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অনু সন্ধান, সমীক্ষা ও িবন াস
“ যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগােরর ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংগৰ্হ : একিট
িবেশ্লষণাত্মক সমীক্ষা ও সু িবন স্ত সূ িচ ” িবষয়িটর উপর গেবষণা করার উেদ্দেশ গেবষণা সংকৰ্ান্ত
তথ উত্েসর সমীক্ষার জন এই িবষেয় পৰ্কািশত িবিভন্ন গৰ্ন্থপিঞ্জ, ভারেতর জাতীয় গৰ্ন্থপিঞ্জ, বুক্স
ইন িপৰ্ন্ট ফৰ্ম ওেয়ষ্টেবঙ্গল অ ান্ড েফয়ার ডাইেরক্টির, বাংলা গৰ্েন্থর িবিভন্ন পৰ্কাশক তািলকা, রাজ
েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার পৰ্কািশত গৰ্ন্থপিঞ্জ, িপ. আর. অ ােক্ট জমা পড়া তািলকা েদখা ছাড়াও মানব তথ
উত্স ( Human Source ) অনু সন্ধােনর জন িবষয় িবেশষজ্ঞ, এই িবশব্িবদ ালেয়র পৰ্াচীন ও
দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থিবভােগর সেঙ্গ যু ক্ত পৰ্াক্তন গৰ্ন্থাগািরক ও ব িক্তেদর সেঙ্গ সাক্ষাত্ ও আেলাচনা কের
িনিশ্চন্ত হেয় িবষয়িট িনেয় গেবষণায় রত হই। পৰ্সঙ্গত উেল্লখ , যা. িব. গৰ্ন্থাগােরর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর
খবর িনেয় যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র ইিতহাস িবভােগর অধ ািপকা মহুয়া সরকােরর “ েরয়ার
ডকুেমন্টস্ অ ান্ড বুকস : দ েসন্টৰ্াল লাইেবৰ্ির যাদবপুর ইউিনভািসর্িট ” নােম েকবলমাতৰ্ একিট চার
পৃষ্ঠার ইংরািজ পৰ্বন্ধ পৰ্কািশত হেয়েছ।

১

িবিভন্ন তথ উত্স েথেক পাওয়া এই িবষেয়র সেঙ্গ সম্পৃ ক্ত েয সকল গৰ্ন্থ, গৰ্ন্থধৃ ত ও
পতৰ্পিতৰ্কার রচনা, গৰ্ন্থপিঞ্জ, গেবষণাপতৰ্, িডসােটর্শন, দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর িডিজটাল আকর্াইভ ও
ওেয়বসাইট ইত ািদর সন্ধান েপেয়িছ, েসগুিল িবষেয়র েপােটন্িস অনু যায়ী িনিদর্ষ্ট িশেরানােমর অধীেন
পৰ্থেম বাংলা ভাষার গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কা তারপের ইংরািজ ভাষার গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কার রচনা
বণর্ানু কৰ্েম িবন ািসত কের সমীক্ষা ও পযর্ােলাচনার কাজ কেরিছ। এর সেঙ্গ েযাগ কেরিছ আমার
েদখা দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পৰ্দর্শনী ও ওরাল িহিস্টৰ্র েবশ িকছু তথ , যথা ওয়াকর্শপ, েসিমনার,
আেলাচনাসভা, বক্তৃতায় উেঠ আসা পৰ্সঙ্গ। যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগার ব বস্থা, এই
িবশব্িবদ ালেয়র দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসংগৰ্হ দাতােদর জীবনীর তথ উত্সগুিল সংিশ্লষ্ট অধ ােয়র েশেষ
গৰ্ন্থপিঞ্জেত িদেয়িছ। িনেম্ন আেলািচত পৰ্ায় পৰ্েত কিট িবষেয়র গৰ্ন্থািদ আমােক এই িবষয়িটর ব ািপ্ত
জানেত ও জ্ঞানাজর্েন সাহায কেরেছ, আমােক ঋদ্ধ কেরেছ যা গেবষণাপেতৰ্র েকােনা না েকােনা
অংেশর আেলাচনায় পৰ্িতফিলত হেয়েছ।
এই অধ ােয় গেবষণার সামঞ্জস পূ ণর্ ও পৰ্েয়াজনীয় গৰ্ন্থািদর উপর সংিক্ষপ্ত পযর্ােলাচনা ও
সমীক্ষা কের পিরিশষ্ট অংেশ বাকী গৰ্ন্থািদর বণর্ানু কৰ্িমক সহায়ক গৰ্ন্থপিঞ্জ পৰ্ণয়ন কেরিছ শুধু মাতৰ্
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এই িবষেয়র পৰ্ামান তথ গুিল এক জায়গায় সংবদ্ধ ও একনজের আনার জন , যা গৰ্ন্থপিঞ্জগতভােব
িবষয়িটেক সম্পু নর্তা দান করেব এবং এই িবষয় িনেয় যারা ভিবষ েত গেবষণা করার জন তথ
সংগৰ্হ করেব তােদর কােজ আসেব। েয েয িশেরানাম বা উপিবভােগর অধীেন সমীক্ষা ও তথ
পিরেবশেনর িবন াস কেরিছ েসগুিল হল (১) ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর ব িক্তগত ও
পািরবািরক সংগৰ্হ – বাংলা ও ইংরািজ ভাষার গৰ্ন্থ, গৰ্ন্থধৃ ত রচনা ও পিতৰ্কায় পৰ্কািশত রচনার
সমীক্ষা (২) ঊনিবংশ শতা ীর বাংলা ও ইংরািজ ভাষার গৰ্ন্থপিঞ্জ ও আকর গৰ্েন্থর আেলাচনা (৩)
ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্েন্থর মুদৰ্ণ, অলঙ্করণ, গৰ্ন্থিচতৰ্ণ ও পৰ্কাশন (৪) ঊনিবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত
গৰ্েন্থর সূ িচ, পিঞ্জ, ডাটােবস ও সংরক্ষণ (৫) দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পৰ্দশর্নী, কমর্শালা, েসিমনার ও
আেলাচনা। পৰ্কাশনা সমীক্ষািট িনম্নরূপ –
১

ঊনিবংশ শতা ীর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর ব িক্তগত ও পািরবািরক সংগৰ্হ – বাংলা ও ইংরািজ ভাষার গৰ্ন্থ,
গৰ্ন্থধৃ ত রচনা ও পিতৰ্কায় পৰ্কািশত রচনার সমীক্ষা

১. ১

অরুণ েঘােষর সংকলন ও সম্পাদনা “ বই যথা : িনবর্ািচত রচনা-সংকলন ” গৰ্ন্থিটর েবশ কেয়কিট
পৰ্বেন্ধ পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পাঠ ও িববরণ, গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসংগৰ্হ কািহনী, কলকাতায়
বাংলা গৰ্ন্থ পৰ্কাশন ও ব বসার কথা সু চারুরুেপ ফুেট উেঠেছ। সংকিলত রচনাগুিলর মধ েথেক
যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগাের আসা রাধাপৰ্সাদ গুেপ্তর ব িক্তগত গৰ্ন্থসংগৰ্হ িকভােব িতেল িতেল
গেড় উেঠিছল ( েদখুন “েজাড়া িগেজর্র িনমর্ল কুমার” ) ও িবমলাপৰ্সাদ মুেখাপাধ ােয়র ব িক্তগত
গৰ্ন্থাগােরর বণর্না ( েদখুন শঙ্খ েঘােষর েলখা “িবমলাপৰ্সােদর ঘর” ) দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ আহরেণর
কািহনী জানেত আমােদর সাহায কের। ২

১. ২

অরুণ মুেখাপাধ ােয়র “ এই বাংলার শতায়ু গৰ্ন্থাগার ” গৰ্েন্থ পিশ্চমবেঙ্গর ঊনিবংশ ও িবংশ শতা ীর
শতবষর্ অিতকৰ্ান্ত ৬১ িট পৰ্াচীন গৰ্ন্থাগােরর কািহনী ছাড়াও শনাক্ত কেরেছন ১১িট লু প্ত পৰ্াচীন
গৰ্ন্থাগার। পৰ্িতষ্ঠা েথেক পৰ্সার, সূ চনা েথেক উত্থােনর ধারা িববরণী ছাড়াও েলখক পাঠেকর েগাচের
এেনেছন েকান গৰ্ন্থাগােরর সংগৰ্েহ কী মিণমুক্তার সঞ্চয় রেয়েছ। গেবষণাধমর্ী ও েক্ষতৰ্সমীক্ষার ফল
এই গৰ্ন্থ। এই সকল গৰ্ন্থাগাের বাংলার িবিশষ্টজন, কিব, সািহিত ক পৰ্মুখেদর িক িক ব িক্তগত
গৰ্ন্থসংগৰ্হ দান করা হেয়েছ তার হিদশ পাওয়া যােব এই গৰ্েন্থ। এছাড়াও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসংগৰ্হগুিলর
সংরক্ষণ ও ব বহার সম্পেকর্ সু িচিন্তত মতামত গৰ্ন্থাগার কতৃর্পক্ষ, গৰ্ন্থাগািরকেদর কােছ খুবই
গৰ্হণেযাগ হেব বেল মেন কির।

১. ৩

৩

অেলাক রােয়র “ বইেয়র জগত্ : পৰ্বন্ধগৰ্ন্থ ”-এ েলখক বাংলা ভাষায় পৰ্কািশত পুরােনা ও দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্েন্থর একিট সামিগৰ্ক িচতৰ্ উপস্থািপত কেরেছন। দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পৰ্কৃিত, ৈবিশষ্ট, কেলজ িস্টৰ্ট ও
বটতলা অঞ্চেলর পৰ্ািপ্তস্থান ইত ািদ িবষয় িনেয় সাজান অধ ায়গুিল যথা ‘বইেয়র জগত্’, ‘পুরেনা
বইেয়র জগত্’, ‘বইসংগৰ্হ’, ‘পািরবািরক পুস্তক সংগৰ্হ’ খুবই ব িতকৰ্িম রচনা েযখান েথেক জানেত
পারিছ েয, বাংলা বইেয়র েক্ষেতৰ্ িবংশ শতা ীর বহু গৰ্ন্থ আজ দু ষ্পৰ্াপ । কলকাতার পৰ্াচীন গৰ্ন্থাগার
িনেয় দু িট পৰ্বন্ধ রচনা ‘গৰ্ন্থাগার স্মৃিত’ ও ‘গৰ্ন্থাগার-সংস্কৃিত’ খুবই তথ বহুল। দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর
সংরক্ষণ ও ব বহার িনেয় েলখেকর সু িচিন্তত মতামত ও পরামশর্ গৰ্ন্থাগািরক ও গৰ্ন্থাগার কতৃর্পেক্ষর
কােছ গৰ্হণীয় বেল মেন কির।
আত্মকথা ঢেঙ শৰ্ী রােয়র রচনাগুিলর মধ েথেক জানেত পাির েয, গৰ্ন্থাগার িবজ্ঞানী ড.
এস. আর. রঙ্গনাথন পৰ্স্তাব িদেয়িছেলন েয পিশ্চমবেঙ্গর আউট অফ িপৰ্ন্ট দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলেক রক্ষা
করার জন েয েকােনা মূ েল একিট পৰ্িতষ্ঠান গেড় েতালা পৰ্েয়াজন। রাজ েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার এই
দািয়তব্ পালন করেত পাের। একথা অবশ ড. রঙ্গনাথন পৰ্খ াত গৰ্ন্থাগািরক কুণাল িসংহেক িচিঠ
িলেখ জািনেয়িছেলন। েলখক ও তার ভাই শৰ্ী অেশাক রায় এরা দু জেনই দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসংগৰ্াহক,
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তােদর মূ ল বান ব িক্তগত গৰ্ন্থসংগৰ্হ রেয়েছ এবং এনােদর মাতামহ শৰ্ী মন্মথ েঘাষ ( পৰ্য়াত )
সু িবশাল ব িক্তগত গৰ্ন্থাগার গেড় তুেলিছেলন। ৪
১. ৪

আিদত ওহেদদার তার “ বই িবিচতৰ্া ” গৰ্েন্থ মুিদৰ্ত গৰ্েন্থর এক িবপুল ৈবিচতৰ্ময় িচত্তাকষর্ক
ইিতহাস ১৩িট অধ ােয়র মেধ ফুিটেয় তুেলেছন। গৰ্েন্থর পৰ্াচীন রূপ যথা েক্ল ট াবেলট, িশলািলিপ,
স্কৰ্ল বই, েকােডক্স, ব্লক বই সহ বাংলা মুদৰ্েণর শুরুর কািহনী েযমন কাঠ েখাদাই গৰ্ন্থ, তুলট
কাগজ, তালপাতার পুঁিথ ছাপার নানান কথা, গৰ্েন্থর বািহ ক আকৃিতর িববতর্ন ও রকমেফর, েভল্লাম,
পাচর্েমন্ট ইত ািদর বাঁধাইেয়র রকমেফর সহজ কথায় আেলািচত হেয়েছ। রাজা, জিমদার ও িবিশষ্ট
ব িক্তেদর পুেরােনা ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংগৰ্হ কািহনী টুকেরা টুকেরা কথায় তুেল ধরা ছাড়াও মুঘল,
ইংেরজ আমল েথেক বতর্মান সময় কাল পযর্ন্ত গৰ্েন্থর মুদৰ্ণ, পৰ্কাশনা ও বইব বসা, গৰ্ন্থিবদ া ও
গৰ্েন্থিতহােসর এক অনবদ দিলল।

১. ৫

৫

কুণাল িসংেহর “ পিশ্চমবেঙ্গর পুরাতন গৰ্ন্থাগার ও নিথপতৰ্ সংগৰ্হ ” গৰ্েন্থ

পিশ্চমবেঙ্গর ৩৮িট
িবিভন্ন ধরেনর পুরাতন গৰ্ন্থাগােরর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংগৰ্েহর তািলকা ও ইিতহাস তুেল ধেরেছন।
গৰ্ন্থাগারগুিলর সংিক্ষপ্ত সমীক্ষা কের দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থািদর তািলকাকরেণর মাধ েম িবিভন্ন গৰ্ন্থাগাের িক
িক ব িক্তগত ও পািরবািরক গৰ্ন্থসংগৰ্হ সংরিক্ষত হেয়েছ তার সংিক্ষপ্ত রূপেরখা তুেল ধেরেছন।
িবিভন্ন গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থসংরক্ষণ এবং পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলর সূ িচ না হওয়ায় শৰ্ী িসংেহর উেদব্গ ও
পরামশর্ িবেশষভােব গৰ্হণেযাগ । এই িবষেয় েলখেকর অন একিট পৰ্কািশত গৰ্ন্থ হল “ পৰ্াচীন
গৰ্ন্থসংগৰ্হ : পিশ্চমবেঙ্গর কেয়কিট পৰ্াচীন গৰ্ন্থাগােরর সংিক্ষপ্ত িববরণ ” ( কলকাতা : ওয়াল্ড েপৰ্স,
১৯৭২. ১৯৯ পৃ. )।

১. ৬

অরুণ

৬

েঘােষর “ ব িক্তগত গৰ্ন্থাগার ”

পৰ্বেন্ধ গৰ্ন্থেপৰ্িমকেদর ব িক্তগত গৰ্ন্থাগার গেড় েতালার

কািহনী, দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ েকনার অিভজ্ঞতা ও গৰ্ন্থাগাের সংরক্ষেণর ব বস্থাপনা সংেক্ষেপ বিণর্ত হেয়েছ।
েলখেকর পরামশর্ হল গৰ্ন্থাগােরর িবষয় ৈবিশেষ্ঠ র সেঙ্গ সঙ্গিত েরেখ ব িক্তগত গৰ্ন্থসংগৰ্হগুিল
গৰ্ন্থাগাের গৰ্হণ করা উিচত। তা না হেল গৰ্ন্থাগােরর চিরতৰ্ নষ্ট হয় ও সেবর্াপির দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থব বহার
না হেয় কােল কােল িবনষ্ট হেয় যায়।
১. ৭

৭

পৰ্মথ েচৗধু রীর ” গৰ্ন্থাগার ” গৰ্ন্থধৃ ত রচনািটেত েলখক সহজ সু ন্দর কথায় ব িক্তগত লাইেবৰ্িরর
চুলেচরা িবেশ্লষণ কেরেছন। িতিন বেলেছন “ বাংলায় এেক খাস লাইেবৰ্রী বলা েযেত পাের। . . .
মেন রাখেবন এই ঘরাও লাইেবৰ্রীই হেচ্ছ লাইেবৰ্রীর আিদ িবগৰ্হ – যা কালকৰ্েম সামািজক
লাইেবৰ্রীেত পিরণত হেয়েছ। পুস্তকেপৰ্মী বা পুস্তকপৰ্ণয়ীেদর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থসংগৰ্হ করার পৰ্সেঙ্গ
বেলেছন “ Rare books অথর্াত্ দু লর্ভ গৰ্ন্থসংগৰ্হ করবার িদেক এঁেদর একটা আন্তিরক েঝাঁক
থােক, এর ফেল এঁরা অেনক গৰ্ন্থ আিবস্কার কেরন ও সযেত্ন রক্ষা কেরন যােদর অিস্ততব্ পযর্ ন্ত
সাধারণ েলােকর অেগাচর। এই পৰ্বৃ িত্তর ফেল তাঁরা অেনক গৰ্ন্থ েলৗিকক িবস্মৃ িতর হাত েথেক রক্ষা
কেরন – যােত দশর্ন, িবজ্ঞান, ইিতহােসর ঐশব্যর্ েবেড়

যায়। অিধকাংশ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ অপৰ্াপ

থাকােত সািহেত র িকমব্া সমােজর েকান্ও ক্ষিত েনই িকন্তু মােঝ মােঝ এই েরয়ার বুকস- এর মেধ
আমরা অমূ ল রেত্নর সাক্ষাত্ পাই। ”

৮

১. ৮ মানসী সাঁতরার “ েকােডস্ক : আধু িনক গৰ্েন্থর পূ বর্সূরী ” পৰ্বেন্ধ েকােডক্স ও স্কৰ্ল বইেয়র ইিতহাস,
িনমর্াণ পদ্ধিত, বতর্মােন অিস্ততব্শীল িবিভন্ন পৰ্কার েকােডেক্সর িববরণ িদেয়েছন যা েথেক
গৰ্ন্থিনমর্ােণর পৰ্াচীন ইিতহােসর সু স্পষ্ট িববরণ জানা সম্ভব হেয়েছ।
১. ৯

৯

রাধাপৰ্সাদ গুপ্ত তাঁর “ বইপাগল বাঙািল ” পৰ্বেন্ধ ( রচনাকাল ১৫ েম, ১৯৮৮ ) আেক্ষপ কেরেছন
েয, পিশ্চমবেঙ্গর িবেশষত কলকাতার িবিশষ্ট গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর ব িক্তগত গৰ্ন্থাগােরর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিল েয
ভােব দান বা রাস্তায় ছিড়েয় িবিকৰ্ বা অযেত্ন পেড় নষ্ট ও েবহাত হেয় যােচ্ছ, েসগুিল ধব্ংেসর হাত
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েথেক িকভােব রক্ষা করা যােব তার উত্তর আমার জানা েনই। পুস্তকেপৰ্মীরা কলকাতার বটতলা,
কেলজ িস্টৰ্ট ইত ািদ অঞ্চল েথেক েসকােল িকভােব গৰ্ন্থসংগৰ্হ করেতন েসইসব অজানা কািহনী
আমােক ঋদ্ধ কেরেছ। ব িক্তগত সংগৰ্েহ থাকা অধু না দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিলর স্থায়ী সংরক্ষণ িনেয়
গৰ্ন্থেপৰ্মী েলখেকর সু িচিন্তত পরামশর্ আমােদর েবশ িকছু িচন্তার েখারাক েযাগান িদেয়েছ।

১০

১. ১০ কাটর্ার, জেনর “ এ িব িস ফর বুক কােলক্টরস্ ” গৰ্ন্থিট গৰ্ন্থপিঞ্জ, গৰ্ন্থসংগৰ্হ, গৰ্ন্থিশল্প ও ব বসা
জগত সেবর্াপির গৰ্েন্থিতহােসর অিভধান। ৪৯০ িটর েবিশ বণর্ানু কৰ্িমক পৰ্ােয়ািগক পৰ্িতশে র সংজ্ঞা,
িবেশ্লষণ, ব াখ া গৰ্ন্থাগািরক, গৰ্ন্থপিঞ্জ পৰ্স্তুতকারক ও গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর কােছ একিট ‘ হাউ টু বাইেবল ’।
নবরূেপ পৰ্কািশত (৮ম সং) গৰ্ন্থিট আধু িনক ‘ওেয়ব েবস্ড বুক কােলক্িটং’ পিরেচ্ছদ সহ বহু
দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর অন্তিনর্িহত িবষেয়র উত্তর িদেত সক্ষম, যার সম্পাদক হেলন কাটর্ােরর ঘিনষ্ট বন্ধু
িনেকালাস বাকর্ার।

