এখনই েনওয়া পৰ্েয়াজন কেয়ক দফা কমর্সূিচ েযগুিল পৰ্েয়াজন সােপক্ষ , বাস্তব
সন্মত ও গৰ্ন্থাগার ও তথ িবজ্ঞােনর রীিত ও নীিত িসদ্ধ। শতবষর্ পৰ্াচীন অমূ ল সম্পদগুিল উপযু ক্ত
পিরকল্পনা, অথর্াভাব ও সংরক্ষেণর অভােব ধব্ংেসর মুেখ পড়েছ। গৰ্ন্থগুিল যিদও আজ বা কাল
পাওয়া সম্ভব হেতা, হয়েতা আজ েথেক দশ িবশ বত্সর পর েসগুিলর ধব্ংসাবেশষ ছাড়া িকছু ই
পাওয়া সম্ভব হেব না িকমবা পৰ্িতেষধক িদেয় বাঁচােনা বা িডিজটাইজ করাও সম্ভব হেব না। বতর্মান
অবস্থা িবেবচনা কের পৰ্েয়াজনীয় ব বস্থািদ গৰ্হণ করেল পিরেষবার মান ও উত্কষর্তা বৃ িদ্ধ পােব ও
েসই সেঙ্গ গৰ্ন্থ পতৰ্-পিতৰ্কা ও অন ান সামগৰ্ীর আয়ূ দীঘর্জীিব হেব এই আশা কের িনেম্ন কম েবিশ
৩৪ দফা পৰ্স্তাব েপশ করা হল।
দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও গৰ্ন্থিবভােগর উন্নয়েনর জন সু পািরশ ও পৰ্স্তাবগুিলেক েমাট িতন ভােগ ভাগ
করা হল। যথা - ক) গৰ্ন্থ সূ িচকরেণর কাজ খ) গৰ্ন্থ সংরক্ষেণর কাজ গ) পিরেষবা ও ব বহার
ক) গৰ্ন্থ সূ িচকরণ সম্পকর্ীত পৰ্স্তাব :
১) এই িবভােগর গৰ্ন্থগুিল খুবই সমস াসঙ্কুল। েভেবিচেন্ত, িবিভন্ন েকাড, িস্কম, অনলাইন ক াটালগ,
ওেয়বসাইট েদেখ, িবেশষজ্ঞ সূ িচকারেদর পরামশর্ িনেয়, নতুন নতুন িসদ্ধান্ত িনেয় সূ িচকরেণর কাজ
সম্পন্ন করেত হয়। তার উপর সদ পাশ করা েপৰ্ােজক্ট কমর্ীেদর নানািবধ পৰ্েশ্নর উত্তরদােন সমথর্
এমন একজন দক্ষ পিরশৰ্মী সু পারভাইজার গৰ্ন্থাগািরক পৰ্েয়াজন।
২) দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর তথ আহরেণর জন বতর্মান ‘িলবিসস’ সফটওয়ােরর পৰ্েয়াজনীয় পিরবতর্ন ও
পিরমাজর্ন করার পর ডাটােবস ও কাডর্ সূ িচ ৈতিরর কাজ সমাপ্ত করা পৰ্েয়াজন। পের ঐ দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্েন্থর ডাটােবস ‘েকাহা’ সফটওয়াের পিরবতর্ন করা পৰ্েয়াজন। সূ িচকরণ ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর
গেবষণার কাজ সু ষ্ঠুভােব ও িনিদর্ষ্ট মান অনু যায়ী করার জন ঐ িবভােগ আরও ২ িট কিম্পউটার,
িলবিসস সফটওয়াের ‘মাকর্ ২১’ ডাটা ফরম াট েযাগ করা, অনলাইন িড িড িস-র ব বস্থা এবং ও িস
এল িস-র ওেয়ব সদস পেদর ব বস্থা গৰ্হণ করা পৰ্েয়াজন।
৩) এই গেবষণাপেতৰ্র অবলমব্েন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সূ িচকরণ সংিহতা, িসদ্ধান্ত
সারিণ (Cataloguing Dicision Table) ৈতির করা পৰ্েয়াজন। দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থািদর ফুলেটক্সট
িডিজটাল ডাটােবস ৈতিরর জন ‘িড েস্পস’ সফটওয়ােরর পৰ্েয়াজনীয় পিরবতর্ন, পিরবধর্ন ও
পিরমাজর্ন (Modification) করা পৰ্েয়াজন।

দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও গৰ্ন্থাগার পিরচালনার জন ‘েকাহা’

মুক্ত সফটওয়ােরর মাধ েম সব্তন্তৰ্ভােব একিট ইিন্টৰ্েগৰ্েটড লাইেবৰ্ির ম ােনজেমন্ট সফটওয়ার পৰ্ণয়ন
করা দরকার।
৪)

দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলর সারসংেক্ষপ পিরেষবা (Abstracting Services) পৰ্দান করা দরকার। এর

ফেল অিনচ্ছাকৃত বা অসাবধানতায় ব বহারজিনত ক্ষিতর (Mishandle) হাত েথেক গৰ্ন্থগুিল
বাঁচােনা সম্ভব হেব।
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৫) এতিদন ধের ৈতির হওয়া পৰ্ায় ১৫ েথেক ১৮ হাজার গৰ্েন্থর অন্তত ৪–৫ িট কের অিতিরক্ত
সংেলখ (সবর্েমাট পৰ্ায় ৫০ – ৬০ হাজার) কােডর্র কিম্পউটার িপৰ্িন্টং ও ফাইিলং-এর ববস্থা করা
পৰ্েয়াজন/
৬) ফরাসী, জামর্ান, সংস্কৃত ভাষার গৰ্ন্থগুিল সূ িচকরণ করা ও গেবষকেদর কােছ তুেল ধরার জন ঐ
সমস্ত ভাষািভজ্ঞ কমর্ীবন্ধু পৰ্েয়াজন/ এ বাপাের িবশব্িবদালেয়র সংিশ্লষ্ট িবভাগগুিল েথেক পৰ্েয়াজনীয়
সাহায েনওয়া েযেত পাের/
৭)

েয সমস্ত সংগৰ্েহর কিম্পউটার ডাটােবস হেয় েগেছ েসগুিলর সংগৰ্হ ধের ধের মুিদৰ্ত সূ িচ

