১

সারিণ ও েলখিচেতৰ্র তািলকা

কৰ্িমক সংখ া

সারিণ / েলখিচতৰ্

পৃ ষ্ঠা নং

১

বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থদান – ব িক্তগত গৰ্ন্থদাতা

৩৬

২

বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থদান - পৰ্ািতষ্ঠািনক গৰ্ন্থদাতা

৩৭

৩

যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থদান - ব িক্তগত গৰ্ন্থদাতা

৩৮ - ৪৩

৪

যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থদান - পৰ্ািতষ্ঠািনক ও পািরবািরক গৰ্ন্থদাতা

৪৩ - ৪৫

৫

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর উেদ ােগ েসিমনার, বক্তৃতা ও পুস্তক পৰ্দশর্নী

৪৭ - ৪৮

৬

কািরগরী অনু ষদ - এর গৰ্ন্থাগার

৪৮ - ৪৯

৭

কলা অনু ষদ - এর গৰ্ন্থাগার

৪৯

৮

িবজ্ঞান অনু ষদ - এর গৰ্ন্থাগার

৪৯

৯

েসন্টার ও ইন্টারিডিসিপ্লনাির স্টািডজ-এর গৰ্ন্থসংগৰ্হ

৫০ – ৫১

১০

িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিলেত ব িক্তগত ও িবেশষ সংগৰ্হ

৫১ - ৫২

১১

গৰ্েন্থর আকার বা ফমর্াট

৬৭

১২

উনিবংশ শতা ীেত বাংলা ভাষায় পৰ্কািশত গৰ্েন্থর পৃ ষ্ঠা সংখ া

৬৯

১৩

িডিজটাইেজশেনর িবিভন্ন ধাপ

৭৪

১৪

অপূ বর্ কুমার চন্দ গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

৮৫

১৫

জগন্নাথ চকৰ্বতর্ী গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

৯১

১৬

জয়েগাপাল বেন্দ াপাধ ায় গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

৯২

১৭

তারকনাথ দাস গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

৯৭

১৮

িদলীপ কুমার সান াল গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

৯৮

১৯

ধূ জ্জর্িটপৰ্সাদ মুেখাপাধ ায় গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

১০৩

২০

িপ. রায় গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

১০৪

২১

িবনয় কৃষ্ণ দত্ত গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

১০৬

২২

রাধাপৰ্সাদ গুপ্ত গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

১১২

২৩

শরত্কুমার িমতৰ্ গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

১১৩

২৪

শৰ্ীনাথ দাস গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

১১৫

২৫

সু ধীন্দৰ্নাথ দত্ত ও রােজশব্রী দত্ত গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

১২০

২৬

েহেমন্দৰ্পৰ্সাদ েঘাষ গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

১২৪

২৭

কািশমবাজার রাজসংগৰ্েহর িববরণ

১৩০

২৮

বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ গৰ্ন্থসংগৰ্েহর িববরণ

১৩৫

২৯

আখ া অনু যায়ী গৰ্ন্থ সংখ া

১৩৯

৩০

গৰ্ন্থসংগৰ্হ দাতােদর নাম অনু যায়ী গৰ্ন্থসংখ ার িবেশ্লষণ

১৪০

৩১

কালানু কৰ্িমক গৰ্ন্থসংখ ার িবেশ্লষণ

১৪১

৩২

িবষয়ানু যায়ী গৰ্ন্থসংখ ার িবেশ্লষণ

১৪২

৩৩

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয় ঊনিবংশ শতা ীর বাংলা ভাষার গৰ্েন্থর

১৪৩

পৰ্কাশক ও মুদৰ্ক তািলকা
৩৪

দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কা ব বহারকারীর িবেশ্লষণ

১৪৬ - ১৪৭

৩৫

ঊনিবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত বাংলা গৰ্েন্থর িবষয় ও গৰ্ন্থসংখ া