১১

১. ১১ কাটর্ার, জন তাঁর “ েটষ্ট অ ান্ড েটকিনক্ ইন বুক কােলকিটং “ গৰ্েন্থ ব িক্তগত মতামত জানােত
িগেয় িভন্ন িভন্ন িবেশ্লষেণ আরও একিট নতুন দু ষ্পৰ্াপ তার স্তেরর কথা শুিনেয়েছন – সেন্দহাতীত,
পৰ্শ্নাতীত ( absolute rarity ) দু ষ্পৰ্াপ তা। উিন বেলেছন, েয সব গৰ্ন্থ খুব কম সংখ ায় মুিদৰ্ত হয়
েস সব গৰ্েন্থর চরম, সেন্দহাতীত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর স্তের যাবার সম্ভবনা আেছ। আরও একিট
দু ষ্পৰ্াপ তার কথা কাটর্ার শুিনেয়েছন। তা হল আেপিক্ষক দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ( relative rarity )। কাটর্ার
এর মেত েয সব গৰ্ন্থ কখনও কখনও বাজাের পাওয়া যায় আবার কখনও কখনও দু লর্ভ হেয় যায়
েস সব গৰ্ন্থগুিলেক আেপিক্ষক দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ বলা েযেত পাের।

১২

১. ১২ েকভ, রডিরক তাঁর “ েরয়ার বুক লাইেবৰ্িরয়ানিশপ “ গৰ্েন্থ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর ৈবিশষ্ট সম্পেকর্
আেলাচনায় বেলেছন, দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর অজসৰ্ সংজ্ঞা পাওয়া যায়। অিধকাংশ েক্ষেতৰ্ই সংজ্ঞাগুিল
ব িক্তগত সংজ্ঞা, আত্মগত মতামত বেলই মেন হয়, অথর্াত্ বস্তুিনষ্ট নয়। তবু এইসব সংজ্ঞাগুিলর
মেধ একটা যু িক্ত, শৃ ঙ্খলা, কৰ্মিবন াস েদখােনার পৰ্েচষ্টা আেছ। েযমন - দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ, ভীষণ দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্ন্থ, অিতিরক্ত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ বা অিতমাতৰ্ায় দু ষ্পৰ্াপ , েবশী মাতৰ্ায় দু ষ্পৰ্াপ ইত ািদ।

১৩

১. ১৩ েজেরিম এম. নরমােনর মেত, দু ষ্পৰ্াপ িহসােব েকান গৰ্ন্থেক িবেবচনা করেত হেল ছয়িট িবেশষ
লক্ষণ পরীক্ষা করা পৰ্েয়াজন। তা হল - গৰ্ন্থিটর দু লর্ভতা, গৰ্ন্থিটেত আেলািচত িবষয়বস্তুর
পৰ্েয়াজনীয়তা, গৰ্ন্থিটর বািহ ক অবস্থার ৈবিশষ্ট , গৰ্েন্থর মুদৰ্ণ-স্থান এবং মুদৰ্েণর তািরখ, সম্পকর্ (
Association ) ও গৰ্ন্থিটর অবস্থা। নরমান একজন পৰ্াচীন িনদশর্ন বা পুরাতত্তব্ সংকৰ্ান্ত বা দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্ন্থিবেকৰ্তা ( Antiquarian Book seller )। পৰ্ত্নিবষয়ক গৰ্ন্থ অথবা দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংজ্ঞা কী ?
হােমশাই ওেক এই পৰ্েশ্নর সন্মু খীন হেত হয়। তার মেত পৰ্শ্ন দু িট অেপক্ষাকৃত অস্পষ্ট িকন্তু সবর্তৰ্
িবরাজমান যা গৰ্ন্থব বসার জগেত একই অথর্ েবাঝােত ব বহৃত হেয় থােক।

১৪

১. ১৪ িবৰ্লাট, েপির “ িদ েরয়ার বুক েসক্সন ইন িদ লাইেবৰ্ির ” গৰ্েন্থ ব িক্তগত ও পািরবািরক
গৰ্ন্থসংগৰ্েহর েশলফ িবন াস, গৰ্ন্থগুিলর সংরক্ষণ িকভােব করা উিচত তা বিণর্ত হেয়েছ। েকান
গৰ্ন্থাগাের একিট দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থিবভােগ িক িক গৰ্ন্থ রাখেত হেব, এই িবভােগর পৰ্েয়াজনীয় উপাদান,
টুল, সেবর্াপির িবভাগিটেক িকভােব গেড় তুলেত হয় তা বণর্না করা হেয়েছ। দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পৰ্কৃিত
ৈবিশষ্ট যথা গৰ্েন্থর েটকস্ট, মুদৰ্ণ, হরফ ( Typography ), অলংকরণ ( Illustration ), ফমর্াট ও
েমিটিরয়াল, বাঁধাঁই ইত ািদ িবষয়গুিল গৰ্ন্থিট েথেক জানেত পাির।
দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থিবভােগর একজন ভারপৰ্াপ্ত গৰ্ন্থাগািরেকর িক িক করণীয় তথা দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্ন্থাগািরকতার িদকিট িবেশষভােব উেন্মািচত হেয়েছ যােত কের আমরা আমােদর দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্ন্থিবভাগগুিলেক যত্ন ও রক্ষা করেত পাির। জানেত পারিছ িবিভন্ন েদেশর িবেশষজ্ঞরা সকেল িমেল
একমত হেয়েছন েয দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থিবভােগর তাপমাতৰ্া িনয়ন্তৰ্ণ করেত হেব ১৪ েথেক ১৬ িডিগৰ্
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েসিন্টৰ্েগৰ্েটর মেধ , আেপিক্ষক আদৰ্তা িনয়ন্তৰ্ণ করেত হেব ৫০ শতাংশ েথেক ৬০ শতাংেশর মেধ
( েযখােন আদৰ্তার িবপদজনক মাতৰ্া ৪০ শতাংশ ও ৭০ শতাংশ ), আকর্াইভাল বাঁধাই এর বাফার
কাগেজর েক্ষেতৰ্ অ ািসড িফৰ্ ও হােত ৈতরী কাগজ ব বহার, েপাকামাকড় িনয়ন্তৰ্েন যেথচ্ছ কীটনাশক
রাসায়িনেকর পিরবেতর্ িসটৰ্ািনলা জাতীয় েদশীয় েভষজ পৰ্িতেষধক এর ব বহার ইত ািদ গুরুতব্পূ ণর্
িবষয়।

১৫

১. ১৫ েপালাডর্, এ. ডিব্লউ ( িবখ াত গৰ্ন্থপিঞ্জকার ) গৰ্ন্থসংগৰ্াহক সম্পিকর্ত পৰ্বেন্ধ গৰ্েন্থর দু ষ্পৰ্াপ তা িবষেয়
একিট মূ ল বান ও দরকাির মন্তব কেরেছন। েপালাডর্ বেলেছন েয, েয সব গৰ্ন্থ গৰ্েন্থ আেলািচত
িবষেয়র জেন অথবা দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িহসােব িবেবিচত হবার জেন বা দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ হবার সম্ভবনা
আেছ, এমন সব গৰ্ন্থ গৰ্ন্থসংগৰ্াহকরা সংগৰ্হ করেত আগৰ্হ েদখান।

১৬

১. ১৬ “ কনজাভর্ ও গৰ্াম “ নামক েটকিনক াল িলফেলট িসিরজ-এর অনলাইন পৰ্কাশনায় দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর
পৰ্থাগত সংজ্ঞা সম্পেকর্ আেলাচনায় বলা হেয়েছ েয – পৰ্েয়াজনীয়তা, দু ষ্পৰ্াপ তা, বয়স, বািহ ক
অবস্থা, নান্দিনক গুনাবিল, সাহচযর্ বা সম্পকর্ ( Association ) অথবা গৰ্েন্থর িবষেয়র কারেণ যখন
েকান গৰ্েন্থর চািহদার তুলনায় েজাগান কেম যায় তখনই েসই গৰ্েন্থর মূ ল েবেড় যায় এবং গৰ্ন্থিট
দু ষ্পৰ্াপ হেয় পেড়। যিদ েকান গৰ্েন্থর চািহদা না থােক তাহেল অন ান শতর্গুিল পৰ্েযাজ হেলও গৰ্ন্থ
দু ষ্পৰ্াপ হয় না। বাজাের চািহদা না থাকেল েকান গৰ্েন্থরই মূ ল থােক না।
২

১৭

ঊনিবংশ শতা ীর বাংলা ও ইংরািজ ভাষার গৰ্ন্থপিঞ্জ ও আকরগৰ্েন্থর আেলাচনা
যিদও আমার গেবষণা যা. িব. গৰ্ন্থাগার েকিন্দৰ্ক, তথািপ আজ পযর্ন্ত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর িক িক
গৰ্ন্থপিঞ্জ পৰ্কািশত হেয়েছ বা পিশ্চমবেঙ্গর অন ান গৰ্ন্থাগারগুিলেত ঊনিবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত
িবেশষ কের বাংলা ভাষার িক িক গৰ্ন্থ রেয়েছ েসগুিল জানার আগৰ্েহ িবিভন্ন গৰ্ন্থপিঞ্জর অনু সন্ধান
কির, যা আজ দু ষ্পাপ । দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থ ঠাসা বাংলা ও ইংরািজ ভাষার ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্েন্থর েসই
সব উেল্লখেযাগ িকছু আকর গৰ্ন্থপিঞ্জ হল –

২. ১

লং, েজমেসর “গৰ্ন্থাবলী, অথর্াত্, লং সােহব কতৃর্ক সংগৃহীত বঙ্গভাষার পুস্তক সকেলর নাম”
( শৰ্ীরামপুর, হুগলী : শৰ্ীরামপুর েপৰ্স, ১৮৫২ ) - ১৭ x ৯ েসিন্টিমটােরর পৰ্িত পৃষ্টায় দু িট স্তম্ভ, ২৭
েথেক ২৮ লাইন সমিনব্ত ২৫ পৃষ্ঠার পুিস্তকািট শৰ্ীরামপুেরর যন্তৰ্ালয় েথেক মুিদৰ্ত হেয়িছল।
তািলকািটর আখ ার েকাথাও েকাথাও পৰ্থমাংশ, মধ মাংশ বা েশষাংেশর তথ বাদ িগেয়েছ।
যতীন্দৰ্েমাহন ভট্টাচােযর্র গেবষণায় ( েদখুন “বাংলা মুিদৰ্ত গৰ্ন্থািদর তািলকা – পৰ্থম খন্ড (১৭৪৩
হইেত ১৮৫২ খৰ্ীষ্টা ” ) গৰ্ন্থাবিলর অসম্পূ নর্ ও অসামঞ্জস তথ গুিল খুঁেজ সম্পূ ণর্ করার পৰ্েচষ্টা
গৰ্ন্থপিঞ্জকার ও সূ িচকার তথা গৰ্ন্থাগািরকেদর কােছ অত ন্ত িশক্ষণীয়।

২. ২ Catalogue of books registered in the Presidency of Bengal during the quarter ...
চলিত কথায় এর নাম েবঙ্গল লাইেবৰ্ির ক াটালগ েযখােন ১৮৬৭ িখৰ্. েপৰ্স অ ান্ড েরিজেস্টৰ্শন অ াক্ট
চালু হবার পর এই সময়কাল েথেক পৰ্কািশত গৰ্ন্থ ও পুিস্তকার সন্ধান পাওয়া যায়। গেবষণার কােজ
গৰ্েন্থর সন্ধান েদয় এই সূ িচ। পৰ্থমিদেকর তািলকাগুিল খুবই িছন্ন িভন্ন, অবশ বতর্মােন এই সূ িচর
িডিজটাইেজশন হেচ্ছ। এই তািলকািট কৰ্মচিয়ত নয়, েকােনা িনঘর্ন্ট েনই, তাছাড়া বাংলা গৰ্েন্থর
িববরণ েরামান হরেফ েলখায় এই পিঞ্জ ব বহার করেত খুবই অসু িবধা হয়।
২. ৩ Blumhardt, J. F., comp. The British Museum Catalogue of Bengali printed books
in the library of British Museum . London : British Museum, 1886. V. 1
এই গৰ্েন্থ ১৮৬৭ িখৰ্ষ্টা

পূ বর্বতর্ী ও পরবতর্ী সমেয় পৰ্কািশত বাংলা গৰ্েন্থর হিদশ েমেল।

পরবতর্ী দু িট সংেযাজন পৰ্কািশত হেয়েছ ১৯১০ ও ১৯৩৯ িখৰ্ষ্টাে । একিট িবজ্ঞিপ্ত েথেক জানা যায়
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১৯৩৯ িখৰ্. পযর্ন্ত িবৰ্িটশ িমউিজয়াম গৰ্ন্থাগাের থাকা গৰ্ন্থ এই তািলকায় পাওয়া যােব। অন একিট
তািলকা হল Catalogue of the Library of the India Office, Vol. II, part – IV :
Bengali, Oriya and Assamese books যা ১৯০৫ িখৰ্. পৰ্কািশত হয়। ১৯২৩ িখৰ্. েয সংেযাজন
পৰ্কািশত হয় তােত েকবল ১৯০৫ েথেক ১৯২০ িখৰ্. মেধ পৰ্কািশত বাংলা গৰ্েন্থর তািলকা রেয়েছ।
২. ৪

Long, James. A descriptive catalogue of Bengali works, containing a classified
list of fourteen hundred Bengali books and pamphlets which have issued from
the press during the last sixty years with occational notices of the subjects,
the prices and where printed. Calcutta, 1855.
এই গৰ্েন্থ বাংলা ছাপাখানার ৈশশব অবস্থা েথেক ছাপা যা েমাটামুিট ১৭৯০ িখৰ্. েথেক
১৪০০ িট গৰ্ন্থ ও পুিস্তকার হিদশ েমেল। দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর আরও দু িট আকর গৰ্ন্থ হল –

২. ৫ National Library. Catalogue of printed books in the Asutosh collection. Calcutta
: Government of India Press, [19--] 4 v.
২. ৬ Wenger, John. A catalogue of Sanskrit and Bengalee publications printed in
Bengal. Calcutta, 1865.
আরও একিট গৰ্ন্থপিঞ্জ (মহঃ) মুফাক্করল েহােসেনর ২ খেন্ডর ২০০০ পৃষ্ঠার গৰ্ন্থ, যা
কলকাতার জাতীয় গৰ্ন্থাগাের েদখা যােব।
এই সকল পুরাকীিতর্ েদখেত েদখেত নস্টৰ্ালিজয়ায় ডুেব অনু সন্ধান করেত শুরু কির আরও
েবশ িকছু গৰ্ন্থপিঞ্জর। সংগৰ্হ করেত থািক অধু না পৰ্কািশত িকছু গৰ্ন্থপিঞ্জ। এই পযর্ােয় অনু সন্ধােনর
আরও িকছু গৰ্ন্থপিঞ্জ হল –
২. ৭ অিভিজত্ কুমার েভৗিমক এর “ হাওড়া েজলার সরকার েপািষত সাধারণ গৰ্ন্থাগাের রিক্ষত পুঁিথর
দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কা ” সঙ্কলনিট গেবষক, িবদব্জ্জন, ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পাঠকেদর দীঘর্ িদেনর
চািহদা পূ রণ এবং বহু পৰ্েশ্নর উত্তর িদেয় যােচ্ছ।

১৮

২. ৮ “ ইউিনয়ন ক াটালগ অব েবঙ্গিল বুকস্ এন্ড িপিরয়িডক ালস্ : হুগলী েজলার িবিভন্ন গৰ্ন্থাগাের
রিক্ষত পুস্তক ও পিতৰ্কার েযৗথ তািলকা ” গৰ্ন্থিট হুগলী েজলার ৫০ িটরও েবিশ পৰ্াচীন গৰ্ন্থাগােরর
১৭৭৬ – ১৮৬৬ িখৰ্. মেধ পৰ্কািশত ইংরািজ ও বাংলা দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কার একিট েযৗথ
সূ িচ।

১৯

২. ৯ িডল, ক াথিরন িস্মেথর “ আরিল ইিন্ডয়ান ইম্িপৰ্ন্ট : অ ান একিজিবশন ফৰ্ম দ উইিলয়াম েকির
িহেস্টািরক াল লাইেবৰ্ির অফ শৰ্ীরামপুর ” গৰ্েন্থ ১৯৬২ িখৰ্. অেক্টাবর মােস শৰ্ীরামপুেরর েকরী
গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থ তািলকােত পৰ্দিশর্ত অথর্নীিত, িশক্ষা, ইিতহাস, সাংবািদকতা, ভাষাতত্তব্, সািহত , ধমর্ ও
িবজ্ঞান ইত ািদ িবষয় িনেয় পৰ্িতিট গৰ্ন্থমুদৰ্েণর ইিতহাস সংেক্ষেপ বিণর্ত হেয়েছ, যা েথেক অষ্টাদশ
ও ঊনিবংশ শতা ীর মুদৰ্েণর ইিতহাস সম্পেকর্ সু স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হেয়েছ।

২০

২. ১০ যতীন্দৰ্েমাহন ভট্টাচােযর্র সংকলনায় “ মুিদৰ্ত বাংলা গৰ্ন্থািদর তািলকা, ১৭৪৩ – ১৮৫২ ” বাংলা
ভাষা, সািহত , মানিবক িবদ া, িবজ্ঞান, িশল্প কলা পৰ্ভৃিতর একিট দু ষ্পৰ্াপ আকরগৰ্ন্থ। এই
তািলকািটর ৪ িট ভাগ। যথা ১ম - লঙ সংকিলত ‘গৰ্ন্থাবিল’র যথাযথ পুনমুর্দৰ্ণ, ২য় - লঙ সংকিলত
‘গৰ্ন্থাবিল’র যথাসম্ভব সনাক্তকরণ, ৩য় - গৰ্ন্থাবিলেত অনু িল্লিখত অথচ ১৮৫২ িখৰ্. ও তার পূ েবর্
মুিদৰ্ত গৰ্ন্থািদর বণর্ানু কৰ্িমক তািলকা, ৪থর্ - ১৮৫২ িখৰ্. ও তার পূ েবর্ মুিদৰ্ত ইংরািজ ও বাংলা ভাষার
আখ াপতৰ্ যু ক্ত বাংলা গৰ্ন্থািদর েরামান বণর্ানু কৰ্িমক তািলকা। আচাযর্ দীেনশ চন্দৰ্ েসেনর িপৰ্য়তম
ছাতৰ্েদর অন তম, বাংলা পুঁিথ জগেতর পৰ্বাদ পুরুষ, অধ াপক যতীন্দৰ্েমাহন ভট্টাচােযর্র সু দীঘর্
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জীবেনর গেবষণার ফল এই পিঞ্জ। ১৮৫২ িখৰ্. মুিদৰ্ত েরভােরন্ড েজমস লেঙর তািলকােক উদ্ধার
কের িতিন দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পিঞ্জ সংকলেন তার অতুলনীয় দক্ষতা, ৈবজ্ঞািনক মন ও অনু সিন্ধত্সার
পিরচয় েরেখেছন যা গেবষক মহেল পরম আগৰ্েহর।

২১

২. ১১ যতীন্দৰ্েমাহন ভট্টাচােযর্র সঙ্কলনায় ও শৰ্ী সু নীল িবহারী েঘােষর তত্তব্াবধােন ও সম্পাদনায় “ মুিদৰ্ত
বাংলা গৰ্েন্থর পিঞ্জ, ১৮৫৩ – ১৮৬৭ ” গৰ্ন্থিটেত ঊনিবংশ শতা ীর পৰ্ায় ২৯৯৩ িট গৰ্েন্থর গৰ্ন্থাগার
িবজ্ঞান সম্মত পিঞ্জ সংকিলত হেয়েছ। পিশ্চমবেঙ্গর িবিভন্ন গৰ্ন্থাগার ও েজমস লং সহ িবিভন্ন সূ িচ
েথেক িমিলেয় িমিলেয় অিত যেত্নর সেঙ্গ পৰ্স্তুত গৰ্ন্থপিঞ্জিট গৰ্ন্থকার অনু যায়ী িবন স্ত হেয়েছ। বতর্মােন
আউট অফ িপৰ্ন্ট এই গৰ্ন্থিট ঊনিবংশ শতা ীর সমাজিবজ্ঞান গেবষণার জন এক গুরুতব্পূ ণর্
আকরগৰ্ন্থ।

২২

২. ১২ সঙ্ঘিমতৰ্া েচৗধু রীর “ আধু িনক বাংলা সািহেত মিহলা রিচত রচনার কৰ্মিবকাশ, ১৮৫০-১৯০০ ”
গেবষণাপতৰ্িট ( যা পরবতর্ীকােল গৰ্ন্থাকাের পৰ্কািশত হয়) গৰ্ন্থাগার ও তথ িবজ্ঞান িভিত্তক ঊনিবংশ
শতা ীর বাংলা সািহত িবেশষ কের মিহলা সািহত ও মিহলা পৰ্সঙ্গ সম্পিকর্ত ইিতহাস আেলাচনা,
তথ ও বস্তুিনষ্ঠ মূ ল ািয়ত সংকলন।