পৰ্কাশ করা দরকার/ দু ষ্পৰ্াপ পিতৰ্কার সূ িচ ৈতির করা, বাংলা ভাষার পিতৰ্কার রচনাগুিলর
কিম্পটার ডাটােবস ৈতির কের আিটর্েকল পিরেষবা েদওয়া/ বাঁধাই পিতৰ্কা িবভােগ ( Bound
Journal ) পেড় থাকা েহেমন্দৰ্পৰ্সাদ েঘাষ, কািশমবাজার রাজ, বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ সহ
অনান গৰ্ন্থদাতার দান করা দু ষ্পৰ্াপ পিতৰ্কাগুিল পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভােগ এেন কাডর্ সূ িচ ও
ডাটােবস করা পৰ্েয়াজন/
খ) সংরক্ষণ
সংরক্ষণ সম্পিকর্ত পৰ্স্তা
পৰ্স্তাব
স্তাব :
১) কােজর লক্ষ মাতৰ্া িস্থর কের অষ্টাদশ, ঊনিবংশ ও িবংশ শতা5ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলেক িনবর্ািচত
কের ঐ িবভােগর মেধই িডিজটাইজ করা পৰ্েয়াজন/
২) আমরা সকেলই জািন ধু েলা বইেয়র পৰ্ধান শতৰ্ু/ এই িবভাগিট, বইপতৰ্, আসবাবপতৰ্গুিল ধূ লায়
ভরপুর, িবেশষকের রাকগুিলর িনেচর দু িট কের তাক/ িপৰ্েভিন্টভ সংরক্ষেণর পৰ্াথিমক পদেক্ষপ
িহসােব পৰ্থেমই গৰ্ন্থ ও অনান সামগৰ্ীগুিলেক ভাকুয়াম িক্লনার এর সাহােয িনপুণ হােত ধূ িলমুক্ত
করা পৰ্েয়াজন/ েবিশরভাগ বইপতৰ্ই গৰ্ন্থকীেট দীণর্/ এখেনা েপাকায় কাটেছ, গৰ্ন্থ খুলেল পৃ ষ্ঠায়
গুঁেড়া ও নতুন নতুন েপাকায় কাটা গতর্ েদখা যােচ্ছ/ কারণ িসলভারিফেসর মেতা গৰ্ন্থকীেটরা পৃ ষ্ঠায়
ও বাঁধাইেয়র আঠা আর েসলু েলাজ খায়/ কখেনা কখেনা ভাম িবড়াল এেস িবভাগ েনাংরা করেছ/
পৃ ষ্ঠায় পৃ ষ্ঠায় ছতৰ্ােকর (Fungus) আকৰ্মণ হেচ্ছ, ফিক্সন েদখা যােচ্ছ/ এ বাপাের ভারপৰ্াপ্ত
গৰ্ন্থাগািরক ও কতৃর্পক্ষেক রক্ষণােবক্ষেণ সেচষ্ট হেত হেব/ অনিদেক আউটেসািসর্ং েকাম্পানী কত
মাতৰ্ায়, িক ধরেণর েপিস্টসাইড িদেচ্ছ তা জানা যায় না/ িনদৃ ষ্ট মাতৰ্ায় পৰ্িতেষধক েদওয়া, িনয়িমত
ধু পীকরণ (Fumigation) করা, পৃ ষ্ঠা অম্লমুক্ত করা ইতািদর মাধেম কীটমুক্ত করা আশু কতর্ব/
৩) ধূ িলমুক্তকরেণর জন গাঙ্গওেয়, ঐ িবভােগ চলার পথ, েটকিনকাল পৰ্েসিসং িবভােগর মেধ
িভনাইল মাদু র (Mat) িবছােনা পৰ্েয়াজন/ খুব দামী, অিতমাতৰ্ায় দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিল েবৰ্ােকন অডর্াের
কাঁেচর আলমািরর মেধ রাখা পৰ্েয়াজন/ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ সনাক্তকরেণর জন িবষয় িবেশষজ্ঞ, িবদগ্ধ