১৪৯ - ১৫০

৩৬

ঊনিবংশ শতা ীেত ইংরািজ ভাষায় পৰ্কািশত গৰ্েন্থর িবষয় ও গৰ্ন্থসংখ া

১৫২ - ১৫৭

৩৭

নমুনা সংেলখ - বাংলা

১৭৪

৩৮

নমুনা সংেলখ - ইংরািজ

১৭৫

খ

৩৯

বাংলা ভাষার গৰ্েন্থর িবষয় িশেরানাম

১৭৬

৪০

ইংরাজী ভাষার গৰ্েন্থর িবষয় িশেরানাম

৪১

পিশ্চমবেঙ্গর িবিভন্ন পৰ্িতষ্ঠােন অনু িষ্ঠত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পৰ্দশর্নী, কমর্শালা,

১৭৭ - ১৭৯
৭৩২ - ৭৩৩

েসিমনার ও আেলাচনাসভা
৪২

পিশ্চমবেঙ্গর িবিভন্ন গৰ্ন্থাগাের ব িক্তগত ও পািরবািরক গৰ্ন্থসংগৰ্হ

৭৩৪ - ৭৪০

৪৩

সাক্ষাত্কার তািলকা

৭৪৩ - ৭৪৫

২

সংিক্ষিপ্তর তািলকা

২. ১

বাংলা

১৯শ

ঊনিবংশ

খ.

খন্ড

অনু .

অনু বাদক

িখৰ্.

িখৰ্ষ্টা

আই এস

ইিন্ডয়ান স্ট ান্ডাডর্

িজ এস িড এল

িগৰ্নেস্টান িডিজটাল লাইেবৰ্ির

আই এস িব এন

ইন্টারন াশানাল স্টান্ডাডর্ বুক নমব্র

িডিভিড

িডিজটাল ভােসর্টাইল িডস্ক

িড েস্পস

িডিজটাল েস্পস (িডিজটাল লাইেবৰ্ির

আই এস িব িড

ইন্টারন াশানাল স্টান্ডাডর্
িবিব্লওগৰ্ািফকাল েডিস্কৰ্পশন

সফটওয়ার)

ইউ িজ িস

ইউিনভািসর্িট গৰ্ান্ট কিমশন

পৃ .

পৃ ষ্ঠা

ই জানর্াল

ইেলকটৰ্িনক জানর্াল

পৰ্. না.

পৰ্কাশক নাই

ই বই

ইেল িনক বই

ব

বঙ্গা

এক্স এম এল

এক্সেটেন্ডড মাকর্ আপ ল াঙ্গু েয়জ

মাকর্ ২১

েমিশন িরেডবল ক াটালিগং – একিবংশ
শতা ী

এইচ িট এম এল

হাইপার েটক্স্ট মাকর্ আপ ল াঙ্গু েয়জ

যা. িব.

যাদবপুর িবশব্িবদ ালয়

এ এল এ

আেমিরকান লাইেবৰ্ির অ ােসািসেয়সন

শক.

শকা

এ িপ এ

আেমিরকান সাইেকালিজক াল

সঙ্ক.

সঙ্কলক

অ ােসািসেয়শন
এম এল এ

মডানর্ ল াঙ্গু েয়জ অ ােসািসেয়শন

সম্পা.

সম্পাদক

এস িজ এম এল

স্ট ান্ডাডর্ েজনারালাইজড্ মাকর্আপ

িসিড

কম্প াক্ট িডস্ক

িস িড এস /

কিম্পউটারাইজড্

আই এস আই এস

িসেস্টম / ইিন্টেগৰ্েটড েসট অফ

ল াঙ্গু েয়জ
ও িস আর

অপিটক াল ক ােরক্টার েরকগ্নাইজার

ডকুেমেন্টসন

ইনফরেমশন িসেস্টম
ওপ াক

অনলাইন পাবিলক অ াকেসস ক াটালগ

সং

সংস্করণ

ওেয়বওপ াক

ওেয়বসাইট মারফত ওপ াক

স্থা. না.

স্থান নাই

গ

২. ২
AACR2R

ইংরািজ

Anglo American Cataloguing

Loc. Cit.

Loco Citato (In the place cited)

MARC21

Machine Readable Cataloguing

Rules 2nd edition
A.D.

Anno Domini

in Twenty First century
B.C.

Before Christ

MOD

Module File (File extension)

Bk.

Book

MS Word

Microsoft Word

CD

Compact Disk

N.T.