২৩

২. ১৩ সরসব্তী িমেশৰ্র “ িনবর্ািচত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থপঞ্জী : গৰ্ন্থাগার সংগৰ্হ, ১৬৪৮-১৯০০ ” গৰ্ন্থপিঞ্জেত
উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গৰ্ন্থাগােরর ঊনিবংশ শতা ীর ৮৯৫িট বাংলা ও ১০৫িট ইংরািজ ভাষার
েমাট ১০০০িট দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পিঞ্জ সংকিলত হেয়েছ। তািলকািট েলখেকর নাম অনু যায়ী বণর্ানু কৰ্েম
িবন স্ত। পৰ্থেম গৰ্ন্থাগােরর ডাক সংখ া, েলখক, আখ া, পৰ্কাশক, মুদৰ্ক, পৰ্কাশকাল, পৃষ্ঠা, মূ ল ও
েশেষ সংিক্ষপ্ত টীকা রেয়েছ। জানা যােচ্ছ েয এই গৰ্ন্থাগাের ৫৫,০০০ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ, সামিয়কপতৰ্ ও
পিতৰ্কা, পুঁিথ রেয়েছ যা পৰ্ধানত ঊনিবংশ শতা ীর বাংলার ইিতহােসর অনন গেবষণা েক্ষতৰ্।

২৪

২. ১৪ বঙ্গীয় সািহত পিরষত্ সহ পিশ্চমবেঙ্গর শতবষর্ পৰ্াচীন েবশ িকছু সাধারণ গৰ্ন্থাগার তােদর গৰ্ন্থাগােরর
বাংলা গৰ্ন্থগুিলর তািলকা পৰ্কাশ করত। েয সকল গৰ্ন্থাগাের িগেয় ঊনিবংশ শতা ীর পুরেনা
গৰ্ন্থতিলকা ও সূ িচ অনু সন্ধান কির েসগুিল হল - (১) ৈচতন লাইেবৰ্ির : বাংলা পুস্তেকর তািলকা.
পৰ্থম ভাগ – দব্াদশ ভাগ. কিলকাতা : ৈচতন লাইেবৰ্ির, ১৯৪৯ - ১৯৬১. ১২ খ. (২) তালতলা
পাবিলক লাইেবৰ্রী : বাংলা পুস্তক তািলকা ( ১৪ই নেভমব্র ১৯৮০ িখৰ্. পযর্ন্ত ). কলকাতা : তালতলা
পাবিলক লাইেবৰ্রী, ১৯৮১. ১৮৫ পৃ. (৩) বঙ্গীয় সািহত -পিরষত্ পুস্তকালয় : পুস্তক তািলকা : পৰ্থম
খন্ড-বাংলা পুস্তক. কিলকাতা : বঙ্গীয় সািহত পিরষত্, ১৩৪৮ ব. (৪) বাগবাজার িরিডং লাইেবৰ্রী :
বাংলা পুস্তক তািলকা. কলকাতা : বাগবাজার িরিডং লাইেবৰ্রী, ১৯৯২. ৩১০ পৃ. (৫) ভারতী পিরষদ
: বাংলা গৰ্ন্থতািলকা, নবপযর্ায়, সাধারণ িবভাগ. কলকাতা : ভারতী পিরষদ, ১৯৮১. ২০০ পৃ. (৬)
িশিশর কুমার ইনিষ্টটু ট : বাংলা পুস্তক তািলকা. কিলকাতা : িশিশর কুমার ইনিষ্টটু ট, ১৩৭৮ ব. ?
১৬০ পৃ.। সাম্পৰ্িতক কােল পিশ্চমবঙ্গ বাংলা আকােদিম পৰ্কািশত অথর্নীিত ও ইিতহােসর উপর দু িট
গৰ্ন্থপিঞ্জ যথা দু গর্াপৰ্সাদ ভট্টাচাযর্ সংকিলত “ বাংলা ভাষায় অথর্নীিত চচর্া : িনবর্ািচত গৰ্ন্থপঞ্জী,
১৮০০–১৯৫০ ” ও সু নীলিবহারী েঘাষ সম্পািদত “ বাংলা ভাষায় ইিতহাসচচ্চর্া গৰ্ন্থপঞ্জী ”
গেবষকেদর কােছ অত ন্ত আগৰ্েহর।
২. ১৫ আিশস খাস্তগীর “ উিনশ শতেকর বাংলা গৰ্ন্থ ” গৰ্ন্থধৃ ত রচনািট বাংলা গৰ্ন্থমুদৰ্ণ ও পৰ্কাশেনর
সংখ াগত িহসাব িনকােশর একিট অনন দিলল। অনু সন্ধান ও গেবষণা কের েলখক িলেখেছন “
উিনশ শতেক কত টাইেটেলর কত গৰ্ন্থ, কত কিপ ছাপা হেয়েছ তার পূ ণর্াঙ্গ িহেসব পাওয়া যােব
না। অেনক গৰ্ন্থ পৰ্চােরর আেলায় আেসিন, অেনেক সরকািরভােব পৰ্কাশনার নাম নিথভুক্ত করানিন।
বহু গৰ্ন্থ ব িক্তগত সংগৰ্েহ েথেক অযেত্ন নষ্ট হেয়েছ, পাঠ গৰ্ন্থ অবেহলায় ধব্ংস হেয়েছ। েবঙ্গল
লাইেবৰ্ির ক াটালেগ সব গৰ্ন্থ েয নিথভুক্ত হেয়েছ এমন নয়। বতর্মােন েস তািলকার অবস্থাও এমন
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েশাচনীয় েয, পােঠাদ্ধার করা দু ঃসাধ । েযটুকু উদ্ধার করা েগেছ তােত েদখিছ ১৮৭৩ েথেক ১৮৯৯
পযর্ন্ত পৰ্ােদিশক ভাষায় ( অথর্াত্ অসমীয়া, ওিড়য়া, িহিন্দ সহ ) েমাট পৰ্কাশনা পৰ্ায় ৩০ হাজার।
গেড় ১৫০০ কিপ ধরেল ছাপা হেয়েছ অন্তত ৮ েকািট ৫০ লক্ষ কিপ। এর মেধ বাংলা ভাষার গৰ্ন্থই
িসংহভাগ। অন্তত ৩ েকািট েতা বেটই। ” ( েদখুন পৃ. ৩৯৫)
বাংলা গান, িশশু িশক্ষা ও বণর্ পিরচয়, িবজ্ঞােনর পিরচয়, সহািয়কা বা েনাটগৰ্ন্থ, অিভধান,
ব াকরণ, জীবনী, ধমর্, কৃিষ, িচিকত্সািবজ্ঞান, বইেয়র িবজ্ঞাপন ইত ািদ িবষয় ৈবিচেতৰ্ সমব্িলত গৰ্েন্থর
অিত সংিক্ষপ্ত তািলকা ও িববরণ বাংলার ইিতহাস ও সংস্কৃিতেক নতুন কের তুেল ধেরেছ। ২৫
২. ১৬ সু নীল িবহারী েঘাষ “ একিট অপিরিচত বাংলা গৰ্ন্থসূ িচ ” িনবন্ধিটেত ( িমলনী ; পুনিমর্লন উত্সব
স্মরিণকা ’৯৯. কলকাতা : গৰ্ন্থাগার ও তথ িবজ্ঞান িবভাগ, যা. িব., ১৯৯৯. পৃ. ৮-১০ ) ইিন্ডয়া
অিফস লাইেবৰ্িরেত রিক্ষত Catalogue/of/Sanskrit and Bengali Books/ Processed
under/The Descriptive of the Secretary of State/No. 53, dated the 24

th

July

1863 গৰ্ন্থিটর সংিক্ষপ্ত িববরণ িদেয়েছন। এছাড়াও িতিন েরভােরন্ড েজমস লং – এর ৈতরী করা ৪িট
বাংলা তািলকা ও েবঙ্গল লাইেবৰ্ির ক াটালেগর িবষয়বস্তুও উেল্লখ কেরেছন। েলখেকর আেক্ষপ,
আমরা কজন এই মহামনীষীর (লং) কথা মেন েরেখিছ িযিন যত্ন কের বাংলা িশেখিছেলন, ভারেতর
সামািজক, অথর্ৈনিতক ও অন ান নানা সমস া িনেয় িচন্তাভাবনা করেতন, সবর্পির ভারত িচন্তায় মগ্ন
থাকেতন। এছাড়াও িবদগ্ধ এই গৰ্ন্থপিঞ্জিবদ েলখেকর “ মুিদৰ্ত বাংলা বইেয়র তথ –আকরগৰ্ন্থ ”
পৰ্বন্ধিট খুবই তথ বহুল। ২৬
অন ান পৰ্িতষ্ঠােন সাম্পৰ্িতক কােল দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর উপর িথিসস, গেবষণা হেয়েছ একিট।
েসিট

হল –

সনত্ ভট্টাচােযর্র “ িবশব্ভারতী গৰ্ন্থাগাের পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ বাংলা গৰ্ন্থ : িবষয়

িবেশ্লষণ ও গেবষণার উপাদান ” গেবষণাপতৰ্ (২০১২) েযখােন ঐ িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের
১৯৪০ িখৰ্. আেগ পযর্ন্ত মাতৰ্ ২৪৬ িট গৰ্েন্থর সূ িচকরণ ও সারসংেক্ষপ কের িবেশ্লষণ করা হেয়েছ।
যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থাগার ও তথ িবজ্ঞােনর স্নাতেকাত্তর পাঠকৰ্েম িডসােটর্শন হেয়েছ মাতৰ্
িতনিট। (১) চন্দ, জয়দীপ-এর েডেভলপেমন্ট, কােলকশন অ ান্ড সািভর্েসস অফ সাম েসঞ্চুির ওল্ড
পাবিলক লাইেবৰ্িরস্ ইন কলকাতা : অ ান্ ইভ ালু েয়িটভ স্টািড (২০০২) (২) সু দীপ রায়-এর “
কলকাতায় মুিদৰ্ত বাংলা গৰ্েন্থর পঞ্জী, ১৮৬৮-১৮৭৫ ” (২০০৯)। (৩) সু িস্মতা সরকার-এর “
কিলকাতার কেয়কিট িনবর্ািচত সাধারণ গৰ্ন্থাগােরর দু ষ্পৰ্াপ বইেয়র েযৗথসূ িচ ” (২০০৬)।
২. ১৭ পিশ্চমবেঙ্গর িবশব্িবদ ালয়গুিলেত ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্ন্থ ছাড়া বাংলা ও ইংরািজ ভাষার পতৰ্পিতৰ্কার
সংখ া কম নয়। গেবষণায় এই সকল পিতৰ্কায় পৰ্কািশত পৰ্বেন্ধর গুরুতব্ অপিরসীম। যিদও বাংলা
পতৰ্পিতৰ্কার সংগৰ্েহর অনু সন্ধান এই গেবষণা সন্দেভর্র অন্তভুর্ক্ত নয় তবুও দান ও কৰ্েয়র মাধ েম
কল াণী িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের েয সব সামিয়ক পতৰ্ পিতৰ্কার সংরক্ষেণর কাজ চলেছ
তার হিদশ জানােনা কতর্ব বেল মেন কির। তাপস সাহা “ কল াণী িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয়
গৰ্ন্থাগাের রিক্ষত বাংলা সামিয়ক পিতৰ্কা ” পৰ্বেন্ধ ঊনিবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত ও এই গৰ্ন্থাগাের
রিক্ষত পিতৰ্কার েয সব তািলকা িদেয় গেবষক পাঠকেদর দৃ িষ্ট আকষর্ন করেত েচেয়েছন তার
কেয়কিট হল – আযর্দশর্ন, পিরচািরকা (নবপযর্ায়), অেনব্ষা, েগাপালভাঁড় : রহস জনক মািসকপতৰ্,
বামােবািধনী, ভারতী, সাধনা, সািহত , সািহত পিরষত্ পিতৰ্কা ইত ািদ।

২৭

২. ১৮ পিশ্চমবেঙ্গর িবিভন্ন ধরেণর েবশ িকছু গৰ্ন্থাগােরর ( জাতীয় গৰ্ন্থাগার, সাধারণ গৰ্ন্থাগার,
িবশব্িবদ ালয় সহ অনান িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর গৰ্ন্থাগার ও িবেশষ বা গেবষণামূ লক গৰ্ন্থাগার ) কাডর্সূিচ
বা ওেয়বওপ াক গুিল অনু সন্ধান করেল ঊনিবংশ শতেকর অেনক দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর হিদশ েমেল। এই
মুহুেতর্ েয দু িট গৰ্ন্থাগােরর

ডাটােবস ও ফুল েটক্সট িডিজটাল আকর্াইভ ৈতির হেয়েছ যা

ওেয়বসাইট এর মাধ েম েদখা ও িপিডএফ আকাের ডাউনেলাড করা যায় (১) পিশ্চমবঙ্গ রাজ
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েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার কতৃর্ক পিরচািলত পিশ্চমবেঙ্গর সাধারণ গৰ্ন্থাগার সমূ েহর েনটওয়াকর্ ( West
Bengal Public Library Network [ বাংলা ও ইংরািজ গৰ্েন্থর ফুলেটক্সট েপাটর্াল ] েদখুন
http://www.wbpublibnet.gov.in:8080/openenrichv41/LIBRARY_
new/html/health_department.jsp?page=http://dspace.wbpublibnet.gov.in:8080/js
pui এবং (২) স্কুল অফ কালচারাল েটক্সস অ ান্ড েরকডর্স, যা. িব. উেদ ােগ ৈতির “
Bibliography system and location register of Bengali books - 1801–1867 ”. েদখুন
http://www.compcon-asso.in/projects/biblio/welcome.php
পৰ্সঙ্গত উেল্লখ , ব িক্তগত িকেন্ডল ছাড়াও, পিশ্চমবঙ্গ সরকােরর তথ ও পৰ্যু িক্ত িবভাগ
পৰ্িতিষ্ঠত

“

ভাষা

পৰ্যু িক্ত

ও

গেবষণা

পিরষদ

”

পিরচািলত

www.rabindra-

rachanabali.nltr.org সাইেট রবীন্দৰ্নাথ, বিঙ্কমচন্দৰ্ ও শরত্চেন্দৰ্র েলখা গৰ্ন্থ পড়া যায়। সম্পৰ্িত
নজরুল ইসলােমর রচনাবিলও ঐ সাইেট েদবার ব বস্থা করেছন পিরষদ কতৃর্পক্ষ। সম্পৰ্িত যাদবপুর
িবশব্িবদ ালেয়র স্কুল অফ কালচারাল েটক্সট অ ান্ড েরকডর্স এর েসৗজেন “ িবিচতৰ্া : ৈবদু িতন
রবীন্দৰ্-রচনাসম্ভার ” পড়া যােচ্ছ bicitra.jdvu.ac.in সাইেট। শুধু তাই নয়, এখােন েদখেত পাওয়া
যােচ্ছ রবীন্দৰ্নােথর পৰ্ায় সব পাণ্ডুিলিপ (৪৭, ৫২০ পৃষ্ঠা) এবং পিতৰ্কায় ও পুস্তকাকাের মুিদৰ্ত সব
পৰ্ামান পােঠর (৯১, ৬৩৭ পৃষ্ঠা) ৈবদু িতন সংস্করণ। এককথায় অসামান এই সাইটিট রবীন্দৰ্
অনু রাগী ও গেবষকেদর কােছ এক আশ্চযর্রকম রূপকথার জগত্।
৩

ঊনিবংশ শতা ীর গৰ্েন্থর মুদৰ্ণ, অলঙ্করণ, গৰ্ন্থিচতৰ্ণ ও পৰ্কাশন ( বাংলা ও ইংরািজ হরফ )
সাম্পৰ্িতক কােল বাংলা মুদৰ্ণ ইিতহাস চচ্চর্ার গুরুতব্ ও ব িপ্তর জন এই িবভাগিটেত মূ লতঃ
বাংলা ভাষার গৰ্েন্থর অনু সন্ধান ও সমীক্ষা করা হেয়েছ।

৩. ১

িচত্তরঞ্জন বেন্দাপাধ ায় সম্পািদত “ দু ই শতেকর বাংলা মুদৰ্ণ ও পৰ্কাশন ” গৰ্ন্থিট বাংলা মুদৰ্ণ ও
পৰ্কাশনা সংকৰ্ান্ত ৪১ িট পৰ্বেন্ধর সংকলন যা িতনিট ভােগ িবভক্ত যথা মুদৰ্ণ (১৫ িট), পৰ্কাশন (১৪
িট) ও নানা পৰ্সঙ্গ (১১ িট)। পিরিশেষ্ট রেয়েছ গভনর্র-েজনােরল কাউিন্সেলর জীণর্ মূ ল কাযর্িববরণী
েথেক উদ্ধার করা হ ােলেদর ব াকরেণর মুদৰ্ণ সম্পকর্ীত আেলাচনা। শৰ্ী বেন্দ াপাধ ায় আেক্ষপ
কেরেছন েয ১৯ শতেকর বাংলা বইেয়র িচতৰ্ ও অলংকরেণর িনদশর্নগুিল অবেহলায় এেক এেক
লু প্ত হেত চেলেছ। িতিন আশা পৰ্কাশ কেরেছন এই গৰ্েন্থ পৰ্ায় ১৭৫ িটর েবিশ িনবর্ািচত ফেটাকিপ
অন্তভুর্ক্ত হওয়ায় এগুিলর আয়ু আেরা িকছু কাল স্থায়ী হেব। পিরেশেষ বাংলায় মুদৰ্ণ ও পৰ্কাশন
সম্পকর্ীত শৰ্ী পৰ্দীপ েচৗধু রীর ৩৯১ িট সংেলেখর ( বাংলা ভাষার ২৮৯ িট ও ইংরািজ ভাষার ১০২
িট ) ‘ িনবর্ািচত পাঠপিঞ্জ ’ ছাতৰ্, েলখক ও গেবষক মহেল খুবই অপিরহায । ২৮
পৰ্সঙ্গত উেল্লখ , অরুণকািন্ত দাসগুেপ্তর “ ভারতবেষর্ মুদৰ্ণ যন্তৰ্ এবং মুিদৰ্ত গৰ্ন্থ – কেয়কিট
কথা ” পৰ্বেন্ধ েলখক একজন িবেদিশ েলিখকা Stark, Urike এর “ An empire of books :
the Naval Kishore Press and the diffusion of the printed word in colonial India
( New Delhi : Parmanent Black, 2007 ) ” গৰ্েন্থর আেলাচনায় জািনেয়েছন – েনাওলিকেশার
তার জীবদ্দশায় পৰ্ায় ৫০০০ পুস্তক পৰ্কাশ কেরিছেলন যার মেধ ২০০০ উদু র্ ভাষার গৰ্ন্থ। স্টাকর্
দু ঃখ পৰ্কাশ কেরেছন েয ভারতবেষর্ অমূ ল হস্তিলিখত পান্ডুিলিপ সম্ভার যথাযথভােব সংরিক্ষত হেচ্ছ
না। তার ফেল গেবষকরা তােদর পৰ্েয়াজনীয় পান্ডুিলিপ ব বহােরর সু েযাগ েথেক বিঞ্চত হেচ্ছন।
( েদখুন গৰ্ন্থাগার. ৫৯, ২, ১৪১৬ ব. [২০১২]. পৃ. ৫১-৫৩ )

৩. ২ েদববৰ্ত েঘােষর “ বাংলা বইেয়র পৰ্চ্ছদ ও অলঙ্করণ ” পৰ্বন্ধিটেত বাংলা গৰ্ন্থ পৰ্কাশনার আনু পূিবর্ক
িববরণ েদওয়া আেছ। বাংলা পৰ্কাশনার অলংকরণ িশল্পীেদর নাম ও কােজর অসাধারণ সব িডজাইন
সংেক্ষেপ িববৃ ত হেয়েছ। েলখক আেক্ষপ কেরেছন, েপৰ্েসই পেড় থােক কভার আর ইলাসেটৰ্শন।
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তারপর ওখান েথেকই ঝাঁট িদেয় েফেল েদওয়া হয়। এগুিল সংরক্ষেণর ব বস্থা করা এখনই
পৰ্েয়াজন।

২৯

৩. ৩ পীযু ষকািন্ত সরকােরর “ বাংলায় বণর্পিরচয় ” গৰ্ন্থিটেত বাংলা বণর্মালার পৰ্াচীন রূপ যথা অেশােকর
বৰ্াহ্মী িলিপ, িসন্ধু উপত কার িচতৰ্িলিপ, আিদবাসী গৃহ িচতৰ্কলা ও বাংলার িশলািলিপ েথেক আধু িনক
বণর্মালার িনজসব্ রূেপর রূপান্তেরর িচতৰ্ ফুেট উেঠেছ। িবদ াসাগেরর বাংলা বণর্মালার িবস্তৃত
তথ বহুল কািহনী তুেল ধরার পাশাপািশ ৭ িট অধ ােয় িলিপ ও অক্ষেরর উদ্ভেবর কথা, বাংলা
মুদৰ্েণর বণর্ময় ইিতহাস সমৃদ্ধ এক িবেশ্লষণধমর্ী আেলাচনা িববৃ ত হেয়েছ যা বাংলা ভাষার দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্েন্থর ৈবিশষ্ট, পৰ্কৃিত ও সব্রূপ জানেত খুবই জরুরী। ৩০
১৮১৬ িখৰ্. গঙ্গািকেশার ভট্টাচাযর্ পৰ্কািশত “ অন্নদামঙ্গল ” েক পৰ্থম সিচতৰ্ গৰ্ন্থ িহসােব
মযর্াদা েদওয়া হয়। িশল্পী িছেলন রামচাঁদ রায়। বাংলা গৰ্েন্থর পৰ্চ্ছদ, অলঙ্করণ ও িচতৰ্েণর কােজর
গেবষণা, িবেশ্লষণী ইিতহাস সিঠকভােব আজও হয়িন। অথচ িবেদেশর পৰ্কাশনা জগেত এর গুরুতব্
অপিরসীম। ইদিনংকােলর উেল্লখেযাগ গৰ্ন্থচচ্চর্াগুিল িনেম্ন বণর্না করা হল।
৩. ৪ বঙ্গীয় সািহত পিরষত্ পৰ্কািশত “ উিনশ শতেক বাংলা গৰ্ন্থিচতৰ্ণ ” গৰ্ন্থিটেত ১৮১৬-১৯০০ িখৰ্.
পযর্ন্ত পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ বাংলা গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কা েথেক সংগৃহীত হেয়েছ শতািধক িচতৰ্। বৰ্েজন্দৰ্নাথ
বেন্দ াপাধ ায়, েযােগশ চন্দৰ্ বাগল, কমলকুমার মজুমদার পৰ্মুেখর েলখাও স্থান েপেয়েছ। হািরেয়
েযেত বসা উিনশ শতক জুেড় বাংলা গৰ্েন্থর িচতৰ্ণ ও মুদৰ্ণ চচর্ার খন্ডিচতৰ্ সিত ই দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর
ইিতহােস মূ ল বান সংস্করণ।