গৰ্ন্থেপৰ্মী িশক্ষক ও গৰ্ন্থাগািরকেদর িনেয় টাস্কেফাসর্ গঠন করা দরকার/
৪) অিধকাংশ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পাতা েখালা, েসলাইকাটা, ভাঙা বাঁধাই ইতািদ/ পাতা মুড়মুেড় হেয়
অম্ল হেয় যােচ্ছ/ েবশ িকছু গৰ্ন্থ পৰ্াথিমকভােব দিড়র িদেয় েবঁেধ রাখা হেয়েছ/ অিবলেমব্ িবেশষ
পদ্ধিতেত আকর্াইভাল বাঁধাই করা পৰ্েয়াজন/ এই ধরেণর বাধাঁইেয়র পূ েবর্ বইেয়র পাতাগুিল
অম্লমুক্তকরণ (De-acidification) করা, িবেদশী িটসু  লািমেনশন ও েকােনা েকােনা বইেয়র েক্ষেতৰ্
এনকাপসু েলশন, েকিমকাল িটৰ্টেমন্ট ইতিদর মাধেম সংরক্ষণ করা দরকার/ বাঁধাই িবভাগ
অিবলেমব্ চালু করা পৰ্েয়াজন/
৫) এই ধরেণর বাঁধাইেয়র পূ েবর্ দু মূর্ল বইগুিলেক িডিজটাল পদ্ধিতেত সংরক্ষণ করা ও দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্েন্থর সংগৰ্হশালা (Archive) ৈতির করা পৰ্েয়াজন/
৬) শীতাতপ িনয়ন্তৰ্ণ যন্তৰ্ (Air Condition) িঠকমত চালােনা হয় না/ ফেল ঐ িবভােগ তাপ ও
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আদৰ্তর্া িনয়ন্তৰ্ণ সিঠকভােব হয় না/ ফ্লুেরােসন্ট আেলার িনয়ন্তৰ্ণ সিঠকভােব হয় না/ এই িবষয়গুিল
িবেশষ গুরুতব্ সহকাের লক্ষ েদওয়া উিচত্/
৭) আগুেনর হাত েথেক গৰ্ন্থগুিলেক বাঁচােনার জন এই িবভােগ যথাযথ অিগ্ন িনবর্াপেনর ববস্থা
েনই/ আগুন লাগেল িবপদসেঙ্কত ঘিন্টর ববস্থা েনই/ অিগ্ন িনবর্াপেনর জন যেথাপযু ক্ত ববস্থা গৰ্হণ
করা দরকার/ কাবর্ন-ডাই অক্সাইড ও েফাম িসিলণ্ডােরর ফায়ার এক্সিটঙ্গু ইসার পৰ্িতস্থাপন করা এবং
েময়াদ েশষ হেয় েগেল পুনরায় িরিফল করার ববস্থা করা দরকার/ অপরপেক্ষ এই িবভােগ পৰ্েবশ
ও বািহেরর েকবলমাতৰ্ একিট দরজা আেছ/ বিহগর্মেনর জন আেরা একিট দরজা সবসময় তালা
বন্ধ থােক/ একবার িবপদ আসেল মূ লবান সম্পদ সামগৰ্ী েসই সেঙ্গ কমর্ী, পাঠক ববহারকারীর িক
অবস্থা হেব তা বলার অেপক্ষা রােখ না/ িবপদকালীন সমেয় ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলেক আগুেনর হাত
েথেক বাঁচােনার জন বিহগর্মেনর দরজা সু িনিশ্চত করা একান্ত পৰ্েয়াজন/
৮) গৰ্ন্থ সংরক্ষেণর জন লাবেরটির েয উেদ্দেশ ঐ িবভােগ ৈতির হেয়িছল তা বতর্মােন পিরতক্ত
অবস্থায় বন্ধ হেয় পেড় আেছ/ অিবলেমব্ সংরক্ষণ লাবেরটির েখালার ববস্থা করা পৰ্েয়াজন/
৯)

দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ চুির, পাতা কাটা, অিনচ্ছাকৃত বা অসাবধানতায় (Mishandling) ববহাের পাতা

িছঁেড় নষ্ট, ক্ষিতর হাত েথেক রক্ষা, িবনা অনু মিতেত পাতার পর পাতা কিপ করা, কুিম্ভলতাবৃ িত্ত
েঠকােনা ও েযেকােনা ধরেণর অসাধু নীিতেবাধিবরিহত (unethical) কাজ বন্ধ করার জন অবশই
েক্লাজ সািকর্ট কােমরা বিসেয় িনরাপত্তা ববস্থা ও সিঠক ববহার সু িনিশ্চত করা দরকার/ দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্ন্থ ববহােরর জন গেবষক, পাঠকেদর জন ববহােরর িনিদর্ষ্ট িনয়ম নীিত ও শতর্ ( Do’s and
Don’ts ) পৰ্ণয়ন কের পৰ্দশর্ন করা একান্ত পৰ্েয়াজন/
গ) পিরেষবা ও ববহার সম্পিকর্
সম্পিকর্ত পৰ্স্তাব :
১) সু িনিদর্ষ্ট পিরকল্পনা মািফক কােজর লক্ষমাতৰ্া িস্থর কের কের যত িশঘৰ্ সম্ভব পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্ন্থগুিল গেবষক, িশক্ষক ও ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর কােছ তুেল ধরার ববস্থা করা/ গৰ্ন্থসংগৰ্হগুিলর
রাকগুিলেত পিরচয়জ্ঞাপক েবাডর্ লাগােনা ও েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর েকাথায়, িকভােব ও িক িক সংগৰ্হ
রেয়েছ েসসেবর িনেদর্িশকা, ‘িক প্লান’ বা নক্সা তুেল ধরা পৰ্েয়াজন/ িবভাগিটর নামকরণ করা
উিচত্ ‘পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভাগ’ বা ‘দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভাগ’/
২) েকন্দৰ্ীয় ও িবিভন্ন িবভাগীয় গৰ্ন্থাগাের পেড় থাকা অষ্টাদশ, ঊনিবংশ ও িবংশ শতা5ীর দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্ন্থ ও পতৰ্ ও পিতৰ্কাগুিলেক েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভােগ এেন সংরিক্ষত করা
পৰ্েয়াজন/ িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিলেত িক িক দােনর গৰ্ন্থ সংগৰ্হ রেয়েছ তা িলিপবদ্ধ করা পৰ্েয়াজন/
দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভােগর গৰ্ন্থসংগৰ্হ নীিত িঠক করা পৰ্েয়াজন/ যথা – অষ্টাদশ, ঊনিবংশ বা িবংশ
শতা5ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িকভােব েকাথায় রাখা হেব ? অনান দান করা সাধারণ গৰ্ন্থসংগৰ্হ এই
িবভােগ রাখা হেব িক না ইতািদ/
৩) িবশব্িবদালেয়র পুেরােনা বািষর্ক িরেপাটর্, িনউজ েলটার, বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর বািষর্ক
িরেপাটর্, কােলন্ডার, েযখােন গৰ্ন্থ দােনর খবর পৰ্কািশত হেয়েছ, দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পুেরােনা পিরগৰ্হণ
খাতা িবেশষভােব সংরক্ষণ করা দরকার/ পৰ্েয়াজেন পৰ্িতিলিপ বা স্কান কের সংরক্ষণ করা
পৰ্েয়াজন/ কারণ ঐ সমস্ত খাতায় রেয়েছ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থািদর গুরুতব্পূ ণর্ তথ ও সংগৰ্হ করার পৰ্াথিমক