New Testament

CDAC

Centre for Development of

no.

Number

OCLC

Online Computer Library

Advance Computing
CDLD

Centre for Digital Library and
Documentation

Centre

CIP

Cataloguing in publication

OCR

Optical Character Recognizer

CL

Central Library

Op. Cit.

Opera Citato (In the work
cited)

cm.

Centimeter

O.T.

Old Testament

comm..

Commentator

p.

Pages

comp.

Compiler

PDF

Portable Document Format

DC

Dublin Core

PR Act

Press and Registration Act

DDC

Dewey Decimal Classification

pagings

Pagination

div.

Division

Port.

Portrait

DL

Departmental Library

pt.

Parts

D-Space

Digital Space

Pub.

Publisher / Publication

ed.

Edition / editor / edited

QDC

Qualified Dublin Core

enl.

Enlarged

RFID

Radio Frequency Identification

et al.

and others (et alii )

rev.

Revised

fig.

figure

rev. ed.

Revised edition

fronts

Frontispiece

S.l.

Sign loko

GIF

Graphics Interchange Format

s.n.

Sign nomine

Ibid

Ibidem ( In the same book /

t.p.

Title page

chapter)
ill.

Illustration

tr.

Translator

JPEG

Joint Photographic Experts

UDC

Universal Decimal

Group

Classification

JU

Jadavpur University

v. / vol.

Volume

LAN

Local Area Network

WAN

Wide Area Network

LCSH

Library of Congress subject
Heading

ঘ

২. ৩

ইংরািজ মাস

Jan.

January

Sept.

September

Feb.

February

Oct.

October

Mar.

March

Nov.

November

Apr.

April

Dec.

December

Aug.

August

২. ৪

সংগৰ্হ িচহ্ন ( Collection Code )

AKC

APURBA KUMAR CHANDA

JC

JAGANNATH CHAKRABORTY

BD

BENOY DUTTA

JD

JYOTIMOYEE DEVI

BMC

BIMALA PRASAD MUKHOPADHYAY

NCE

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATION,
BENGAL

BKC

A. K. KUMAR

OR

OLD & RARE

CC

COSSIMBAZAR RAJ

PR

P. ROY

DMC DHURJATI PRASAD MUKHERJEE

RP

RADHAPRASAD GUPTA

DS

DILIP KUMAR SANYAL

SC

SRINATH DAS

HC

HEMCHANDRA DASHGUPTA

SDC

SUDHINDRANATH DATTA & RAJESWARI
DATTA

HPG

HEMENDRAPRASAD GHOSH

SM

SARAT KUMAR MITRA

IC

INDIAN RESEARCH INSTITUTE

TC

TARAK NATH DAS

LIBRARY
JB

JOYGOPAL BANERJEE

ঙ

৩ পিরভাষা
•

( বণর্ানু কৰ্িমক িবন াস )

বাংলা – ইংরািজ

অগৰ্ন্থ / অবই

Non Book Material

পতৰ্ক বা পতৰ্াকার সূ িচ

Card Catalogue

অম্লমুক্তকরণ

De-acidification

পিরগৰ্হণ

Accession

অলংকরণ ও িচতৰ্ণ

Illustration

পিরভাষা

Glossary

আকর গৰ্ন্থ / অনু লয়

Reference Book

পিরসংখ ান

Statistics

Interdisciplinary Subject

পিরসংখ ানগত িবেশ্লষণ

Statistical Analysis

আেপিক্ষক দু ষ্পৰ্াপ তা

Relative Rarity

পাঠ াংশ

Text

উপাও

Data

পুিষ্পকা

Colophon

এবং / ও অন ান

et al.

পুস্তক পৰ্দশর্ন / পৰ্দশর্নী

Book Display

গৰ্ন্থ সংখ া

Book No.