৩১

৩. ৫ শুেভন্দু দাসমুন্সী “ টইপাড়ার টহলদাির ” গৰ্ন্থিটেত ৯িট রচনায় বাংলা গৰ্ন্থ ও তার অঙ্গসজ্জা, বাংলা
হােতর েলখা, হরফসজ্জা েথেক বইেয়র ছিব আর ছিবর বইেয়র সেঙ্গ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পাঠক,
গেবষকেদর এক অপূ বর্ েমলবন্ধন ধরা পেড়েছ। গৰ্ন্থিট উিনশ ও িবশ শতেকর পৰ্চ্ছদ ও অলকরণ,
িশেল্পর িবচাের বাংলা গৰ্েন্থর ইিতহােস এক নতুন সংেযাজন। ৩২
৩. ৬ শৰ্ীপােন্থর “ যখন ছাপাখানা এল ” গৰ্ন্থিট বাংলা ছাপাখানার সু তৰ্পাত ও তার সূ চনাকােলর কািহনী।
গেবষণাল

এই গৰ্ন্থিট বাংলা মুদৰ্ণ ও পৰ্কাশন সংকৰ্ান্ত অজসৰ্ তথ ও ৬৪ িট দু ষ্পৰ্াপ ছিবর

সমনব্েয় ৈতির বাংলা মুদৰ্েণর ইিতহােসর এক অনন দিলল। বাংলা গৰ্ন্থ ছাপার ২০০ বছেরর
৩৩
পৰ্াক্কােল রিচত এই গৰ্ন্থিট নতুন সংস্করেণ পৰ্কািশত হেয়েছ ১৯৯৬ িখৰ্.।
পৰ্সঙ্গত উেল্লখ , পৰ্থম বাংলা মুদৰ্াযন্তৰ্ েকাথায় স্থািপত হেয়িছল ? অতুল সু র ও শৰ্ীপােন্থর
মেত গঙ্গািকেশার ভট্টাচাযর্ িছেলন পৰ্থম বাঙ্গালী মুদৰ্াকর, পৰ্কাশক, সংবাদপতৰ্ পিরচালক ও পুস্তক
িবেকৰ্তা। যিদও সু কুমার েসন – এর মেত আরপুিল েলনস্থ হরচন্দৰ্ রায় স্থািপত বাঙালী যন্তৰ্ হল
পৰ্থম বাঙালী ছাপাখানা।
( অিভিজত্ নন্দী. গৰ্ন্থপাড়ায় িবদ াসাগর. েদখুন সব্পন চকৰ্বতর্ী, সম্পা. মুদৰ্েণর সংস্কৃিত ও বাংলা
গৰ্ন্থ. কলকাতা : অবভাস পৰ্কাশনী, ২০০৭. পৃ. ১০৫ )
৩. ৭ সব্পন চকৰ্বতর্ীর “ মুদৰ্েণর সংস্কৃিত ও বাংলা গৰ্ন্থ ” গৰ্ন্থিট বাংলা গৰ্েন্থিতহােসর এক অনবদ
সংেযাজন। সম্পাদেকর কথায় বাংলা ছাপা বইেয়র ইিতহাস বাদ িদেয় আমােদর সংস্কৃিতর পিরচয়
িনেয় কথা বলাও দু ঃসাধ । ১৬িট পৰ্বেন্ধ আেলািচত হেয়েছ অিভিজত্ গুেপ্তর ‘ভারতবেষর্র গৰ্েন্থিতহাস
: িকছু েমৗল সমস া’ তুষারকািন্ত মহাপােতৰ্র ‘হােত েলখা গৰ্ন্থ‘, আিশস খাস্তগীেরর ‘উিনশ শতেক
বাংলা বইেয়র বাজার’, সব্পন বসু র ‘বাংলা পিতৰ্কার পৰ্চার’, অিভিজত্ নন্দীর ‘গৰ্ন্থপাড়ার িবদ াসাগর’
পৰ্ভৃিত। বাংলা হরেফর পাঁচ পেবর্র িববতর্ন িনেয় িলেখেছন পলাশ বরণ পাল। েসগুিল হল ছাপাখানা
আসার আেগ, পৰ্থম ৫০ বছেরর ছাপা, িবদ াসাগরী আমেলর ছাপা, লাইেনা ছাপা ও কিম্পউটাের
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ছাপা। অেলাক রােয়র পািরবািরক

পুস্তক সংগৰ্হ পৰ্বেন্ধ িবখ াত বাঙািল পিরবার ও মানু ষেদর

সংগৰ্েহ থাকা িবপুল গৰ্ন্থসম্ভােরর তথ রেয়েছ।

৩৪

৩. ৮ মুদৰ্ণ, পৰ্কাশন িনেয় ঊেল্লখেযাগ আরও িকছু গৰ্ন্থ হল – (১) অতুল সু র-এর “ বাংলা মুদৰ্েণর
দু েশা বছর ” (১৯৭৮) (২) বরুণকুমার মুেখাপাধ ায়-এর “ বাংলা মুিদৰ্ত গৰ্েন্থর ইিতহাস : পৰ্থম
খন্ড, আিদ যু গ, ১৬৬৭ – ১৮৩৪,” (কিলকাতা, ১৯৮৫) (৩) েগালাম মুরিশদ-এর “ বঙ্গেদেশ মুদৰ্ণ
ও পৰ্কাশনার আিদপবর্ ” (১৯৮৫) (৪) শ, গৰ্াহাম-এর “ িপৰ্িন্টং ইন ক ালকাটা টু ১৮০০ : আ
েডিস্কৰ্পসন অ ান্ড েচকিলষ্ট অফ িপৰ্িন্টং ইন েলট এইট্িটন্থ েসঞ্চুির ক ালকাটা ” (১৯৮১) (৫)
েকশবন, িব. এস.-এর ২ খেন্ডর দীঘর্ গেবষণা গৰ্ন্থ “ িহিস্টৰ্ অফ িপৰ্িন্টং অ ান্ড পাবিলেকশন ইন
ইিন্ডয়া : আ েস্টাির অফ কালচারাল ির-অ াওেকিনং ” ( ন াশানাল বুক টৰ্াস্ট ) ইত ািদ। বটতলার
সািহত , পৰ্কাশনা মুদৰ্ণ, অলঙ্করণ ও গৰ্ন্থিচতৰ্ণ
েসগুিল হল (১) সু ভদৰ্ কুমার েসেনর

িনেয় েয সকল গৰ্ন্থগুিল েদখার সু েযাগ ঘেটেছ

“ বটতলা - সািহত ও অন ান পৰ্বন্ধ ”. ( কলকাতা : িমতৰ্

ও েঘাষ, ১৪১২ ব. [১৯৪৫]. ২১৫ পৃ. ) (২) সু মন্ত বেন্দ াপাধ ােয়র “ ঔপিনেবিশক বাঙািল জনেচতনায় বটতলা সািহত ”. ( েদখুন সব্পন বসু , সম্পা. উিনশ শতেকর বাঙ্গালী জীবন ও সংস্কৃিত.
কলকাতা : পুস্তক িবপিন, ২০০৩. পৃ. ৩৯৭-৪১২ )। অন দু িট গুরুতব্পূ ণর্ ঐিতহািসক গৰ্ন্থ হল
শৰ্ীপােন্থর “ বটতলা ” ও সু কুমার েসেনর “ বটতলা ”।
৩. ৯ অদৰ্ীশ িবশব্াস ও অিনল আচাযর্ সম্পািদত “ বাঙািলর বটতলা ” গৰ্েন্থ বাঙালীর জনসংস্কৃিত িনমর্ােণ
বটতলা পৰ্কাশেনর িক ভূ িমকা িছল তা তুেল ধরা হেয়েছ। দীঘর্ সাক্ষাত্কাের শৰ্ী পৰ্দীপ বসু
জানােচ্ছন “ এখন েবাঝা যােচ্ছ, বটতলার েযৗনতার ধারণা-সম্পকর্ীত গৰ্ন্থগুেলা আসল গৰ্ন্থ িছল, যা
সােপৰ্স করা উিচত হয়িন। সম্পাদকেদর কথায় উচ্চবেগর্র কালচারাল পিলিটেক্সর ফেল “ অিধকাংশ
লাইেবৰ্িরেত বটতলা েকনা হয়িন, সংরক্ষণ হয়িন, কেলজ ইউিনভািসর্িটেত রাখা হয়িন, সরকাির
পৰ্িতষ্ঠােন অিফিসয়ািল েঢােকিন। এই না হেয় থাকার ফেল চচর্াটাও ‘না’ হেয় েগেছ ”।

৩৫

৩. ১০ ঊনিবংশ শতা ীর কলকাতার মুদৰ্েণ এনেগৰ্ভার বা েখাদাই িশল্পী বেল িবেশষভােব যারা পিরিচত
তারা হেলন টমাস এবং উইিলয়াম ড ািনেয়ল, স ার চালর্স ডয়িল, েজমস েবইিল েফৰ্জির, বালথাজার
উইিলয়াম উড, েহনির সল্ট, উইিলয়াম িসমসন পৰ্মুখ ( েদখুন শৰ্ীপান্থ. যখন ছাপাখানা
এল. পৃ. ৮৩ )। উিনশ শতেকর কলকাতায় কাঠ বা ধাতুেখাদাই িশল্পীর সংখ া বড় কম িছল না।

সলিভনস,

গঙ্গািকেশার ভট্টাচােযর্র অন্নদামঙ্গল (১৮১৬) িদেয় বাংলা গৰ্ন্থিচতৰ্েণর সূ চনা, শতেকর েশষ পেবর্
বাংলা গৰ্ন্থ, পিঞ্জকা আর পতৰ্পিতৰ্কা িমিলেয় ছিবেত ছিবেত ছয়লাপ। িকন্তু িশল্পীেদর নাম, আর
কারও কারও িঠকানা ছাড়া তাঁেদর সমব্েন্ধ আমরা এখনও অন্ধকাের। কািশনাথ িমিস্তৰ্, হিরনাথ
বেন্দ াপাধ ায়, রামচাঁদ রায় েথেক শুরু কের রামধন সব্ণর্কার, হীরালাল কমর্কার, নৃ ত লাল দত্ত,
রূপচাঁদ আচাযর্, িবশব্ম্ভর আচাযর্, েগািবন্দচন্দৰ্ রায়, কািতর্কচন্দৰ্ বসাক, কৃষ্ণচন্দৰ্ িমিস্তৰ্, হীরামিণ
কমর্কার, েগাপালচন্দৰ্ কমর্কার, িবশব্ম্ভর কমর্কার, রামসাগর চকৰ্বতর্ী, মাধবচন্দৰ্ দাস, িপৰ্য়েগাপাল
দাস পৰ্মূ খ কত িশল্পীর নাম পাই। আলাদা কের সংকিলতও হেয়েছ পৰ্ণেবশ মাইিতর সম্পাদনায়
সপ্তিষর্ পৰ্কাশন েথেক “ অলংকরণ / বটতলা েথেক হালিফল ” মেতা বইেয়। অধু না িসগেনট েপৰ্স
েথেক পৰ্কািশত গৰ্ন্থিচেতৰ্র েখাদাই িশল্প অলংকরেণর অন একিট জীবনীমূ লক গৰ্ন্থ হল অিসত
পােলর “ উিনশ শতেকর কাঠেখাদাই : িশল্পী িপৰ্য়েগাপাল দাস ”।
৩. ১১ েগৗতম ভেদৰ্র “ ন াড়া বটতলায় যায় ক'বার ” গৰ্ন্থিট বটতলার মুদৰ্ণ, িচতৰ্ণ ও পৰ্কাশন িনেয় ৩িট
অধ ােয় িবভক্ত। েলখক িঠকই বেলেছন, বটতলার গৰ্ন্থ ও সািহত েযন বাংলা বইেয়র সেঙ্গ েলেপ্ট
আেছ। েলখক পড়া বা েদখােক েদখােনার মেতা পিরিচত কাজগুিল ১৯ ও ২০ শতেকর পৰ্থম
কেয়ক দশেক সাধারণ বাঙািল গৃহেস্থর ৈদনিন্দন জীবেন িক িক রূপ িনেয়েছ তার অনু সন্ধানই
গৰ্ন্থিটর উেদ্দশ । তাই বাংলা বইেয়র ইিতহাসকার তাপ্তী রায় বেলেছন “ েগৗতমদা েয ভােব বটতলা
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বগর্টােক পৰ্শ্ন করেলন, গৰ্ন্থ েলখা, ছাপা, পাঠেকর রসগৰ্ািহতা সব িকছু িমেল েয িদগন্ত খুেল িদেলন,
তােত এটা আকরগৰ্ন্থ হেয় উেঠেছ। ” টীকা ও সূ তৰ্িনেদর্েশ উেল্লিখত িবিভন্ন উত্স েথেক সংগৃহীত
উিনশ শতেকর চমত্কার সব পুঁিথ, িবজ্ঞাপেনর ছিব, পৰ্চ্ছদ, মুদৰ্ণ যন্তৰ্ালয় ও মািলকেদর নাম,
দফতির, মুদৰ্াযেন্তৰ্র আসবাব িবেকৰ্তা, কাগজ, কািলকলম িবেকৰ্তা, কাগেজর ব বসায়ী ও
পৰ্স্তুতকারক, ডাইেরক্টিরেত বুক িডেপািজটার ও পৰ্কাশক পৰ্ভৃিত তথ বাংলা মুদৰ্ণ ও পৰ্কাশনােক
নতুন কের হািজর কেরেছ। ৩৬
৩. ১২ পাল, অিসত-এর “ উডকাট িপৰ্ন্টস অফ নাইনিটন্থ েসঞ্চুির ক ালকাটা ” গৰ্েন্থ উিনশ শতেকর
কলকাতায় বাংলা গৰ্ন্থ, পতৰ্পিতৰ্কা ও পিঞ্জকায়, গৰ্েন্থর পৃষ্ঠার িবজ্ঞাপেন, মুদৰ্ণ, িচতৰ্ণ ও অলঙ্করেণ
কাঠেখাদাই িশল্প ও েদিশ িবেদিশ িশল্পীর িববরেণ জীবন্ত হেয় ঊেঠেছ।

৩৭

৩. ১৩ েবঙ্কটচলপিত, এ. আর. এর “ দ পৰ্িভন্স অব দ বুক : স্কলাসর্, স্কৰ্াই স, অ ান্ড িস্কৰ্বলাসর্ ইন
কেলািনয়াল তািমলনাডু ” গৰ্ন্থিট ভারতীয় গৰ্ন্থচচর্ার সাম্পৰ্িতক ইিতহােস এক উজ্জব্ল সংেযাজন।
গৰ্ন্থিটর আেলাচনা পৰ্সেঙ্গ অধ াপক সব্পন চকৰ্বতর্ী জািনেয়েছন “ ভারতীয় পৰ্কাশকরা আকর্াইভ না
কের অলস হােত েফেল েদন অমূ ল নিথপতৰ্। ফেল ভারতীয় গৰ্েন্থর ইিতহাস রচনা করা খুবই
দু ঃসাধ ... । ” েখেদর কথা এমন একিট পৰ্সেঙ্গর চচ্চর্া ও পিরকৰ্মা, বাংলা গৰ্েন্থর ইিতহােস নতুনতব্
আনেত পাের।

৩৮

৩. ১৪ উিনশ ও িবশ শতেকর পৰ্থমােধর্ পৰ্কািশত বাংলা ও ইংরািজ ভাষার গৰ্ন্থগুিল বতর্মােন ব াপক হাের
পুনমুর্িদৰ্ত হেচ্ছ। এইসব গৰ্ন্থগুিলর উপর িনভর্র কের নতুন িবেশ্লষণী আেলাচনার অবকাশ আেছ
বেল মেন কির। পৰ্কািশত হেচ্ছ ফ াক্িসিমিল সংস্করণ। বাংলা ভাষায় নবপতৰ্ পৰ্কাশন-এর
রজনীকান্ত গুেপ্তর “ িসপাহী যু েদ্ধর ইিতহাস ”, রামপৰ্াণ গুেপ্তর “ িরয়াজ-উস-সালািতন ”, অদৰ্ীশ
িবশব্ােসর সম্পাদনায় “ বটতলার গৰ্ন্থ : উিনশ শতেকর দু ষ্পৰ্াপ কুিড়িট গৰ্ন্থ ” েমাট ৪০ িট গৰ্েন্থর
পুনমুর্দৰ্ণ যা দু ই খেন্ড পৰ্কািশত হেয়েছ। কলকাতার অলকানন্দা পাবিলশাসর্ েথেক বািরদবরণ েঘাষ
এর সম্পাদনায় সম্পৰ্িত দু ই মলােটর মেধ পুনমুর্িদৰ্ত হেয়েছ রাজনারায়ণ বসু র “ েসকাল আর
একাল ও িহন্দু অথবা েপৰ্িসেডন্সী কেলেজর ইিতবৃ ত্ত ”। েসিরবান কতৃর্ক পুরাতনী গৰ্ন্থমালা িসিরেজ
পৰ্কািশত হেয়েছ শৰ্ী কালীপৰ্সন্ন েঘােষর “ ভৰ্ািন্তিবেনাদ ” (১৮৮১) আর লালিবহারী েদ কতৃর্ক রিচত
“ েগািবন্দ সামন্ত ” ইত ািদ। ঊনিবংশ শতা ীেত ইংরািজ ভাষায় পৰ্কািশত গৰ্ন্থগুিলর ফ ািক্সিমিল
সংস্করণ (শতািধক গৰ্ন্থ) েদখা িমলেব যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র ইংরািজ িবভােগর িবভাগীয়
গৰ্ন্থাগাের।
উিনশ শতেকর গৰ্ন্থগুিলর িডিজটাইেজশন, ফ ািক্সিমিল সংস্করণ হেল েকান পৰ্শ্ন েনই, িকন্তু
ইদািনংকােল পুনমুর্দৰ্েণ গািফলিত ধরা পড়েছ পৰ্চন্ড হাের। িবকৃত হেচ্ছ গৰ্ন্থমুদৰ্ণ ও পৰ্চ্ছদ
ইিতহােসর ধারা। েলখাঙ্কন, নমুনা পৰ্চ্ছদ িচেতৰ্র ও অলংকরেণর অস্পষ্টতা, ছিবর রং-এর িবকৃিত,
গৰ্ন্থিনমর্ােণ েকানটার কতটা গুরুতব্, এসকল িনেয় সতকর্ কের িদেয়েছন শৰ্েদ্ধয় বইেপাকা মহাশয়।
৪

ঊনিবংশ শতা ীেত পৰ্কািশত গৰ্েন্থর সূ িচকরণ, ডাটােবসকরণ, পিঞ্জকরণ ও সংরক্ষণ
•

সূ িচকরণ ও পিঞ্জকরণ
এখেনা পযর্ন্ত সূ িচকরণ-এর েয িতনিট বা চারিট বাংলা ভাষায় গৰ্ন্থ পৰ্কািশত হেয়েছ

েসগুিলেত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর েকােনা সূ িচকরণ িনয়মাবলী েনই। পৰ্কািশত হয়িন বাংলা ভাষায় সূ িচকরণ
সংিহতা বা িনয়মাবলী। িনভর্র করেত হয় একমাতৰ্ এ এ িস আর ২ আর েকাড, েযখােন দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্েন্থর সূ িচকরেণর জন বহু সমস ার সমাধান েনই। গৰ্ন্থাগার িবজ্ঞােনর পাঠকৰ্েম িবষয়িট
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এেকবােরই অবেহিলত। দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সূ িচকরণ পিঞ্জকরেণর েযসব গৰ্ন্থ ও তথ উত্েসর সন্ধান
আমরা পাই েসগুিল িনেচর শাখাগুিলেত উেল্লখ করা হল –
৪. ১