ইিতকথা/
৪) এই িবশব্িবদালেয় গৰ্ন্থেপৰ্মী দাতােদর জীবনী ও গৰ্ন্থসংগৰ্হ আসার েকােনা আনু পূিবর্ক ইিতহাস
জানা েনই/ এই গেবষণাপেতৰ্র অবলমব্েন সু ধীন্দৰ্নাথ ও রােজশব্রী দত্ত, ধূ জর্িটপৰ্সাদ মুেখাপাধায়,
অপূ বর্ কুমার চন্দ, কািশমবাজার রাজবাড়ীর মনীন্দৰ্চন্দৰ্ নন্দী, েসােমন্দৰ্চন্দৰ্ নন্দী পৰ্মুখ গৰ্ন্থদাতােদর
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সংিক্ষপ্ত জীবনী, সংগৰ্েহর বণর্না, এই িবশব্িবদালেয় আনার ইিতহাস ইতািদ আলাদা আলাদাভােব বা
একেতৰ্ গৰ্ন্থাকাের পৰ্কাশ করা দরকার/ েহেমন্দৰ্পৰ্সাদ েঘােষর েলখা ডাইির, কিবতা ও তাঁেক েলখা
শতািধক িচিঠপেতৰ্র তািলকাকরণ কের মুিদৰ্তাকাের গৰ্ন্থ পৰ্কাশ করা দরকার/ সেবর্াপির যাদবপুর
িবশব্িবদালেয়র গৰ্ন্থাগােরর ৫০ বছেরর ইিতহাস রচনার জন তথ সংগৰ্হ করা এবং তা মুিদৰ্ত
আকাের পৰ্কাশ করা দরকার/
৫) গৰ্ন্থসংগৰ্হ দাতােদর জীবন ও রচনাপিঞ্জ িনেয় েয সমস্ত গৰ্ন্থ, পতৰ্ পিতৰ্কায় রচনা, ওেয়বসাইেটর
তথ ইতািদ পৰ্কাশ হেয়েছ বা হেচ্ছ েস সব নিথপতৰ্ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভােগ এেন সংরক্ষণ করা
দরকার, পৰ্েয়াজেন স্কান কের িডিজটাল সংরক্ষণ করা দরকার/
৬) উেদাগ েনওয়া দরকার পঃ বেঙ্গর িবিভন্ন গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর বিক্তগত গৰ্ন্থাগােরর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ এই
িবভােগ এেন সংরক্ষণ ও ববহােরর সু েযাগ ৈতির করা/
৭) পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভােগর মেধ েয েজরক্স পিরেষবা চালু িছল তা পুনরায় চালু করা
দরকার/ গেবষক, িশক্ষক, ববহারকারীেদর জন ইন্টারেনট পিরেষবা, স্কািনং, িডিজটাল কােমরার
মাধেম দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পৃ ষ্ঠার ফেটা েতালা ইতািদর ববস্থা করা পৰ্েয়াজন/
৮) যাদবপুর িবশব্িবদালেয়র ওেয়বসাইেট দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংগৰ্হ, পৰ্কৃিত তুেল ধরা ও েসই সেঙ্গ
িনয়িমত আধু িনক (Update) তথ পৰ্দান করা দরকার/ সম্ভব হেল িবেদেশর িবখাত িবখাত
গৰ্ন্থাগােরর মত এই িবশব্িবদালেয়র দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর ওেয়বসাইট ৈতির কের তথ পিরেষবা েদওয়া
পৰ্েয়াজন/
৯) এই গেবষণার মাধেম ও বিহরাগত ববহারকারীেদর চািহদা ও দাবী েথেক জানা যােচ্ছ যাদবপুর
িবশব্িবদালয় গৰ্ন্থাগাের েবশ ভাল মাতৰ্ায় দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থািদ রেয়েছ/ এই সকল গৰ্েন্থর ববহার ও
গেবষকেদর চািহদা পূ রেণ িবভাগিট শিন ও রিববার েখালার ববস্থা করা দরকার/
১০) েরিজস্টার খাতায় পৰ্েতক ববহারকারীেদর পূ নর্াঙ্গ পিরচয় িলিপবদ্ধ করা পৰ্েয়াজন/ এছাড়া
তাঁরা িক িক িবষেয় গেবষণা করেছন তা িনিদর্ষ্টভােব ও পিরস্কার কের েলখােনা দরকার/
১১)