পুনমুর্দৰ্ণ

Reprint

গৰ্েন্থর ইিতহাস /

Book History

পুরাকীিতর্ / পৰ্ত্নতািত্তব্ক

Antique

গৰ্ন্থ
আন্তঃিবষয় সম্পিকর্ত
িবষয়

গৰ্েন্থিতহাস
গৰ্ন্থ মািলকানার

বস্তু
Book Plate

পিরিচিত পৃ ষ্ঠা
গৰ্ন্থপিঞ্জ / তথ সূ তৰ্
গৰ্ন্থপিঞ্জকার

Bibliography
Bibliographer

পুরাতািত্তব্ক বা পৰ্ত্নতািত্তব্ক

Antiquarian Book

গৰ্ন্থিবেকৰ্তা

Seller

পুঁিথ

Manuscript

পূ েবর্াক্ত

Ibid.

পৰ্কাশনা সমীক্ষা

Literature Review /
Review of Literature

গৰ্ন্থেপৰ্মী / গৰ্ন্থ

Bibliophile

পৰ্ত্নতািত্তব্ক গৰ্ন্থিবেকৰ্তা

অনু রাগী

Antiquarian Book
Seller

গৰ্ন্থমঞ্চ

Shelf

পৰ্ত্নতািত্তব্ক বস্তু

Antique

গৰ্ন্থিমিত

Bibliometry

পৰ্েবশ পথ

Access Point

গৰ্ন্থিমিতমূ লক সমীক্ষা

Bibliometric Study

পৰ্াগুক্ত

Op. Cit.

গৰ্ন্থসংগৰ্হ

Book Collection

পৰ্ািতষ্ঠািনক িরেপািজটির

Institutional
Repository

গৰ্ন্থসংগৰ্াহক

Book Collector

বগর্ সংখ া

Class No.

জীবনপিঞ্জ

Bio-bibliography

িবেশষ সংগৰ্হ / গৰ্ন্থসংগৰ্হ

Special Collection

ডাক সংখ া

Call No.

িবেশ্লষণ

Analysis

তথ সূ তৰ্

Bibliographical Reference

িবষয়

Topic / Subject

িবষয় শীষর্ক

Subject Heading

/ Reference
দান করা সংগৰ্হ /

Gift Collection / Gift

গৰ্ন্থসংগৰ্হ

Book Collection

েদখুন

See

ৈবদু িতন নিথপতৰ্

Digital Archive

দু ষ্পৰ্াপ / দু লর্ভ

Rare

ব িক্তগত গৰ্ন্থসংগৰ্হ

Private Collection

দু ষ্পৰ্াপ তা

Rarity

ব িক্তগত গৰ্ন্থাগার

Private Library

নক্শা

Plan

ব বহারকারীর িনেদর্িশকা

User Guide

নিথ

Document

মঞ্চ / গৰ্ন্থমঞ্চ

Shelf

িনঃেশষ হেয় যাওয়া

Out of Print

মানক

Standard

মুদৰ্ণ

চ

মানব তথ উত্স

Human Source

সংেলখ স্মরিণকা

Tracing

মানবীিবদ া

Women Studies

সেন্দহাতীত দু ষ্পৰ্াপ তা

Absolute Rarity

েযৗথসূ িচ

Union Catalogue

সমান্তরাল আখ া

Parallel Title

েলখক সাক্ষিরত

Autograph Edition

সমীক্ষা

Review / Study /

সংস্করণ

Survey

েলখিচতৰ্

Chart / Bar diagram

সারিণ

Table

সংগৰ্হ / গৰ্ন্থসংগৰ্হ

Collection

সাবর্ দশিমক বগর্ীকরণ

UDC / Universal
Decimal Classification

সংগৰ্হ বৃ িদ্ধ

Collection Development

িসদ্ধান্ত সারিণ

Decision Table

সংরক্ষণ

Conservation /

সূ িচকরণ সংিহতা

Cataloguing Code

Preservation
•

পিরভাষা ( ইংরািজ – বাংলা )

Absolute Rarity

সেন্দহাতীত দু ষ্পৰ্াপ তা

Book Display

পুস্তক পৰ্দশর্ন / পৰ্দশর্নী

Access Point

পৰ্েবশ পথ

Book History

গৰ্েন্থর ইিতহাস /
গৰ্েন্থিতহাস

Accession

পিরগৰ্হণ

Book No.