ডানিকন, পল শ ানার “ হাউ টু কাটালগ আ েরয়ার বুক ” গৰ্েন্থ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সূ িচকরেণর জন
গুরুতব্পূ নর্ কতকগুিল পৰ্েয়াজনীয় িটপ্স িদেয়েছন। যথা – গৰ্ন্থিটেক ভালভােব পরীক্ষা করার পর (
গৰ্ন্থিট অন ান সংস্করণ েথেক েকন আলাদা ), গৰ্ন্থিটর দু ষ্পৰ্াপ তার লক্ষেণর তথ েদওয়া, মুদৰ্েণ
ব বহৃত িশল্পকলা, ফমর্াট, বিহরাকৃিতর িববরণ তুেল ধরা, মুদৰ্ণ ও েটক্সেট উেল্লিখত তেথ র অসঙ্গিত
ও অসম্পূ ণর্তাগুিল সূ িচেত সংেক্ষেপ তুেল ধরা ইত ািদ। ৩৯

৪. ২

েসােয়ন, অিলভ এর “ েনাটস্ ইউস্ড অন ক াটালগ কাডর্স : আ িলস্ট অফ এক্জােম্পল্স ”
সঙ্কলেন গৰ্ন্থ, পতৰ্পিতৰ্কার িবিভন্ন পৰ্কার টীকাগুিল বণর্না করা হেয়েছ।

নানা ধরেনর টীকােক

িকভােব সািজেয় িলখেত হেব, তথ গুিলর সজ্জা িবন াস যত্নসহকাের উেল্লিখত হেয়েছ। দীঘর্িদন ধের
লাইেবৰ্ির অফ কংেগৰ্স-এ েযভােব েনাটগুিল েলখা হয় েসগুিলর িনয়মনীিত বিণর্ত হেয়েছ। দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্েন্থর দু ষ্পৰ্াপ তার লক্ষণ িচহ্নগুিল িকভােব িলখেত হেব েযমন, আেটাগৰ্াফ, বুকেপ্লট, মািলকানা,
সম্পকর্ (Association), পুিষ্পকা, ফ ািক্সিমিল, িশলেমাহর ইত ািদ েলখার পদ্ধিত বণর্না করা
হেয়েছ।

৪০

৪. ৩ আিদত ওহেদদার “ গৰ্ন্থিবদ া ” গৰ্েন্থ ভুিমকা সহ ১০িট অধ ােয় যথা কাগজ, মুদৰ্ণ, পৰ্াচীন মুদৰ্ণযন্তৰ্,
গৰ্ন্থিচতৰ্ণ, গৰ্ন্থণ, সংরক্ষণ, গৰ্ন্থবীক্ষণ, গৰ্ন্থিববরণ, গৰ্ন্থপিঞ্জ পৰ্স্তুতকরণ সম্পেকর্ অত ন্ত েমৗিলক ও
পৰ্াঞ্জল ভাষায় বণর্না কেরেছন। িতিন েজার িদেয় বেলেছন এত সব িজিনস গৰ্ন্থাগািরকেদর না জানা
থাকেল গৰ্ন্থ িনবর্াচেনর কাজটা ভাল হয়না। গৰ্ন্থ সংরক্ষণ ও পিরেষবা েদবার কােজ গৰ্ন্থাগািরকেদর
এসব তত্তব্ ও পৰ্েয়াগ েকৗশল জানা জরুরী। [ িসেস্টম ািটক বা এনু ম ােরিটভ িববিলওগৰ্ািফ বা
আন্তরািঙ্গক গৰ্ন্থিবদ া জানার জন বাংলা ভাষায় পৰ্কািশত মুল বান গৰ্ন্থ এই গৰ্ন্থিট। ]
৪. ৪

৪১

চকৰ্বতর্ী, এম. এল. “ িব িলওগৰ্ািফ : ইন িথওির অ ান্ড পৰ্ াকিটস ” গৰ্েন্থ ১৬িট অধ ােয় িচতৰ্সহ
গৰ্ন্থিবদ ার তত্তব্ ও ইিতহাস বিণর্ত হেয়েছ। িলখন সামগৰ্ী, পৃষ্ঠা, িলখনৈশলী, মুদৰ্েণর ইিতহাস, িচতৰ্ণ,
বাঁধাই, গৰ্েন্থর কিপরাইট ও ৈবধ জমা নীিত, আন্তরািঙ্গক গৰ্ন্থিবদ া পৰ্ভৃিত িবষয়গুিল িবিভন্ন অধ ােয়
অত ন্ত েমৗিলক ভােব ভারতীয় দৃ িষ্টেকাণ েথেক েলখা হেয়েছ, যা গৰ্ন্থাগািরক, গৰ্ন্থপিঞ্জিবদ,
গৰ্েন্থিতহাসকারেদর তথ িদেয় সমৃদ্ধ করেব।
•

৪২

সংরক্ষণ

দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সাধারণভােব সংরক্ষেণর জন ইংরািজ ভাষায় েবশ কেয়কিট গৰ্ন্থ পৰ্কািশত
হেয়েছ। বাংলা ভাষায় এ িবষেয় গৰ্েন্থর সংখ া এেকবােরই হােত েগানা। িবষয়িট েযেহতু খুবই
পৰ্যু িক্তগত ও কািরগিরিবদ া সম্পন্ন তাই িবেশষ েটৰ্িনং এর মাধ েম বা হােতকলেম - কমর্শালার
মাধ েম বার বার অনু শীলন কের দক্ষতা বা ৈনপুণ অজর্ন করেত হয়। েটৰ্িনং এর উপযু ক্ত পৰ্িতষ্ঠান
হল নতুন িদিল্লর ন াশানাল আকর্াইভ। কলকাতার এিশয়ািটক েসাসাইিট, জাতীয় গৰ্ন্থাগার, িভেক্টািরয়া
েমেমািরয়াল, ভারতীয় যাদু ঘর পৰ্ভৃিত পৰ্িতষ্ঠােন সংরক্ষেণর ল াবেরটিরর পিরকাঠােমা েবশ ভাল
এবং িনয়িমত সংরক্ষেণর কাজ হয়। িবষয়িট অনু ধাবেনর জন তত্তব্গত ও ব বহািরক পৰ্েয়াজেন
সাহায পাওয়া যায় এঁেদর কাছ েথেক। এ িবষেয় উেল্লখেযাগ

কেয়কিট গৰ্ন্থ ও রচনা িনেম্ন উেল্লখ

করা হল –
৪. ৫ পৰ্জাপিত, িস. এল. “ আকর্াইেভা-লাইেবৰ্ির েমিটিরয়াল ” গৰ্েন্থ দু ষ্পৰ্াপ সহ সাধারণ গৰ্েন্থর সংরক্ষণ
পৰ্িকৰ্য়া, পৰ্থম ধােপর যত্ন, গৰ্েন্থর শতৰ্ু সনাক্তকরণ ও িবনাস, পৰ্িতেষধক পদ্ধিত ও ব বস্থাগুিলর
খুিটনািট পৰ্যু িক্তগত ও কািরগিরিবদ া িদক বিণর্ত হেয়েছ। এই িবষেয় েলখেকর অন একিট গৰ্ন্থ হল
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“ Conservation of documents : Problems and solutions- policy perspectives ”
(2005)। ৪৩
এই িবষেয় অন দু িট উেল্লখেযাগ গৰ্ন্থ হল (১) Ramaiah, L. S., ed. Preservation of
Library, archive and digital documents : problems and perspectives. New Delhi
: Ess Ess , 2008. xxxiv, 499 p. (২) Plumbe, W. J. Preservation of books in
tropical and subtropical countries. London : Oxford University Press, 1964.
৪. ৬ েগৗতম মুেখাপাধ ােয়র “ পৰ্সঙ্গ েছাট গৰ্ন্থাগার ও তার সংরক্ষণ ব বস্থা ” পৰ্বন্ধ রচনািটেত গৰ্ন্থাগােরর
অমূ ল দু ষ্পৰ্াপ সম্পেদর পৰ্ধানত সংরক্ষেণর পৰ্েয়াজন ও গুরুতব্ যত্ন সহকাের আেলাচনা করা
হেয়েছ। সংরক্ষণ ব বস্থার নানা িদক যথা, িনেরাধক পদ্ধিত ( িপৰ্েভনিটভ কনজারেভশন ),
সংেশাধক পদ্ধিত ( িকউেরিটভ কনজারেভশন ), পুনরুদ্ধার ব বস্থা ( েরসেটােরিটভ কনজারেভশন )
পৰ্ভৃিত সংেক্ষেপ আেলািচত হেয়েছ। েলখক উেল্লখ কেরেছন েয, গৰ্ন্থাগােরর অমূ ল সম্পদ বাঁচােনার
জন রক্ষণােবক্ষেণর কাজ ও দািয়তব্ গৰ্ন্থাগািরকেদরই িনেত হেব।

৪৪

৪. ৭ েমাম চেট্টাপাধ ােয়র “ দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংরক্ষেণর আধু িনক পদ্ধিত ” পৰ্বন্ধিটেত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর
আধু িনক িডিজটাল পদ্ধিতেত সংরক্ষণ করার পদ্ধিতগুিল সংেক্ষেপ আেলািচত হেয়েছ। িডিজটাল
আকর্াইভ, ইন্সিটিটউশনাল িডিজটাল িরেপািজটািরেত তথ সংরক্ষণ করার মাধ েম একসেঙ্গ একই
সমেয় অেনকজন িমেল গৰ্ন্থাগাের িগেয় বা না িগেয় সহেজ মূ ল বান ও দু ষ্পৰ্াপ নিথ েদখেত পাের ও
তথ সংগৰ্হ করেত পাের। আধু িনক িডিজটাল সফটওয়ার এর মাধ েম ( িড-েস্পস, িজ. এস. িড.
এল ইত ািদ ) ও উপযু ক্ত হাডর্ওয়ার পৰ্যু িক্তর সাহােয গৰ্েন্থর স্ক ািনং, ও. িস. আর.-এ এিডিটং-এর
কাজ করা যায়।
যায়।
৫

বৰ্াউজার এর সাহােয সাভর্ার েথেক ক্লােয়েন্ট তথ েখাঁজা ও ডাউনেলাড করা

৪৫

দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর পৰ্দশর্নী, কমর্শালা, েসিমনার ও আেলাচনা
২০০৩ িখৰ্. েথেক ২০১৪ িখৰ্. পযর্ন্ত যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় সহ পিশ্চমবেঙ্গর িবিভন্ন
পৰ্িতষ্ঠােন অনু িষ্ঠত হওয়া দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িনেয় িবিভন্ন পৰ্দশর্নী (৫ িট), আেলাচনা ও েসিমনার (৬ িট)
ও সংরক্ষেণর কমর্শালা ও ওয়াকর্শপ (২ িট)-এ অংশগৰ্হণ কের িবষয়িট সম্পেকর্ গভীরতা অজর্ন
করেত সক্ষম হেয়িছ। পৰ্দশর্নী, আেলাচনা ও েসিমনার ও কমর্শালা ও ওয়াকর্শপগুিলর নাম, স্থান,
তািরখ ও পিরচালক সংগঠকেদর তািলকা এই গেবষণাপেতৰ্র পিরিশষ্ট অংেশ েদখা যােব।

৬

তাত্পযর্ িবেশ্লষণ ও গেবষণার ঊপেযাগীতা
উপেরাক্ত সমীক্ষা েথেক স্পষ্টতই অনু েময় েয, পিশ্চমবঙ্গ ও বাংলােদেশ মুদৰ্ণ, পৰ্কাশন,
গৰ্ন্থিচতৰ্ণ, েখাদাই, পৰ্ভৃিত িনেয় বহু চচ্চর্া হেলও পিশ্চমবেঙ্গর িবশব্িবদ ালয়গুিলর গৰ্ন্থাগােরর দু ষ্পৰ্াপ
সংগৰ্হ, ব িক্তগত ও পািরবািরক গৰ্ন্থাগার িনেয় চচ্চর্া ও গেবষণা অবেহিলত েথেক েগেছ। এর ফেল
হািরেয় যােচ্ছ বহু পৰ্াথিমক ও মাধ িমক তথ উত্স, এক মাতৰ্ েসই সব েসাসর্ গৰ্ন্থ, নিথপতৰ্ ইত ািদ,
েযগুিল ছাপা হেয়িছল মুদৰ্ণ যু েগর পৰ্াক্কােল আঁতুড় অবস্থায়। অপরপেক্ষ মাতৃভাষায় দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর
চিরতৰ্ ও পৰ্কৃিত িবেশ্লষণ, নব নব গেবষণার এগুিলর গুরুতব্ ও পৰ্েয়াজনীয়তা মুল ায়েনর মাধ েম
যাদবপুর িবশব্িবদ ালয়েক পািখর েচাখ কের নমুনা পরীক্ষা করার পৰ্েচষ্টা করা হেয়েছ। অন ান
িবশব্িবদ ালয়গুিলেত ডাঁই হেয়, তালা বন্ধ হেয় পেড় থাকা গৰ্ন্থগুিলর যােত

ডাটােবসকরণ,

সূ িচকরেণর কাজ শুরু হেত পাের ও একটা পূ ণর্াঙ্গ সূ িচ হােতর কােছ পাওয়া যায়, েস সু েযাগ ৈতিরর
পৰ্েচষ্টা করা হেয়েছ, যা গৰ্ন্থাগািরক ও গৰ্ন্থাগার িবজ্ঞােনর িশক্ষকেদর কােছ একটা গাইডবুেকর কাজ
করেব এই গেবষণা গৰ্ন্থ।
28

তথ সূ তৰ্
১

Sarkar, Mahua. Rare documents and books : the Central Library, Jadavpure University.

In 55th session Indian historical Records Commission, December 2-3, 1995. Calcutta :
Jadavpur University, 1995. p. 17-20
২

অরুণ েঘাষ, সম্পা. বই যথা : িনবর্ািচত রচনা-সংকলন. কলকাতা : অবভাস, ২০১২. ২২১ পৃ .

৩

অরুণ মুেখাপাধ ায়. এই বাংলার শতায়ু গৰ্ন্থাগার. কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০৩. ২০৮ পৃ .

৪

অেলাক রায়. বইেয়র জগত্ : পৰ্বন্ধগৰ্ন্থ. কলকাতা : অব য় িলটারাির েসাসাইিট, ২০০৯. ৪৮ পৃ .

৫

আিদত ওহেদদার. বইিবিচতৰ্া. কলকাতা : েবানা, ২০০১. ১২৮ পৃ .

৬

কুণাল িসংহ. পিশ্চমবেঙ্গর পুরাতন গৰ্ন্থাগার ও নিথপতৰ্ সংগৰ্হ. কল াণী, নদীয়া : কল াণী িবশব্িবদ ালয়, ১৯৯৯.
১৩, ২৯৩ পৃ .

৭

ব িক্তগত গৰ্ন্থাগার. েদখুন অরুণ েঘাষ. অক্ষেরর আবাহন, অথবা, পিরবতর্মান গৰ্ন্থাগার ভাবনা. কলকাতা :
েসিরবান, ২০০০. পৃ . ৮৩-৯০

৮

পৰ্মথ েচৗধু রী. গৰ্ন্থাগার. েদখুন অিসতাভ দাস, সঙ্ক. কােলর পৰ্হরী. কলকাতা : িরডাসর্ সািভর্স, ২০০৫.
পৃ . ১৩–২৪

৯
১০

মানসী সাঁতরা. েকােডস্ক : আধু িনক গৰ্েন্থর পূ বর্সূরী. েদখুন গৰ্ন্থাগার. ৬১, ৫, ১৪১৮ ব. [২০১১]. পৃ . ১৩০-৩৪
রাধাপৰ্সাদ গুপ্ত. বইপাগল বাঙািল. েদখুন আনন্দসঙ্গী : ১ পৰ্বন্ধ : আনন্দ বাজার পিতৰ্কা সংকলন, ১৩২৮ –
১৪০৩. কলকাতা : আনন্দ পাবিলশাসর্, ২০০১. পৃ . ২৫৬-৬০

১১

Carter, John. ABC for book–collectors. London : Mercury Books, 1961. 208 p.

১২

Carter, John. Taste and technique in book-collecting. Cambridge : Cambridge University
Press, 1948, r1970. 190 p. [Reprinted with an epilogue, Private Libraries Association]

১৩

Cave, Roderick. Rare book librarianship. 2nd ed. London : Clive Bingley, 1982. 161 p.

১৪

Norman, Jeremy M. Six criteria of rarity in antiquarian books. See http://www.
historyofscience.com/traditions/rare-book.php [Accessed on 20. 5. 2013]

১৫

Breillat, Pierre. The Rare books section in the library. Paris : UNESCO, 1965. 39 p.

১৬

Polard, A. W. Rarity of Books In Encyclopædia Britannica. 11 ed. Chicago :

th

Encyclopaedia Britannica, 1910–1911
১৭

What makes a book rare. In Conserve O Gram. July 9, 1993, No. 19/1 See
http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/19-01.pdf [Accessed on 20.
5. 2013]

১৮

অিভিজত্ কুমার েভৗিমক, সঙ্ক. হাওড়া েজলার সরকার েপািষত সাধারণ গৰ্ন্থাগাের রিক্ষত পুঁিথর দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ
ও পতৰ্পিতৰ্কা. হাওড়া : হাওড়া েজলা গৰ্ন্থাগার, ২০০৩

১৯

ইউিনয়ন ক াটালগ অব েবঙ্গিল বুকস্ এন্ড িপিরয়িডক ালস্ : হুগলী েজলার িবিভন্ন গৰ্ন্থাগাের রিক্ষত পুস্তক ও
পিতৰ্কার েযৗথ তািলকা, ( ১৭৭৬ – ১৮৬৬ ). চুচঁ ু ড়া : পিশ্চমবঙ্গ সাধারেণর গৰ্ন্থাগার কমর্ী সিমিত, ১৮৬৮.
১ম খ. (৩১৮ পৃ .)

২০

Diehl, Katharine Smith , Comp. Early Indian imprints : an exhibition from the William
Carey Historical Library of Serampore. Serampore : Council of Serampore College,
1962. v, 33 p.

২১

যতীন্দৰ্েমাহন ভট্টাচাযর্, সঙ্ক. মুিদৰ্ত বাংলা গৰ্ন্থািদর তািলকা, ১৭৪৩ – ১৮৫২. কলকাতা : এ. মুখাজর্ী, ১৯৯০.
১ম খ. (১৫, ১৬২ পৃ .)

২২

যতীন্দৰ্েমাহন ভট্টাচাযর্, সঙ্ক. মুিদৰ্ত বাংলা গৰ্েন্থর পিঞ্জ, ১৮৫৩ – ১৮৬৭. কলকাতা : পিশ্চমবঙ্গ বাংলা
আকােডিম, ১৯৯৩. ১৭, ৩৪৪, [২৪] পৃ .
29

২৩

সঙ্ঘিমতৰ্া েচৗধু রী. আধু িনক বাংলা সািহেত মিহলা রিচত রচনার কৰ্মিবকাশ, ১৮৫০-১৯০০. কলকাতা :
েবানা, ২০০২. ৮৬৩ পৃ .

২৪

সরসব্তী িমশৰ্. িনবর্ািচত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থপঞ্জী : গৰ্ন্থাগার সংগৰ্হ, ১৬৪৮-১৯০০. েদখুন পৰ্বুদ্ধ চেট্টাপাধ ায়, সম্পা.
একিট আেলাকপৰ্বাহ : উিনশ েথেক একুশ শতক. হুগলী : উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গৰ্ন্থাগার সাধর্শতবষর্
উদ্যাপন কিমিট, ২০০৯. পৃ . ১৭১-২৪৬

২৫

আিশস খাস্তগীর. উিনশ শতেকর বাংলা গৰ্ন্থ. েদখুন সব্পন বসু , সম্পা. উিনশ শতেকর বাঙ্গালী জীবন ও
সংস্কৃিত. কলকাতা : পুস্তক িবপিন, ২০০৩. পৃ . ৩৩৮-৩৯৬.

২৬

সু নীল িবহারী েঘাষ. মুিদৰ্ত বাংলা বইেয়র তথ –আকরগৰ্ন্থ. েদখুন গৰ্ন্থাগার. ৫০, ১২ ; ৈচতৰ্, ১৪০৭ ব.
[২০০১], পৃ . ৬৭-৬৯

২৭

তাপস সাহা. কল াণী িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের রিক্ষত বাংলা সামিয়ক পিতৰ্কা. েদখুন গৰ্ন্থাগার. ৬২,
৮, ১৪১৯ ব. [২০১২]. পৃ . ২১১-২১৮

২৮

িচত্তরঞ্জন বেন্দাপাধ ায়, সম্পা. দু ই শতেকর বাংলা মুদৰ্ণ ও পৰ্কাশন. কিলকাতা : আনন্দ, ১৯৮১. ৫০৫ পৃ .

২৯

েদববৰ্ত েঘাষ. বাংলা বইেয়র পৰ্চ্ছদ ও অলঙ্করণ. েদখুন গৰ্ন্থাগার. ৫৬, ১ ; ১৪১৩ ব. [২০০৬]. পৃ . ৪-৭

৩০

পীযু ষকািন্ত সরকার. বাংলায় বণর্পিরচয়. পিশ্চম েমিদনীপুর : রাজশৰ্র্ী েপৰ্স, ২০০৮. [৮], ২৪০ পৃ .

৩১

উিনশ শতেক বাংলা গৰ্ন্থিচতৰ্ণ. কলকাতা : বঙ্গীয় সািহত পিরষত্, ২০১১

৩২

শুেভন্দু দাসমুন্সী. টইপাড়ার টহলদাির. কলকাতা : সপ্তিষর্, ২০১১. ২০০ পৃ .