এই িবভােগর মেধই িবিভন্ন জয়ন্তীেত বা গৰ্ন্থদাতােদর জন্ম বা মৃ তু িদেন িনয়িমত অিত

পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিল পুস্তক পৰ্দশর্নীর ববস্থা করা দরকার/ পৰ্েতক গৰ্েন্থ গৰ্ন্থদাতােদর নােমর
স্টাম্প মারা পৰ্েয়াজন/
১২) এই িবভাগিটেক পৰ্চােরর আেলায় আনার ববস্থা করা দরকার/ িবভােগ পৰ্েবেশর মুেখ, েকন্দৰ্ীয়
গৰ্ন্থাগােরর সন্মু েখ ও কাম্পােসর িবিভন্ন জায়গায় েবাডর্ লাগােনা তত্সহ ৈবদু িতন ও গনমাধেম
পৰ্চােরর ববস্থা করা একান্ত পৰ্েয়াজন/
১৩) দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভােগ আেরা ১ জন েরকডর্ সাপ্লায়ার, ১ জন সটার ও ১ জন িপওন িনেয়াগ
করা যােত সু ষ্টুভােব গৰ্ন্থ সূ িচকরণ ও মঞ্চ সাজােনার কাজ করা যায়, েসইসেঙ্গ গৰ্ন্থ সংরক্ষণ ও
পিরেষবা পৰ্দােনর কাজ করা যায়/
১৪) এই িবভােগ পেড় থাকা দু ষ্পৰ্াপ নয় এমন সাধারণ ও েটক্সট বইগুিল েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের অনতৰ্
পাঠােনা দরকার/
১৫) েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার সহ পৰ্িতিট িবভাগীয় গৰ্ন্থাগােরর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর িনরীক্ষা (বই অিডট), দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্েন্থর স্টক েভিরিফেকশন করা ও দান করা গৰ্ন্থসংগৰ্হগুিলর িবজ্ঞান সম্মত সংিক্ষপ্ত সংেকত িচহ্ন
(Code) িঠক করা পৰ্েয়াজন/
যাদবপু র িবশব্ি
র্ ভােব অনান িকছু পৰ্স্ত
শব্িবদালেয়র দু ষ্পৰ্া
ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ
গৰ্ন্থ িবভাগ ছাড়া সািবক
পৰ্স্তা
স্তাব হল –
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১) বাংলা বই পৰ্কাশনার মান বাড়ােনার উেদ াগ গৰ্হণ করা দরকার। ভাল অ ািসড মুক্ত পৃষ্ঠা, িনভুর্ল
বানান, পৰ্চ্ছদ, মলাট, অলঙ্করণ ও বাঁধাই েযন মনকাড়া হয়। তেবই গেড় উঠেব আঞ্চিলক ভাষার
মনকাড়া গৰ্েন্থর বাজার। এছাড়া ২) পৰ্িতিট বাংলা গৰ্ন্থ েযন আই এস িব িড েমেন পৰ্কািশত হয়। পৰ্িতিট পৰ্কািশত গৰ্েন্থ েযন আই
এস িব এন ও গৰ্েন্থর িবপরীত আখ া পৃষ্ঠায় ক াটালিগং ইন পাবিলেকশেনর (C I P) তথ থােক।
এই সমস্ত কােজর জন ও নীিত পৰ্ণয়েন বঙ্গীয় গৰ্ন্থাগার পিরষদ (BLA), ইিন্ডয়ান অ ােসািসেয়সন
অফ েস্পশাল লাইেবৰ্িরজ অ ান্ড ইনফরেমশন েসন্টারস (IASLIC), রাজ েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার, রাজা
রামেমাহন রায় লাইেবৰ্ির ফাউেন্ডশন (RRRLF), িবেশষজ্ঞ গৰ্ন্থাগািরকেদর পরামশর্, পঃ বঃ বুক
েসলাসর্ অ াণ্ড পাবিলশাসর্ িগল্ড ও িবখ াত মুদৰ্ণ সংস্থাগুিলর েযৗথ ভুিমকা থাকা পৰ্েয়াজন।
৩)

যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় ছাড়া অন ান িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগাের দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংগৰ্হ, শতবষর্

পৰ্াচীন সাধারণ গৰ্ন্থাগার, ব িক্তগত, পািরবািরক ও পৰ্ািতষ্ঠািনক গৰ্ন্থসংগৰ্হ, িবিভন্ন চাচর্ (ক াথিলক,
আেমর্িনয়ান), মাজার, মক্তব, মসিজদ ও সংস্কৃত েটাল ও পিণ্ডতেদর চতুষ্পাঠী, েবৗদ্ধ মনািস্টৰ্,
প ােগাডােত সংরিক্ষত ইংরাজী, জামর্ান, ইতালীয়, ফরাসী, উদু র্, সংস্কৃত, িতবব্তীয় পৰ্াচ ভাষার
দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থািদর সূ িচ পৰ্কাশ করা ও সংরক্ষণ করার পৰ্স্তাব েদওয়া হেচ্ছ।

• উপসংহার
শুকেনা তত্তব্ কথায় নয় িকংবা েকবলমাতৰ্ যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও
গৰ্ন্থিবভােগর উন্নিতর জন