গৰ্ন্থ সংখ া

Analysis

িবেশ্লষণ

Book Plate

গৰ্ন্থ মািলকানার পিরিচিত
পৃষ্ঠা

Antiquarian

পুরাতািত্তব্ক বা পৰ্ত্নতািত্তব্ক

Book Seller

গৰ্ন্থিবেকৰ্তা

Antique
Autograph

Call No.

ডাক সংখ া

পুরাকীিতর্ / পৰ্ত্নতািত্তব্ক বস্তু

Card Catalogue

পতৰ্ক বা পতৰ্াকার সূ িচ

েলখক সাক্ষিরত সংস্করণ

Cataloguing Code

সূ িচকরণ সংিহতা

Bar diagram

েলখিচতৰ্

Chart

েলখিচতৰ্

Bibliographer

গৰ্ন্থপিঞ্জকার

Class No.

বগর্ সংখ া

Bibliographical

তথ সূ তৰ্

Collection

সংগৰ্হ / গৰ্ন্থসংগৰ্হ

গৰ্ন্থপিঞ্জ / তথ সূ তৰ্

Collection

সংগৰ্হ বৃ িদ্ধ

Edition

Reference
Bibliography

Development
গৰ্ন্থিমিতমূ লক সমীক্ষা

Colophon

পুিষ্পকা

Bibliometry

গৰ্ন্থিমিত

Conservation

সংরক্ষণ

Bibliophile

গৰ্ন্থেপৰ্মী / গৰ্ন্থ অনু রাগী

Data

উপাও

Bio-bibliography জীবনপিঞ্জ

De-acidification

অম্লমুক্তকরণ

Book Collection

গৰ্ন্থসংগৰ্হ

Decision Table

িসদ্ধান্ত সারিণ

Book Collector

গৰ্ন্থসংগৰ্াহক

Digital Archive

ৈবদু িতন নিথপতৰ্

Bibliometric
Study

ছ

Document

নিথ

Reprint

পুনমুর্দৰ্ণ

et al.

এবং / ও অন ান

Review

সমীক্ষা

Gift Collection / Gift

দান করা সংগৰ্হ /

Review of

পৰ্কাশনা সমীক্ষা

Book Collection

গৰ্ন্থসংগৰ্হ

Literature

Glossary

পিরভাষা

See

েদখুন

Human Source

মানব তথ উত্স

Shelf

মঞ্চ / গৰ্ন্থমঞ্চ

Illustration

অলংকরণ ও িচতৰ্ণ

Special Collection

িবেশষ সংগৰ্হ /
গৰ্ন্থসংগৰ্হ

Institutional

পৰ্ািতষ্ঠািনক

Standard

মানক

Repository

িরেপািজটির

Interdisciplinary

আন্তঃিবষয় সম্পিকর্ত

Statistical Analysis

পিরসংখ ানগত িবেশ্লষণ

Literature Review

পৰ্কাশনা সমীক্ষা

Statistics

পিরসংখ ান িবদ া

Manuscript

পুঁিথ

Study

সমীক্ষা

Non Book Material

অগৰ্ন্থ / অবই

Subject

িবষয়

Out of Print

িনঃেশষ হেয় যাওয়া

Subject Heading

িবষয় শীষর্ক

মুদৰ্ণ
Parallel Title

সমান্তরাল আখ া

Survey

সমীক্ষা

Plan

নক্শা

Table

সারিণ

Preservation

সংরক্ষণ

Text

পাঠ াংশ

Private Collection

ব িক্তগত গৰ্ন্থসংগৰ্হ

Topic / Subject

িবষয়

Private Library

ব িক্তগত গৰ্ন্থাগার

Tracing

সংেলখ স্মরিণকা

Rare

দু ষ্পৰ্াপ / দু লর্ভ

UDC / Universal

সাবর্ দশিমক বগর্ীকরণ

Decimal
Classification
Rarity

দু ষ্পৰ্াপ তা

Union Catalogue

েযৗথসূ িচ

Reference

তথ সূ তৰ্

User Guide

ব বহারকারীর িনেদর্িশকা

Reference Book

আকর গৰ্ন্থ /

Women Studies

মানবীিবদ া

অনু লয় গৰ্ন্থ
Relative Rarity

আেপিক্ষক দু ষ্পৰ্াপ তা

জ