৩৩

শৰ্ীপান্থ. যখন ছাপাখানা এল. কলকাতা : পিশ্চমবঙ্গ বাংলা আকােদিম, ১৯৯৬. ১৮২ পৃ .

৩৪

সব্পন চকৰ্বতর্ী, সম্পা. মুদৰ্েণর সংস্কৃিত ও বাংলা গৰ্ন্থ. কলকাতা : অবভাস পৰ্কাশনী, ২০০৭. ২৮৯ পৃ .

৩৫

অদৰ্ীশ িবশব্াস, সম্পা. বাঙািলর বটতলা. কলকাতা : অনু ষ্টুপ. ২০০৫. ৫০০ পৃ .

৩৬

েগৗতম ভদৰ্. ন াড়া বটতলায় যায় ক'বার. কলকাতা : ছািতম বুকস, ২০১১. ৮৭৩ পৃ .

৩৭

Paul, Ashit. Woodcut prints of nineteenth century Calcutta. Calcutta : Seagull, 1983.
128 p.

৩৮

Venkatachalapati, A. R. The province of the book : scholars, skribs, and scribblers in
colonial Tamil Nadu. Ranikhet : Parmanent Black, 2012. xviii, 202 p.

৩৯

Dunkin, P. S. How to catalogue a rare book. Chicago : Amarican Library Association,
1951. vii, 85 p.

৪০

Swain, olive, comp. Notes used on catalog cards : a list of examples. 2

nd

ed. Chicago :

American Library Association, 1963. 82 p.
৪১

আিদত ওহেদদার. গৰ্ন্থিবদ া. কলকাতা : বঙ্গীয় গৰ্ন্থাগার পিরষদ, ১৯৮৩. ২১৫ পৃ .

৪২

Chakraborty, M. L. Bibliography : in theory and practice. Calcutta : World Press, 1996.
xvii, 581 p.

৪৩

Prajapati, C.L. Archivo-library material : their enemies and need of first phase
conservation. New Delhi : Mittal, 1997. ix, 225 p.

৪৪

েগৗতম মুেখাপাধ ায়. পৰ্সঙ্গ েছাট গৰ্ন্থাগার ও তার সংরক্ষণ ব বস্থা. েদখুন গৰ্ন্থাগার. ৫৯, ৭, ১৪১৬ ব.
[২০০৯]. পৃ . ২১৫-১৮

৪৫

েমাম চেট্টাপাধ ায়. দু ষ্পৰ্াপ গৰ্েন্থর সংরক্ষেণর আধু িনক পদ্ধিত. েদখুন গৰ্ন্থাগার. ৫৯, ৪, ১৪১৬ ব. [২০০৯].
পৃ . ১৩২-৩৫

30

িদব্তীয় অধ ায়

যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় : গৰ্ন্থাগার ব বস্থা
•

অধ ােয়র উপিবভাগ সমূ হ :

০

যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গঠন

১

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার –
সংিক্ষপ্ত রূপেরখা

১. ৬

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর উেদ ােগ েসিমনার,
বক্তৃতা ও পুস্তক পৰ্দশর্নী

২

িবশব্িবদ ালেয়র িবভাগীয় গৰ্ন্থাগার ব বস্থা -

১. ১

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার গঠন ও গৰ্ন্থাগার সংগৰ্হ

১. ২

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর িবিভন্ন িবভাগ

২. ১

কািরগরী অনু ষদ-এর গৰ্ন্থাগার

১. ২. ১

পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভাগ

২. ২

কলা অনু ষদ-এর গৰ্ন্থাগার

১. ২. ২

যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগার ও তত্কালীন

২. ৩

িবজ্ঞান অনু ষদ-এর গৰ্ন্থাগার

বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থদান

২. ৪

েসন্টার ও ইন্টারিডিসিপ্লনাির স্টািডজ-এর

সংিক্ষপ্ত পিরচয়

গৰ্ন্থসংগৰ্হ

ও িবেশষ সংগৰ্হ
২. ৫

িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিলেত ব িক্তগত ও

১. ২. ২. ১

বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থদান

১. ২. ২. ২

যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থদান

১. ৩

সল্টেলক ক াম্পাস গৰ্ন্থাগার ব বস্থা

৩

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয় গৰ্ন্থাগার পিরেষবা

১. ৪

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর আধু িনকীকরণ ও

৪

গৰ্ন্থাগার পিরেষবার সময়

অেটােমশন েপৰ্াগৰ্াম

৫

উপসংহার

১. ৫

িবেশষ সংগৰ্হ

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর পৰ্কাশনা

০

যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গঠন
বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর কণধর্ারেদর অক্লান্ত পিরশৰ্েম ১৯৫৫ িখৰ্. ২৪েশ িডেসমব্র

পিশ্চমবঙ্গ িবধানসভায় যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় িবল পােশর মাধ েম বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদেক
যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয় উত্তীণর্ করার মধ িদেয় এই িবশব্িবদ ালেয়র পথ চলা শুরু। বঙ্গীয় জাতীয়
িশক্ষা পিরষেদর সু িবস্তৃত ইিতহাস, ঐিতহ ও বীজ লু িকেয় আেছ ঊনিবংশ শতা ীর েশষ ভােগ সৃ ষ্ট
জাতীয় েচতনার উেন্মষ, ভাগবত চতুষ্পাঠী, ডন েসাসাইিট ও িবংশ শতা ীর সূ চনায় বঙ্গভঙ্গ
আেন্দালন ও িকৰ্য়াকলােপর মেধ । পরবতর্ীকােল ১৯০৫ িখৰ্. সব্েদশী আেন্দালেনর আগুেনর স্ফুিলঙ্গ
ও পরবতর্ী জাতীয় িশক্ষা আেন্দালেনর ফলসব্রুপ ১৯০৬ িখৰ্. ১১ মাচর্ জন্ম িনেয়িছল বঙ্গীয় জাতীয়
িশক্ষা পিরষদ বা National Council of Education, Bengal। সতীশচন্দৰ্ মুেখাপাধ ায়,
রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর, অরিবন্দ েঘাষ হীেরন্দৰ্নাথ দত্ত, িবিপনচন্দৰ্ পাল, আশুেতাষ েচৗধু রী, গুরুদাস
বেন্দ াপাধ ায়, সু েবাধচন্দৰ্ বসু মিল্লক পৰ্মুখ ৯২ জন পৰ্িতষ্ঠাতা সদস েদর িনেয় জাতীয় িশক্ষা
পিরষেদর ঐিতহ ময় ও েরামাঞ্ছকর পথ চলা শুরু হেয়িছল, যার পৰ্থম পেবর্র অিন্তম সমািপ্ত ঘেট
১৯৫৫ িখৰ্. ২৪েশ িডেসমব্র। এই তািরখ েথেকই জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর সভাপিত, তত্কালীন
পিশ্চমবেঙ্গর মুখ মন্তৰ্ী ডঃ িবধানচন্দৰ্ রায় হেয়িছেলন িবশব্িবদ ালেয়র পৰ্থম সভাপিত। পৰ্থম
েরিজস্টার িছেলন শৰ্ী পৰ্বীরচন্দৰ্ বসু মিল্লক এবং পৰ্থম ‘েরক্টর’ (বতর্মােন উপাচাযর্ পদ) িছেলন ডঃ
িতৰ্গুণা চরণ েসন। পরবতর্ীকােল যাদবপুর ইউিনভর্ািসিট অ াক্ট ১৯৮১ ( West Bengal Act XXIV
of 1981 ) পৰ্কািশত হয় ৮ই েসেপ্টমব্র ১৯৮১ ক ালকাটা েগেজট এক্সটৰ্াঅিডনির েনািটিফেকশেন ;
অ ােমন্ডেমন্ট ক ালকাটা েগেজট এক্সটৰ্াঅিডনির েনািটিফেকশন ১৫. ৬. ১৯৮৮
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ইউিনভর্ািসিট ( অ ােমন্ডেমন্ট ) অ াক্ট ২০০০ ( West Bengal Act XVI of 2000 ) পৰ্কািশত হয়
২৫েশ জুলাই ২০০০ ক ালকাটা েগেজট এক্সটৰ্াঅিডনির েনািটিফেকশেন।
িবশব্িবদ ালয় গঠেন জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর যাবতীয় সম্পিত্ত, িপৰ্ন্স আেনায়ার শাহ েরােডর
১০ িবঘা জিম ও রাজা সু েবাধ মিল্লক েরােডর ১৭২ িবঘা িলজ জিম ( ২ িবঘা জিম বােদ, েযখােন
জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর বাড়ী ৈতরীর জন েছেড় রাখা হেয়িছল )

– এর সেঙ্গ সমস্ত বাড়ীঘর,

আসবাবপতৰ্, যন্তৰ্পািত, েমিশন সহ গৰ্ন্থ, পতৰ্ পিতৰ্কা, পুিথঁ, যাবতীয় গৰ্ন্থাগার সম্পিত্ত যাদবপুর
িবশব্িবদ ালেয়র মািলকানাধীন হেয়িছল। যার আনু মািনক মূ ল িছল তখনকার সমেয়র িহসােব ৭৩
লক্ষ ৮২ হাজার ৯৬৪ টাকা। এছাড়াও গভনর্েমন্ট িসিকউিরিট এবং েশয়ার, যার আনু মািনক মূ ল
েসই সময় ৫ লাখ ৫৩ হাজার টাকা এবং ব াঙ্ক ব ালান্স ৫৬ লাখ টাকা িবশব্িবদ ালেয়র নােম
হস্তান্তিরত হেয়িছল। এইভােব পিরষেদর সমস্ত স্থাবর, অস্থাবর সম্পিত্ত সেমত িবশব্িবদ ালেয়র িশক্ষা,
গেবষণা, পঠন-পাঠেনর মান উন্নত করার লক্ষ িনেয় এবং তার সেঙ্গ িবশব্িবদ ালেয়র অধ াপক,
ছাতৰ্ছাতৰ্ী, গেবষক ও িশক্ষাকমর্ীেদর সু স্থ কমর্পিরেবশ উন্নত েথেক উন্নত করার লক্ষ িনেয় যা. িব.
– এর পথ চলা শুরু হেয়িছল।

১

( ১৯০৬ েথেক ১৯৫৫ িখৰ্. পযর্ন্ত জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর সংিক্ষপ্ত
ইিতহাস, কমর্ধারা ও গৰ্ন্থাগার ব বস্থা েকমন িছল জানেত েদখুন চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ২. ২৩ )

১

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার – সংিক্ষপ্ত রূপেরখা

১. ১

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার গঠন ও গৰ্ন্থাগার সংগৰ্হ
েযেকান িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর পঠন পাঠেনর পৰ্ধান ও গুরুতব্পূ ণর্ েকন্দৰ্ হল তার গৰ্ন্থাগার।

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর পথ চলা শুরু ১৯৫৬ িখৰ্. েথেক। িবশব্িবদ ালেয়র পৰ্িতষ্ঠার শুরুেত গৰ্ন্থাগারিটর
অবস্থান িছল শৰ্ীঅরিবন্দ ভবেনর একতলার একিট ঘের ( বতর্মােন কিমিট রুম নং ১ )। পৰ্কৃতপেক্ষ
এই গৰ্ন্থাগারিট িছল জাতীয় িশক্ষা পিরষদ পিরচািলত িস ই িট বা কেলজ অফ ইিঞ্জিনয়ািরং অ ান্ড
েটকেনালিজ-র গৰ্ন্থাগার। েসই সময় গৰ্ন্থাগােরর েমাট পুস্তক সংখ া িছল ১৪,৫০২ িট এবং পতৰ্
পিতৰ্কার সংখ া িছল ৫, ১৭০ িট। ঐ সমেয় ১৯৫০ – ১৯৫৮-এর ১৭ই জুন পযর্ন্ত িবশব্িবদ ালেয়র
গৰ্ন্থাগািরক (ইউিনভািসর্িট লাইেবৰ্িরয়ান ও লাইেবৰ্িরয়ান ইন চাজর্) িছেলন বহু ভাষািবদ পিন্ডত ব িক্ত
শৰ্ী িনরঞ্জন ৈমতৰ্ মহাশয়। মূ লত তাঁরই পৰ্েচষ্টায় গৰ্ন্থাগাের সাবর্ দশিমক বিগর্করণ (ইউিনভাসর্াল
েডিসম াল ক্লািসিফেকশন িস্কম) এর ব বহার শুরু হয়। ১৮. ০৬. ১৯৫৮ িখৰ্. িবশব্িবদ ালেয়র
মুখ গৰ্ন্থাগািরক (ঐ সময় েথেক মুখ গৰ্ন্থাগািরক নােম নতুন পদ সৃ িষ্ট হয়) িহসােব েযাগদান কেরন
আর এক দক্ষ কৃিত ব িক্ত শৰ্ী অিজত কুমার মুেখাপাধ ায়। ১৯৫৭-১৯৫৮ সময়সীমায় গৰ্ন্থাগােরর
গৰ্ন্থসংখ া ১৮, ০৭৭ েথেক েবেড় হেয়িছল ৩২,৯২৩ িট এবং পিতৰ্কা ৫, ৪৯৮ েথেক হেয়িছল ৫,
৮৪৮ িট। ১৯৫৭-১৯৫৮ সময়সীমায় ৩ জন বৃ িত্তকূশলী গৰ্ন্থাগািরক, ৩ জন ক্লাকর্, ২ জন গৰ্ন্থাগার
িবজ্ঞােনর ছাতৰ্ (পাটর্ টাইম) ও ১ জন দফতরী সহ েমাট ৯ জন কমর্ী িনযু ক্ত িছেলন। ১৯৫৮ –
১৯৫৯ সময়সীমায় ১ জন মুখ গৰ্ন্থাগািরক, ১ জন গৰ্ন্থাগািরক, ১ জন সহ গৰ্ন্থাগািরক, ৭ জন
গৰ্ন্থাগার সহায়ক, ৪ জন সূ িচকার, ২ জন আংিশক সমেয়র কমর্ী ও গৰ্ন্থাগার িবজ্ঞােনর ছাতৰ্কমর্ী সহ
েমাট ১৬ জন কমর্ী িছেলন। ১৯৫৭ িখৰ্. েথেক িবশব্িবদ ালেয়র েরক্টর ড. িতৰ্গুনা েসন, মুখ
গৰ্ন্থাগািরক শৰ্ী অিজত কুমার মুেখাপাধ ায় ও িবশব্িবদ ালেয়র অন ান

িশক্ষক মন্ডলীর পৰ্েচষ্টায়

সংগৃহীত হেত থােক নানা পৰ্কার দু ষ্পৰ্াপ ব িক্তগত গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কার সংগৰ্হ।

২

এইসময় ২৩.

০৫. ১৯৫৭ তািরেখ শৰ্ীনাথ দাস নােমর সবেচেয় বড় ব িক্তগত গৰ্ন্থসংগৰ্হিট েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের
এেসিছল।
১৯৫৮ িখৰ্. েথেক ২০১৪ িখৰ্. পযর্ন্ত পযর্ায়কৰ্েম েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর মুখ গৰ্ন্থাগািরকগণ
হেলন- শৰ্ী অিজত কুমার মুেখাপাধ ায়, ডঃ আিদত কুমার ওহেদদার, ডঃ অজয়রঞ্জন চকৰ্বতর্ী,
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শৰ্ীমিত কৃষ্ণা দত্ত, শৰ্ী রামকৃষ্ণ সাহা, শৰ্ী িবেনাদ িবহারী দাস, শৰ্ী মিনলাল মুমুর্ ( বতর্মােন ভারপৰ্াপ্ত
ও অিফিসেয়িটং পৰ্াপ্ত ১লা জুন ২০১১ েথেক )। পৰ্সঙ্গত উেল্লখ , ডঃ দীপক রায় (বতর্মােন
অবসরপৰ্াপ্ত), অ ােসািসেয়ট লাইেবৰ্িরয়ান (িসিনয়র েস্কল) বহুসময় দক্ষতার সেঙ্গ গৰ্ন্থাগার
পিরচালনার দািয়তব্ পালন কেরেছন।
১৯৫৫ সােলর িডেসমব্র েথেক ১৯৫৮ সােলর মেধ িবশব্িবদ ালেয়র উন্নিতকেল্প িবিভন্ন
পিরকল্পনা গৰ্হণ করা হয়। তার মেধ একিট হল েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার স্থাপেনর উেদ্দেশ একিট পৃথক
িবিল্ডং ৈতরী করা। ১৯৫৬ সােল পৰ্ায় ৩০,০০০ বগর্ফুট এলাকা িনেয় েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার ৈতরীর
উেদ্দেশ একিট বাড়ী ৈতরীর পিরকল্পনা েনওয়া হয়। এর জন ইউ. িজ. িস. এবং রাজ সরকােরর
েযৗথ অনু দান িহসােব ৬ লাখ টাকা পাওয়া যায়। যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থাগার ব বস্থা গেড়
উেঠেছ েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার, সল্টেলক ক াম্পাস লাইেবৰ্ির, িবভাগীয় গৰ্ন্থাগার, িবিভন্ন ইন্টারিডিসিপ্লনাির
স্কুল এবং িবিভন্ন েসন্টােরর গৰ্ন্থাগার ব বস্থার িমিলতরূেপ। েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর অ ােনক্স ভবেনর
কাজ শুরু হয় ১৯৯৯ িখৰ্. েথেক। একতলার (৩০০০ বগর্ফুট) কােজর জন ইউ িজ িস েথেক পৰ্থম
িকিস্ত িহসােব পাওয়া যায় ১০ লাখ টাকা।

৩

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর ইিতহাস লক্ষ করেল েদখা যােব েয, েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর উেদ ােগ পৰ্থম
পৰ্কািশত হয় “লাইেবৰ্ির বুেলিটন : আ িসেলক্ট িলস্ট অ ািডশন” (জুলাই ১৯৯১)। বতর্মােন এই
পৰ্কাশনািট বন্ধ। ২০১২ সােলর িবশব্িবদ ালেয়র বািষর্ক িরেপাটর্ অনু যায়ী, িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থাগােরর
গৰ্ন্থসংখ া (িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুেলা িমেল) - পৰ্ায় ৬, ১৪, ৪৪৬িট ; বাঁধাই করা পিতৰ্কা (বাউন্ড
ভিলউম জানর্াল) - পৰ্ায় ৮০,০০০িট ; িথিসস - পৰ্ায় ৪, ৫৮৩িট ; িডসােটর্সশন- পৰ্ায় ৭,০০০িট ;
নন বুক েমিটিরয়াল (েযমন- িরেপাটর্,

প ামেপ্লট, ম াপ ও মাইেকৰ্াফমর্, ইত ািদ ) - পৰ্ায়

৩৭,০০০িট। এই গৰ্ন্থাগার পিশ্চমবেঙ্গর মেধ তৃতীয় বৃ হত্তম গৰ্ন্থাগার।
আেগই বেলিছ, িবশব্িবদ ালেয়র পৰ্ধান ক াম্পােস িতনতলা বািড়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগারিট ৈতরীর
পিরকল্পনা করা হয় ১৯৫৬ সােল। বতর্মােন েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগারিট পৰ্ায় ৩৬, ০০০ বগর্ফুট এলাকা িনেয়
গেড় উেঠেছ। পুরাতন বািড়র পােশ বতর্মােন২২, ০০০ বগর্ফুট িনেয় নতুন চারতলার অ ােনক্স িবিল্ডং
যু ক্ত হেয়েছ। এই অ ােনক্স িবিল্ডং-এর পৰ্িতিট তলার পিরমাপ পৰ্ায় ৫, ৫০০ বগর্ফুট। এছাড়াও
রেয়েছ সল্টেলক ক াম্পােসর েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার।
২০০৩ িখৰ্. েসেপ্টমব্র মােস িবশব্িবদ ালয় মঞ্জরী কিমশেনর ‘েপােটনিসয়াল ফর এক্সিসেলন্স
েপৰ্াগৰ্ােম’ েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের চালু হেয়েছ ‘েসন্টার ফর িডিজটাল লাইেবৰ্ির অ ান্ড ডকুেমেন্টশন’।
িডিজটাল লাইেবৰ্ির সফট্ওয়ার িড-েস্পস এর সাহােয এই িবভােগর অধীেন চালু হেয়েছ ইন্টারেনট
সহ ৬০ িট কিম্পউটার িনেয় লািনর্ং িরেসাসর্ েসন্টার, রেয়েছ

বেস পড়ার পাঠকক্ষ। সল্টেলক

ক াম্পাস গৰ্ন্থাগােরও এই ব বস্থা চালু হেয়েছ ১০ িট কিম্পউটার িনেয়। ইন্টারেনট পিরেসবা ছাড়াও
ই-জানর্াল, ই-বুক, িথিসস ও গেবষণাপেতৰ্র সারসংেক্ষপ, স্নাতেকাতেরর িথিসস ও িডসােটর্শন,
বতর্মান ও পুরােনা পৰ্শ্নপতৰ্ পৰ্ভৃিত এই েকন্দৰ্ েথেক
http://www.jaduniv.edu.in/digitallibrary.php/