পথ েখাঁজা নয়, সমগৰ্ গেবষণাসন্দভর্িট পৰ্স্তুত করা হেয়েছ

সমাজকল ানমূ লক কােজ। িদশা েদখােনা হেয়েছ পিশ্চমবেঙ্গর গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর গৃহেকােন পেড় থাকা
দু লর্ভ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সদ্গিতর। গৰ্ন্থাগািরক, গৰ্ন্থেপৰ্মী ও গেবষকেদর পৰ্ত ক্ষ হস্তেক্ষেপ ও পরামেশর্
ঐসব গৰ্ন্থ তার িনজসব্ জায়গা কের েনেব জাতীয় গৰ্ন্থাগার, কলকাতা নগর গৰ্ন্থাগার, এিশয়ািটক
েসাসাইিট, বঙ্গীয় সািহত পিরষদ, যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগার সহ অন ান গৰ্ন্থাগাের েযখােন
গৰ্ন্থগুিলর পৰ্কৃত যত্ন ও সু ষ্ঠু ব বহার হেব।
এটা খুবই আশ্চেযর্র িবষয় েয পূ েবর ঐিতহ ময় সাংস্কৃিতক দু ষ্পৰ্াপ সম্পদ রক্ষা করেছ
পিশ্চেমর েদশগুিল। তারা অথর্বরাদ্ধ কের, ঐসব গৰ্ন্থািদ েঘঁেট গেবষণার উপাদান বার কের,
িডিজটাইেজশেনর মাধ েম সংরক্ষণ কের, ওেয়বসাইেটর মাধ েম িবশব্বাসীর কােছ আরও েবিশ কের
ব বহােরর রাস্তা কের িদেচ্ছ। েযমন বতর্মােন িবৰ্িটশ লাইেবৰ্িরর এন্েডন্জাডর্ আকর্াইভ েপৰ্ােজেক্টর
মাধ েম বহু ভারতীয় ভাষার গৰ্েন্থর সংরক্ষেণর কাজ চলেছ। ইউ িজ িস েমজর ও মাইনর িরসাচর্
েপৰ্ােজক্ট, ভারত সরকােরর মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্তৰ্ক (MHRD), েসাসাইিট ফর ন াচারাল ল াঙ্গুেয়জ
েটকেনালিজ িরসাচর্ (NLTR) পৰ্ভৃিত ফািণ্ডং এেজিন্স সেবর্াপির পঃ বেঙ্গর িবশব্িবদ ালয়গুিলর িনজসব্
ফাণ্ড ও উেদ ােগ মূ ল দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলর পৰ্থাগত ও িডিজটাল সংরক্ষেণর মাধ েম ব বহার ও এর
উন্নিতর পথ পৰ্শস্ত করেত হেব।
গৰ্ন্থাগািরক ও গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর উেদ্দেশ আহব্ান, আমােদর কেমর্র পৰ্ভাতবানী হওয়া
উিচত, যা িকছু পুেরােনা মূ ল বান, যা েদেখ আমরা নষ্টৰ্ালিজক হেয় পিড়, েযগুিলেত েকােনা না
েকােনা মানু েষর আেবগ অনু ভূিত জিড়েয় আেছ, িতেল িতেল জমােনা েসইসব সম্পদ যা হেয় আেছ
ইিতহােসর সাক্ষী, েযগুিল আজ দু ষ্পৰ্াপ বহু েখাঁজ কেরও েদখা েমলা শক্ত, েসইসব বই, পতৰ্পিতৰ্কা,
িচিঠপতৰ্, ক্ষুদৰ্ািতক্ষুদৰ্ নিথ েসগুিল অিত যেত্ন বাঁিচেয় সংরক্ষণ করা অত ন্ত জরুরী, েকবলমাতৰ্
আমােদর ভিবষ ত পৰ্জন্মেক েদখােনার জন ই নয়, দরকার আমােদর ঐিতহ উত্তরািধকারেক িটিকেয়
রাখার জন । কারণ ঐসব িজিনেসর মধ িদেয় আমরা শৰ্দ্ধায় স্মরণ করেত পাির আমােদর
িপতৃপুরুেষর কীিত্তর্েক, সমাজেক অবক্ষেয়র হাত েথেক রক্ষা করেত পাের ঐসব বস্তু, েযগুিল
আমােদর জীবেন চলার পেথ শিক্ত েযাগায় আর ভাবেত েশখায় সিঠক পেথ চলার।
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