পিরেসবা েদওয়া হয়। েপাটর্াল িট হল
অথবা

েদখেত

পােরন

http://juportal.jdvu.ac.in/। বতর্মােন িবশব্িবদ ালেয়র িশক্ষক িশিক্ষকা ও আিধকািরকেদর জন
“JU Digital Library Beyond Campus” নােম পিরেসবা চালু হেয়েছ ক াম্পােসর বািহর েথেক
এই েপাটর্াল ব বহােরর সু িবধা।
১. ২

৪

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর িবিভন্ন িবভাগ
েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর পিরকাঠােমাগত িবন াস করেল েদখা যায় েয এখন পৰ্ধানত ১৭িট

কাযর্িনবাহী িবভাগ িনেয় গৰ্ন্থাগােরর সািবর্ক পিরকাঠােমা গেড় উেঠেছ। িবিভন্ন েসকশেনর
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কাযর্দক্ষতার উপরই েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর সামিগৰ্ক পিরেষবার গুণগত মান িনভর্র কের। বতর্মােন
গৰ্ন্থাগােরর একতলায় অবিস্থত িবিভন্ন িবভাগগুিল হল –

(১) েচক কাউন্টার (২)

েমমব্ারিশপ

েরিজেস্টৰ্শন ( অ ােনক্স ভবেন েমমব্ারিশপ কাডর্ ৈতরী িবভাগ ) (৩) সারকুেলশন ( গৰ্ন্থ েলনেদন
িবভাগ ) (৪) বুক েডসপ াচ (গৰ্ন্থ েপৰ্রণ িবভাগ ) (৫) িরিডংরুম (পাঠকক্ষ িবভাগ) (৬) বাউন্ড
ভিলউম জানর্াল (বাঁধাই পিতৰ্কা িবভাগ – অ ােনক্স ভবেন)। (৭) িথিসস, িপ এইচ িড ও বাঁধাই
পিতৰ্কা ( পৰ্থম েমজানাইন েফ্লাের রেয়েছ, েযগুিল ভিবষ েত সংিশ্লষ্ট িবভােগ স্থানান্তিরত হেব ) ।
এছাড়া গৰ্ন্থাগােরর পৰ্েবেশর মুেখ রেয়েছ ওপ াক সাচর্ েকন্দৰ্ ও কাডর্ ক াটালগ ক ািবেনট।
গৰ্ন্থাগােরর েদাতলায় অবিস্থত িবিভন্ন িবভাগগুিল হল –

(৮)

বুক িসেলক্শন অ ান্ড

অডর্ািরং ( পুস্তক িনবর্াচন ও কৰ্য় িবভাগ ) (৯) ওল্ড অ ান্ড েরয়ার বুক
গৰ্ন্থিবভাগ ) ( িদব্তীয় তলার েমজানাইন েফ্লাের অবিস্থত)

( পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ

(১০) িসিরয়াল ( পিতৰ্কা িবভাগ ) (১১)

েসন্টার ফর িডিজটাল লাইেবৰ্ির অ ান্ড ডকুেমেন্টশন (অ ােনক্স ভবেন)। (১২) ডকুেমন্ট েডিলভাির
(অ ােনক্স ভবেন)।এছাড়াও রেয়েছ মুখ গৰ্ন্থাগািরেকর ঘর ও অিফস, তথ িবজ্ঞানীর ঘর, েজরক্স
পৰ্িতিলিপ েকন্দৰ্, েনট ও ল ান পিরচালনা েকন্দৰ্ ও বাঁধাই করেত পাঠােনার জন ঘর আেনক্স
ভবেন।
গৰ্ন্থাগােরর িতনতলায় অবিস্থত িবিভন্ন িবভাগগুিল হল –
েরফােরন্স পাঠকক্ষ (১৫) েলেবিলং

(১৩)

সূ িচকরণ

(১৪)

(১৬) বাঁধাই পিতৰ্কা ( অ ােনক্স ভবেন )। এছাড়াও রেয়েছ

গৰ্ন্থাগািরেকর বসার ঘর। েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর অ ােনক্স ভবেন চারতলায় অবিস্থত (১৭) িথিসস ও
িডিজটাল আকর্াইভ িবভাগ ( সম্পৰ্িত িডিজটাল আকর্াইভ িবভাগিট ৈতরীর কাজ চলেছ )।
উপেরাক্ত িবিভন্ন িবভােগর সেঙ্গ েমাট ৮িট পাঠকক্ষ ও েরফােরেন্সর ৫িট িরসাচর্ ক ারল
িমিলেয় ৮০০ জন পাঠেকর পড়ার ব বস্থা রেয়েছ। পৰ্সঙ্গত উেল্লখ , েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার তার যাতৰ্া
শুরুর িকছু পের িনেচর তলায় ৈতরী হেয়িছল একিট পূ নর্াঙ্গ বাঁধাই িবভাগ ও দু ই তলায় একিট
ফেটাগৰ্ািফ িবভাগ। গুরুতব্পূ নর্ এই িবভাগ দু িটর অিস্ততব্ আজ আর েনই। বতর্মান গেবষণাপেতৰ্র
িবষয় িবেশ্লষেণর পৰ্েয়াজেন দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও গৰ্ন্থসংগৰ্েহর ইিতহাস জানার জন িনেচ পৰ্াচীন ও
দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভাগ সম্পেকর্ সংিক্ষপ্ত আেলাচনা করা হল।
১. ২. ১

পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভাগ
েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার ব বস্থার মেধ একিট অত ন্ত ঐিতহ পুণর্ েকন্দৰ্ হল পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ

গৰ্ন্থিবভাগ। এখােন সংরিক্ষত রেয়েছ সপ্তদশ শতেকর ৬ িট (ল ািটন ও ফরািস ভাষার গৰ্ন্থ) ও
অষ্টাদশ শতা ীর ১০০ র অিধক ( ইংরািজ ও অন ান িবেদিশ ভাষার গৰ্ন্থ ), ও ঊনিবংশ শতা ীর
৫০০০ এর অিধক দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কার (বাংলা, সংস্কৃত, ইংরািজ ও অন ান িবেদিশ ভাষা )
সম্ভার। এই িবভাগিটেত আলাদা কের রাখা ৩৭ িট িবিশষ্ট কিব, সািহিত ক, সব্াধীনতা সংগৰ্ামী,
সাংবািদক ও গৰ্ন্থেপৰ্মীেদর ব িক্তগত গৰ্ন্থাগার দােনর সংগৰ্হ যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয়
গৰ্ন্থাগারেক অন মাতৰ্া িদেয়েছ। শুধু মাতৰ্ ব িক্তগত সংগৰ্হই নয়, িবিভন্ন জিমদার পািরবার ও
পৰ্িতষ্ঠােনর দান করা সংগৰ্হও রেয়েছ এই িবভােগ। বাংলা ও ইংরািজ ভাষার গৰ্ন্থ ছাড়াও ইটািলয়ান,
জামর্ান, ফরািস, রািশয়ান, সংস্কৃত ইত ািদ ভাষারও বহু মূ ল বান গৰ্ন্থ রেয়েছ এখােন। পুরােনা
মূ ল বান গৰ্ন্থগুিলেক েপাকার হাত েথেক বাঁচােত িফউিমেগশন করার ব বস্থা রেয়েছ। এই িবভােগ
িকছু গুরুতব্পূ নর্ ব িক্তগত ও পািরবািরক গৰ্ন্থাগার সংগৰ্হগুিল হল – অপূ বর্ কুমার চন্দ, শৰ্ীঅরিবন্দ
েঘাষ, কািশমবাজার রাজ, জগন্নাথ চকৰ্বতর্ী,

জয়েগাপাল ব ানাজর্ী,

েজ ািতর্ময়ী েদবী, তারকনাথ

দাস, ধূ জর্িটপৰ্সাদ মূ খাজর্ী, িপ. রায়, বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ, িবনয়কৃষ্ণ দত্ত, িবমলাপৰ্সাদ
মুেখাপাধ ায়, রাধাপৰ্সাদ গুপ্ত, শৰ্ীনাথ দাস, সু ধীন্দৰ্নাথ দত্ত, েহমচন্দৰ্ দাশগুপ্ত, েহেমন্দৰ্পৰ্সাদ েঘাষ
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ইত ািদ। ( এই িবভােগ সংরিক্ষত িবেশষ সংগৰ্হগুিল ও গৰ্ন্থদাতােদর সম্পেকর্ িবশেদ আেলাচনা করা
হেয়েছ গেবষণাপেতৰ্র চতুথর্ অধ ােয় )।
পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থিবভােগর পাঠকক্ষ পিরেষবা ছাড়াও গৰ্েন্থর অবস্থা বুেঝ েজরক্স
পিরেষবা, পৰ্েয়াজেন পাঠকেদর আনা িডিজটাল ক ােমরা ব বহার কের ফেটাকিপ পিরেষবা দান
গেবষকেদর কােছ পরমপৰ্ািপ্ত বলা যায়। পৰ্সঙ্গকৰ্েম উেল্লখ কির, অষ্টাদশ ও ঊনিবংশ শতেক
পৰ্কািশত গৰ্ন্থগুিলর অবস্থা এই রােজ র অন ান গৰ্ন্থাগার েযমন জাতীয় গৰ্ন্থাগার, এিশয়ািটক
েসাসাইিট, বঙ্গীয় সািহত পিরষদ, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইেবৰ্রী ইত ািদ েথেক ভােলা অবস্থায়
রেয়েছ। এখােন এেস গেবষকরা খুব সহেজ তােদর পৰ্েয়াজনীয় গৰ্েন্থর নাগাল েপেয় যান েযখােন
জাতীয় গৰ্ন্থাগােরর মেতা পৰ্িতষ্ঠােন িরকু ইিজশন িস্লপ িদেয় অন্তত এক ঘন্টা অেপক্ষা করার পর
তেবই তােদর কািঙ্খত গৰ্েন্থর সংস্পেশর্ আেসন । আবার কখেনা কখেনা িবফল মেনারথ হেয়
িফরেত হয়। এই িবভােগর িবিভন্ন সংগৰ্েহর মেধ েথেক িকছু গুরুতব্পূ নর্ মূ ল বান ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ
হল –
১) বিঙ্কমচন্দৰ্ চেট্টাপাধ ায়. িবষবৃ ক্ষ : উপন াস. ৪থর্ সং. কিলকাতা : হাের েপৰ্স, ১২৯৯ ব. [১৮৯২].
২৪৬ পৃ.
২) ভূ েদব মুেখাপাধ ায়. গৰ্ীস এবং েরােমর ইিতহাস. হুগলী : কাশীনাথ ভট্টাচাযর্ , ১৩০১ ব.
[১৮৯৪]. ১৮৯ পৃ.
৩) রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর. গীতিবতান. কিলকাতা : িবশব্ভারতী গৰ্ন্থালয়, ১৩৩৯ ব. [১৯৩২]. ৩ খ.
৪) রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর. খাপছাড়া. কিলকাতা : িবশব্ভারতী গৰ্ন্থালয়, ১৩৪৩ ব. [১৯৩৬]. ১৪৪ পৃ.
৫) রিসকেমাহন চেট্টাপাধ ায়. ফিলত েজ ািতষ. ২য় সং. কিলকাতা : রিসকেমাহন চেট্টাপাধ ায়,
১২৯৪ ব. [১৮৮৭]. ২ খ.
৬) রামদাস েসন. ঐিতহািসক-রহস . ২য় সং. কিলকাতা : িনমাইচরণ মুেখাপাধ ায়, ১২৮৩ ব. ২১৭,
২৩৬, ১৯৫ পৃ.
৭) রােজন্দৰ্নাথ িবদ াভূ ষণ. কািলদাস. ২য় সং. কিলকাতা : এস. িস. বসু , ১৩১৭ব. [১৯১০].
৫০১ পৃ.
৮) সেরাজনাথ মুেখাপাধ ায়. শরত্কুমার লািহড়ী ও বেঙ্গর বতর্মান যু গ. কলকাতা : এস.েক. লািহড়ী,
১৯১৭. ৩৩২ পৃ.
৯) হরপৰ্সাদ শাস্তৰ্ী, সম্পা. হাজার বছেরর পুরােনা বাঙলা ভাষায় েবৗদ্ধ গান ও েদাহা :
চযর্ াচযর্ িবিনশ্চয়. কলকাতা. বঙ্গীয় সািহত পিরষদ, ১৩৬৬ ব. ১৯৬ পৃ.
১০) Carey, W.H. The Good old days of honorable John company : being curious
reminiscences illustrating manners and customs of the British in India
during the East India Company from 1600-1858. Calcutta : R. Cambray,
1906. 2 v
১১) Grierson, George A. The modern vernacular literature of Hindustan.
Calcutta : Asiatic Society, 1889. 170 p.
১২) Stewart, Charles. The History of Bengal : from the mohammedan invasion
until the virtual conquest of that country by the English A. D. 1757. 2nd
ed. Calcutta : Bangabashi, 1910. 599 p.
১৩) Todd, James. Annals and antiquities of Rajastan, or, The Central and
Western Rajpoot states of India. Calcutta : Brojendra Lall Dos, 1829. 2 v
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পৰ্সঙ্গকৰ্েম জানাই, এই িবভােগ িবনয় কুমার সরকার দব্ারা রিচত ‘িশক্ষা িবজ্ঞান’ ( ১৪ খন্ড)
সহ ২৩ িট আখ া ও িবনয় কুমার সরকােরর উপর হিরদাস মুেখাপাধ ায় সহ অন ান েলখেকর ৬ িট
বাংলা ও ইংরািজ গৰ্ন্থ একসেঙ্গ রাখা সম্ভব হেয়েছ। ১৯৫৬ িখৰ্. েথেক যাদবপুর িবশব্িবদ ালয়
গৰ্ন্থাগােরর গৰ্ন্থ আহরণ তথা কােলকশান েডেভলপেমন্ট গেড় ওঠার ইিতহাস সম্পেকর্ জানার জন
িনেচ দু িট তািলকায় বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ ও যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থদাতােদর নাম ও
আনু ষিঙ্গক তথ েদওয়া হল।
যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগার ও তত্কালীন বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ

১. ২. ২

গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থদান ও িবেশষ সংগৰ্হ
১. ২. ২. ১

বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থদান
( ১৯০৬ – ১৯৫৫ সাল পযর্ন্ত গৰ্ন্থদাতার নােমর তািলকা। এঁেদর দান করা গৰ্ন্থগুিল

পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ িবভােগর বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ গৰ্ন্থসংগৰ্েহ, েরফােরন্স িবভাগ ও গৰ্ন্থ
েলনেদন িবভােগর স্ট করুেম েদখেত পাওয়া যােব। )
•

ব িক্তগত গৰ্ন্থদাতা ( এঁরা পৰ্ায় পৰ্েত েক জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর পৰ্িতষ্ঠাতা, একিজিকউিটভ কিমিটর
সদস ও বেরণ িশক্ষক িছেলন। দান করা গৰ্ন্থগুিল পিরষেদর আনু য়াল িরেপাটর্ ( ১৯০৭ েথেক
১৯৪৯ ), জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর ক ােলন্ডার, পিরগৰ্হন খাতা ও গৰ্ন্থগুিল েথেক জানা েগেছ )

৫

কৰ্িমক

গৰ্ন্থদাতার নােমর তািলকা

গৰ্ন্থদােনর

গৰ্ন্থ

কৰ্িমক

গৰ্ন্থদাতার নােমর তািলকা

গৰ্ন্থদােনর

গৰ্ন্থ

সংখ া

(অনু বনর্কৰ্েম িবন াস্ত)

বছর

সংখ া

সংখ া

(অনু বনর্কৰ্েম িবন াস্ত)

বছর

সংখ া

১.

শৰ্ী অরিবন্দ েঘাষ

১৯০৮

১৫৬

২৩.

ড: িপ. েক. রায়

১৯০৮

৭

২.

শৰ্ী আশুেতাষ েচৗধু রী

১৯০৮

৮

২৪.

পৰ্ণেবশ িসনহা রায়

১৯৪৭-৪৯

২

৩.

শৰ্ী আশুেতাষ মুখাজর্ী

১৯৪৫

১২

২৫.

িমঞা

আহেমদ, ১৯৪৯-৫১

৮

ফিজল

লাহর
৪.

শৰ্ী ইউ. এন. রায়

১৯৫১-৫২

১৭

২৬.

অধ াপক িব. ব ানাজর্ী

১৯৪৫

৬

৫.

িমস্ ইিন্দরা সরকার

১৯৪৯

৩

২৭.

বাবু মনেমাহন ভট্টাচাযর্

১৯০৮

১২

৬.

ড: এ. এইচ. পােন্ড

১৯৪৯-৫১

১১

২৮.

অধ াপক মনেমাহন মুখাজর্ী

১৯৫২-৫৩

৬৩

৭.

অধ াপক এম. এন. চকৰ্বতর্ী

১৯৪৭-৪৯

৩৩

২৯.

শৰ্ী মনীন্দৰ্ রায়

১৯৪৭-৪৯

১

৮.

শৰ্ী এম. এন. চকৰ্বতর্ী

১৯৪৫

১

৩০.

শৰ্ী মহীন্দৰ্নাথ রায়

১৯৫২-৫৩

১৮

৯.

শৰ্ী এম. এন. চ াটাজর্ী

১৯৫২-৫৩

১০

৩১.

রায় যতীন্দৰ্নাথ েচৗধু রী

১৯০৮

২

১০.

শৰ্ী এম. এন. েসনগুপ্ত

১৯৪৭-৪৯

১

৩২.

শৰ্ী যতীন্দৰ্নাথ েশঠ

১৯৪৭-৪৯

৯

১১.

শৰ্ী এস. েক. দত্ত

১৯৩৩

৪০৫

৩৩.

স ার যদু নাথ সরকার

১২.

শৰ্ী এস. িস. েঘাষ

১৯৪৫

৩৬

৩৪.

বাবু রেমন্দৰ্ সু ন্দর িতৰ্েবদী

১৯০৮

৫

১৩.

শৰ্ী এস. িস. চকৰ্বতর্ী

১৯৪৭-৪৯

১

৩৫.

আ ু র রসু ল

১৯০৮

২

১৪.

শৰ্ী এস. িস. ভট্টাচাযর্

১৯৪৫

২৬

৩৬.

রাসিবহাির েঘাষ

১৯০৮

৭

১৫.

শৰ্ী েক. বাসু

১৯৫১-৫২

৮৪

৩৭.

অধ াপক সতীশ চন্দৰ্

১৯৪৭-৪৯

৮

৮

ভট্টাচাযর্
১৬.

শৰ্ী গুরুদাস ব ানাজর্ী

১৯০৮

১৫

৩৮.

বাবু সতীশ চন্দৰ্ মুখাজর্ী

১৯০৮

২

১৭.

শৰ্ী চারুচন্দৰ্ ভট্টাচাযর্

১৯৪৭-৪৯

৬

৩৯.

শৰ্ী িস. এন. েমেহতা

১৯৪৭-৪৯

১

১৮.

শৰ্ীমিত জয়শৰ্ী েঘাষ

১৯৩৬

১৫৭

৪০.

শৰ্ী সু নীল কুমার ভট্টাচাযর্

১৯৪৭-৪৯

২

১৯.

শৰ্ী জীেতন্দৰ্নাথ দাশগুপ্ত

১৯৫২-৫৩

৬

৪১.

শৰ্ী েস্নহাংশু আচাযর্

১৯৪৭-৪৯

৩৭

২০.

শৰ্ী ৈতৰ্েলাক নাথ চকৰ্বতর্ী

১৯৪৭-৪৯

২

৪২.

বাবু হীেরন্দৰ্নাথ দত্ত

১৯০৮

৫৫

২১.

বাবু েদবপৰ্সাদ সবর্ািধকাির

১৯০৮

৮

৪৩.

শৰ্ী েহমন্ত কুমার

১৯৪৫

১

২২.

ড: নীলরতন সরকার

১৯০৮

৪
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পৰ্ািতষ্ঠািনক গৰ্ন্থদাতা

কৰ্িমক গৰ্ন্থদাতার নােমর তািলকা ( অনু বনর্কৰ্েম িবন স্ত)

গৰ্ন্থদােনর বছর

গৰ্ন্থসংখ া

সংখ া
১.

ইউনাইেটড েস্টটস্ ইনফরেমশন সারিভস

১৯৫১ - ১৯৫৩

১৫২

২.

ইউেনেস্কা সাইন্স েকা-অপােরশন অিফস (সাউথ এিশয়া)

১৯৪৯ - ১৯৫১

৮

৩.

ইনিস্টিটউট অফ ইিঞ্জিনয়ারস্

১৯৪৭ - ১৯৪৯

১

৪.

ইিন্ডয়ান কংিকৰ্ট অ ােসািসেয়শন

১৯৪৭ - ১৯৪৯

২

৫.

ইিলওনেয়স ইউিনভারিসিট

১৯৪৭ - ১৯৪৯

১

৬.

এস. েক. এফ. বল িবয়ািরং েকাম্পািন িলিমেটড

১৯৫১ - ১৯৫২

১০

৭.

ওয়াটমুল ফাউেন্ডশন

১৯৫২ - ১৯৫৩

২৩

৮.

েকাচিবহার েস্টট

১৯৪৭ - ১৯৪৯

১

৯.

ক ালকাটা ইেলকিটৰ্ক সাপ্লাই করেপােরশন

১৯৪৯ - ১৯৫১

৫

১০.

গভর্নেমন্ট অব ইিন্ডয়া

১৯৪৭ - ১৯৫৩

৭

১১.

গভর্নেমন্ট অব েবঙ্গল

১৯৪৭ - ১৯৪৯

১

১২.

টাটা এয়ারকৰ্াফ্ট িলিমেটড

১৯৪৯ - ১৯৫১

২৬

১৩.

িবড়লা ইিঞ্জিনয়ািরং কেলজ

১৯৪৭ - ১৯৪৯

১

১৪.

িবৰ্িটশ ইনফরেমশন সারিভস

১৯৫১ - ১৯৫৩

১৬

১৫.

িবৰ্িটশ েমিশন টুল ইিঞ্জিনয়ািরং েকাম্পানী

১৯৪৭ - ১৯৪৯

২

১৬.

েমসাসর্ লংম ানস্ িগৰ্ন

১৯৪৭ - ১৯৪৯

৬

১৭.

স্টুেডন্টস্ ইউিনয়ন ( িস. ই. িট. েবঙ্গল )

১৯৪৭ - ১৯৪৯

২

১৮.

িস্মথেসািসয়ান ইনিস্টিটউট

১৯৪৭ - ১৯৪৯

৩

এছাড়া আেরা বহু বেরণ ব িক্ত, েলখক, সািহিত ক, ছাতৰ্ছাতৰ্ী ও িশক্ষক, েকাম্পানী
ওপৰ্িতষ্ঠান পিরষেদর গৰ্ন্থাগাের ২িট, ১িট কের গৰ্ন্থ দান কেরেছন। পৰ্সঙ্গত উেল্লখ কির ১৯০৬ িখৰ্.
পৰ্খ াত ব ািরষ্টার রাসিবহারী েঘাষ সবর্পৰ্থম বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর গৰ্ন্থাগার গঠেনর জন
দান কেরন ৫ হাজার টাকা ও েবশ িকছু গৰ্ন্থ। ( জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর গৰ্ন্থাগার ব বস্থা জানেত
েদখুন, চতুথর্ অধ ায় – শাখা নং ২. ২৩ )
১. ২. ২. ২

যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগাের গৰ্ন্থদান ( ১৯৫৬ – ২০১৪ িখৰ্. পযর্ন্ত গৰ্ন্থদাতার
নােমর তািলকা )

আেগই বেলিছ ১৯৫৬ িখৰ্. েথেক শতািধক ব িক্তেদর কাছ েথেক দান ও কৰ্েয়র মাধ েম
যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভাগ গেড় ওেঠ। এর সেঙ্গ
জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর কণর্ধার, িশক্ষক, ছাতৰ্ছাতৰ্ী ও শুভানু ধ ায়ীেদর দান করা ব িক্তগত গৰ্ন্থদাতার
সংখ া শতািধক। যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র িনজসব্ পৰ্কাশনার বহু গৰ্ন্থ েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর েরফােরন্স
িবভাগ ও িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিলেত রেয়েছ। এগুিল পৰ্ধানত যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র িনউজ েলটার,
বািষর্ক িববরণী, পৰ্স্েপক্টাস ও িবিভন্ন িবভাগীয় পিতৰ্কা ও পৰ্কাশনা। এইভােব পৰ্ায় ৪০, ০০০ মত
পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ

গৰ্ন্থ সংগৃহীত হেয়েছ। দান িহসােব পাওয়া কত ব িক্তগত গৰ্ন্থসংগৰ্হ

িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থাগারগুিলেত কত জায়গায় ছিড়েয় েগেছ তা বলা কিঠন। িনেচ গৰ্ন্থদাতােদর একিট
িনবর্ািচত তািলকা েদওয়া হল।
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•

ব িক্তগত গৰ্ন্থদাতা

( নােমর পােশ * িচহ্ন গুিল েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের আলাদা কের সংগৰ্হ

িহসােব রাখা আেছ। দান করা গৰ্ন্থসংখ াগুিল জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর আনু য়াল িরেপাটর্, ক ােলন্ডার
ও গৰ্ন্থগুিল েথেক জানা েগেছ।
কেরও জানা সম্ভব হয়িন )

েবশ িকছু গৰ্ন্থদাতার পিরচয় ও দান করা গৰ্ন্থসংখ া বহু েচষ্টা

৬

কৰ্িমক

গৰ্ন্থদাতা / গৰ্ন্থসংগৰ্েহর নাম

গৰ্ন্থপৰ্ািপ্তর তািরখ / বছর ও

সংখ া

(অনু বনর্কৰ্েম িবন াস্ত)

দান করা গৰ্েন্থর সংখ া

১.

পৰ্েফসর অিজত দত্ত

২.

শৰ্ী অিনল গুপ্ত

৩.

শৰ্ী অপূ বর্ কুমার চন্দ *

পিরিচিত / সংগৰ্হ সম্পিকর্ত তথ

গৰ্ন্থদােনর বছর

গৰ্ন্থসংখ া

১৯৭০-১৯৭১

-

যা. িব. বাংলা িবভােগর অধ াপক িছেলন।

-

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

২৩. ০৭. ১৯৫৭

৯৫০

পিশ্চমবঙ্গ

সরকােরর

(এডুেকশন

িবভােগর)

িশক্ষা িবভােগর িড. িপ. আই. িছেলন। িতিন তার
ব িক্তগত সংগৰ্েহর ৯৫০িট গৰ্ন্থ যা. িব. েক দান
কেরন। ( আেরা জানেত েদখুন চতুথর্ অধ ায়,
শাখা নং ২. ১ )।
৪.

শৰ্ী অিবনাশ চন্দৰ্ ভট্টাচাযর্

-

-

চুন্টা জাতীয় মহািবদ ালেয়র অধ াপক।

৫.

শৰ্ী অিভিজত্ নন্দী

-

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

৬.

শৰ্ী অিমতাভ মুখাজর্ী

১৯৭০-৭২

-

যা. িব. ইিতহােসর অধ াপক। জাতীয় িশক্ষা
পিরষদ িনেয় তার েলখা গৰ্ন্থ “ Fifty years of
national education : the story of an
experiment, 1906 - 1956 ”

৭.

(শৰ্ী) অরিবন্দ েঘাষ *

১৯০৬

১৫৬িটর

ভারেতর সব্াধীনতা সংগৰ্ামী ও দাশর্িনক। গৰ্ন্থগুিল

মত

ধার িহসােব িদেয়িছেলন বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা
পিরষদেক। এই সংগৰ্হিটর িসংহভাগ পিন্ডেচিরর
শৰ্ী অরিবন্দ আশৰ্েম চেল িগেয়েছ। তার ব বহৃত
পৰ্ায় ৪৮িট দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র
েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের েথেক িগেয়েছ। ( আেরা
জানেত েদখুন চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ২. ২ )।

৮.

পৰ্েফসর অরিবন্দ দত্ত

-

৫০িটর

যা. িব. উপাচাযর্ িছেলন।

অিধক
৯.

শৰ্ী অিরন্দম দত্ত

১৯৫৭-১৯৫৮

১০.

শৰ্ী অসীম কুমার দত্ত

১৯৭৩-১৯৭৪

১১.

শৰ্ী অসীম কুমার রায়

নেভমব্র ১৯৯২

১১৪

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।
বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

১০১

পিরচয় জানা যায়িন। সম্ভবত গৰ্ন্থগুিল মািকর্ন
যু ক্তরাষ্টৰ্ েথেক গৰ্ন্থগুিল আেস।

১২.

শৰ্ীমিত অনু বেন্দাপাধ ায় *

০৫. ০২. ১৯৫৯

৭৭৯

কিলকাতা

িবশব্িবদ ালেয়র

ইংরািজ

িবভােগর

িবভাগীয় পৰ্ধান, অধ াপক, ক ালকাটা িরিভউ এর
সম্পাদক

এর কন া। িতিন তার বাবার

জয়েগাপাল বেন্দ াপাধ ায় সংগৰ্হিট দান কেরন।
( আেরা জানেত েদখুন চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং
২. ৫ )।
১৩.

শৰ্ী অরুণ কুমার রায়েচৗধু রী

১৫. ১২. ১৯৫৯

৩৪৫

গৰ্ন্থগুিল পিরগৰ্হেনর কাজ হয় ৩০. ৪. ১৯৬০
েথেক ১৮. ০২. ১৯৬১ িখৰ্. মেধ ।

ও
০৬. ০২. ১৯৬০
১৪.

শৰ্ী অপৰ্িতম মুখাজর্ী

১৯৭০-১৯৭২

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।
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১৫.

আিদত কুমার ওহেদদার *

১১. ০৯. ২০০২

৩৬২

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর মুখ
গৰ্ন্থাগািরক

িছেলন

ও

এই

িবশব্িবদ ালেয়র

গৰ্ন্থাগার ও তথ িবজ্ঞান িবভােগর একজন িবিশষ্ট
অধ াপক িছেলন। রবীন্দৰ্ গেবষক ও বহু
গৰ্ন্থপৰ্েণতা।
১৬.

ডঃ আর. িবশব্াস

-

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

১৭.

আরিত েচৗধু রী *

-

১৯৫

পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

১৮.

ইন্দৰ্িজত্ গুপ্ত *

২০০৬

১৫৮

িস. িপ. আই. এর েনতা ও ভারেতর েকন্দৰ্ীয়
সব্রাষ্টৰ্ মন্তৰ্ী িছেলন (১৯৯৬-১৯৯৮)।

১৯.

ড. এ. কারেবািন, কুইন্স

২৫. ০৩. ১৯৬৩

১৪১

ম ানসন

গৰ্ন্থাগাের পিরগৰ্হণ হয় ০৬. ০৪. ১৯৬৩ েথেক
২০. ০৪. ১৯৬৩ িখৰ্. মেধ ।

২০.

শৰ্ী এ. িস. গুহ

-

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

২১.

শৰ্ী এ. িস. েবাস

১৯৬১-১৯৬২

৩৬

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

২২.

শৰ্ী এ. িস. ভট্টাচাযর্

-

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

২৩.

শৰ্ী এইচ. আর. রায়

-

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

২৪.

ডঃ এন. আর. মুখাজর্ী,

১৯৫৮-১৯৬১

২১১

(ইউ.এস.এ.)
২৫.

শৰ্ীমিত এম. রায় *

পৰ্েফসর, ইউিনভারিসিট অফ উটাহ্. মািকর্ন
যু ক্তরাষ্টৰ্।

১৯৬৭-১৯৬৮

১২৯

পিরচয় জানা যায় িন। িতিন ০৬. ০৪. ১৯৬৮
িখৰ্. িপ. রায় নােম ১২৯িট গৰ্ন্থ দান কেরেছন।
( িপ. রায় গৰ্ন্থসংগৰ্হ জানেত েদখুন চতুথর্
অধ ায়, শাখা নং ২. ১০ )।

২৬.

পৰ্েফসর এম. এম. মুখাজর্ী

২৭.

১৯৬১-১৯৬২

১৩

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

শৰ্ী এম. এম. লাল

-

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

২৮.

শৰ্ী এম. েক. গাঙ্গু িল

১৯৬৩-১৯৬৪

২৭৭

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

২৯.

শৰ্ী এম. েক. দত্ত

-

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

৩০.

শৰ্ী এস. গাঙ্গু িল

১৯৬৭-১৯৬৮

২৫

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

৩১.

ডঃ এস. েক. ব ানাজর্ী

১৯৬০-১৯৬১

৫৫০

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

৩২.

ডঃ এস. েক. ভট্টাচাযর্

০৩. ১২. ২০০২

৯৫

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র পৰ্াক্তন ছাতৰ্ িছেলন।

৩৩.

কমেলশ চকৰ্বতর্ী*

২০০৭

১৯০

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র তুলনামুলক সািহত
িবভােগর অবসরপৰ্াপ্ত অধ াপক।

৩৪.

শৰ্ী কুমারপৰ্সাদ মুখাজর্ী *

১৫. ০৯. ১৯৯৫

৮৮৩িটর

এর আেগ

েবিশ

সঙ্গীতজ্ঞ।

িপতা

িবিশষ্ট

অথর্নীিতিবদ,

সমাজতািত্তব্ক ধু জর্িটপৰ্সাদ মুখাজর্ী। িতিন তার
িপতার

কেরন।
( ধু জর্িটপৰ্সাদ মুখাজর্ী সম্পেকর্ জানেত েদখুন
চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ২. ৯ )।

৩৫.

শৰ্ী েক. েক. িমতৰ্

৩৬.

েক. েক. বসু

৩৭.

গেনশ চন্দৰ্ বসু *

ব িক্তগত

সংগৰ্হিট

দান

-

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

১৯৬১-৬২

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

০৬. ০৫. ১৯৭৬

২১৫

ঢাকা

িবশব্িবদ ালয়

িবশব্িবদ ালেয়র

এর আেগ

বাংলা

পের

যাদবপুর

িবভােগর

অধ াপক

ও

িছেলন। পিরগৰ্হেনর কাজ হয় ০৬. ০৫. ১৯৭৬
েথেক ২৪. ০৬. ১৯৮৫ মেধ ।
৩৮.

েগাপাল েসন *

১৮. ১২. ১৯৯৫

৪৯১ িটর

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র পৰ্াক্তন উপাচাযর্ এবং

এর আেগ

েবিশ

েমকািনকাল ইিঞ্জিনয়ািরং িবভােগর অধ াপক
িছেলন।
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৩৯.

জগন্নাথ চকৰ্বতর্ী *

১৯৯৫ ?

১০৪১িট

যাদবপুর

র েবিশ

িবভােগর অধ াপক িছেলন। কিব ও পৰ্াবিন্ধক।
( আেরা জানেত েদখুন চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং

িবশব্িবদ ালেয়র

ইংরাজী

সািহত

২. ৪ )।
৪০.

জগত্হির িমতৰ্ *

১৩. ১১ ১৯৯৫

২২২

এর আেগ

পিরচয় জানা যায়িন। গৰ্ন্থগুিল পিরগৰ্হন করা হয়
১৩. ১১. ১৯৯৫ েথেক ১৭. ১১. ১৯৯৫ িখৰ্.
মেধ ।

৪১.

শৰ্ী েজ. এন. বল ও এ. বল

২৬. ০৪. ১৯৬৩ -

৩৫৯

০৫. ০৬. ১৯৬৮

গৰ্ন্থগুিল সাধারণ সংগৰ্েহর সেঙ্গ িমিশেয় েগেছ।
গৰ্ন্থগুিল আসার পর পরই

পিরগৰ্হেণর কাজ

সম্পন্ন হয়।
৪২.

শৰ্ী েজ. এন. েবাস

-

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

৪৩.

শৰ্ী েজ. এন. সরকার

-

-

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

৪৪.

িমেসস েজকব

১৬. ১০. ১৯৬৬

৯০৭

িমেসস েজকব এর েথেক ১৬. ১০. ১৯৬৬ িখৰ্.
েকনা এই সংগৰ্হিট তার সব্ামী িমস্টার ই. েজ.
েজকব এর িযিন সম্ভবত েপৰ্িসেডিন্স কেলেজর
সেঙ্গ যু ক্ত িছেলন। ৯০৭িট গৰ্েন্থর পিরগৰ্হন করা
হয় ০২. ০৮. ১৯৬৭ ও ১৯. ০৩. ১৯৬৮ িখৰ্.।
বতর্মােন পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভােগ OR
সংগৰ্েহ ৯৮িট গৰ্েন্থর হিদশ ও িববিলওগৰ্ািফক
ডাটােবস পাওয়া যােব।

৪৫.

শৰ্ীমিত েজ. িপ. িমটার

৪৬.

েজ ািতর্ময়ী েদবী *

১৯৬৭-১৯৬৮

৬২

১৯৯৫

৩১০িটর
েবিশ

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।
িবিশষ্ট সািহিত ক ও েলিখকা। জন্মগৰ্হণ কেরন
রাজস্থােনর জয়পুের। ( আেরা জানেত েদখুন
চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ২. ৬ )।

৪৭.

পৰ্েফসর তরুন চন্দৰ্ েবাস

৪৮.

তারকনাথ দাস *

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র িশক্ষক িছেলন।

-

-

২০. ০৭. ১৯৭২

২০৫৯

ভারেতর সব্াধীনতা সংগৰ্ামী ও িবপ্লবী। তারকনাথ
দাস

ফাউেন্ডশন

(িনউইয়কর্)

গৰ্ন্থগুিল দান
কেরন। ( আেরা জানেত েদখুন চতুথর্ অধ ায়,

শাখা নং ২. ৭ )।
৪৯.

তুষারকািন্ত সরকার

২০০৫

পৰ্ায়

অধ াপক, দশর্ন িবভাগ, যাদবপুর িবশব্িবদ ালয়।

১০০
৫০.

িতৰ্গুণা চরন েসন *

০১. ০৮. ১৯৬৬

৩৬০িটর

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র ‘েরক্টর’ িছেলন এবং

েবিশ

কলকাতা িমউিনিসপ াল কেপর্ােরশেনর ‘েময়র’ ,
ভারেতর িশক্ষামন্তৰ্ী িছেলন। গৰ্ন্থসংগৰ্হিট দান হয়
০১. ০৮. ১৯৬৬ িখৰ্.। পিরগৰ্হন হয় ০৩. ০৫.
১৯৬৭ েথেক ১৯. ০৭. ১৯৬৭ িখৰ্. মেধ । এখেনা
পযর্ন্ত এই সংগৰ্েহ েমাট ৩৬০িট গৰ্েন্থর ডাটােবস
করা হেয়েছ।

৫১.

শৰ্ী িদলীপ কুমার িবশব্াস

৫২

শৰ্ী িদলীপ কুমার সান াল *

৫৩.

শৰ্ী িদব্েজন্দৰ্নাথ েঘাষ

১৯৫৮

৯৫

১৯৯০ এর

১৩৪৪

দশেকর েকােনা

িটর

এক সমেয়

েবিশ

১৯৫৯-১৯৬০

৫৭
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পিরচয় জানা যায়িন।
অধ াপক, যাদবপুর িবশব্িবদ ালয়।

পিরচয় জানা যায়িন।

৫৪.

শৰ্ী েদববৰ্ত েঘাষাল

-

-

৫৫.

পৰ্েফসর ডিব্লউ. িব. আনর্স্

৫৬.

১২. ০৯. ১৯৬৮

৯১

মািকর্ন যু ক্তরােষ্টৰ্র একজন অধ াপক।

শৰ্ী িড. েক. চকৰ্বত্তর্ী

১৯৬১-১৯৬২

১৩

পিরচয় জানা যায়িন।

৫৭.

শৰ্ী িড. েক. িবশব্াস

১৯৫৭-১৯৫৮

৯৫

পিরচয় জানা যায়িন।

৫৮.

শৰ্ী পিরমল চন্দৰ্ গুহ

-

-

পিরচয় জানা যায়িন।

৫৯.

শৰ্ী িপ. িস. চকৰ্বত্তর্ী

-

-

পিরচয় জানা যায়িন।

৬০.

শৰ্ী িপ. িস. সরকার

১৯৬৭-১৯৬৮

১০

আন্তজর্ািতক খ ািতসম্পন্ন যাদু কর।

৬১.

পৰ্েফসর পৰ্তুলচন্দৰ্ েঘাষ

১৯৬১-১৯৬৮

৯৩

পিরচয় জানা যায়িন।

৬২.

শৰ্ী বােণশব্র মাইিত

-

-

যা. িব. িবিশষ্ট অধ াপক িছেলন।

৬৩.

শৰ্ী িব. চকৰ্বত্তর্ী

-

-

পিরচয় জানা যায়িন।

৬৪.

শৰ্ী িব. এন. েসন

-

-

পিরচয় জানা যায়িন।

৬৫.

িব. েক. কুমার *

২৪. ০৬. ১৯৭২

১৩৪িটর

এর আেগ

েবিশ

পিরচয় জানা যায়িন। ( আেরা জানেত েদখুন
চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ২. ১১ )।

১৪. ০১. ১৯৯৭

১৭৯

পিরগৰ্হণ হয় ১৪. ০১. ১৯৯৭ েথেক ২৭. ০১.

৬৬.

শৰ্ী িব. েক. মজুমদার

পিরচয় জানা যায়িন।

১৯৯৭ এর মেধ ।
৬৭.

শৰ্ী িব. িব. চকৰ্বতর্ী

২৫. ১১. ১৯৫৮

৬৮

পিরগৰ্হেনর কাজ হয় ২০. ০৩. ১৯৬১ েথেক
২৭. ০৩. ১৯৬১ িখৰ্. মেধ ।

৬৮.

িবনয়কুমার সরকার *

-

৩৮

জাতীয়

িশক্ষা

পিরষেদর

িছেলন।

তাঁর

ব িক্তগত

পৰ্িতষ্ঠাতা
সংগৰ্হিট

সদস
যাদবপুর

িবশব্িবদ ালেয়র েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের দান কেরন
তার এক ছাতৰ্।
৬৯.

িবনয়কৃষ্ণ দত্ত *

৪. ১০. ১৯৬৭

৬৯০িটর

েথেক ১৩. ০৬.

েবিশ

১৯৬৯ িখৰ্. মেধ

িবিশষ্ট সািহিত ক ও পৰ্াবিন্ধক ও পিতৰ্কা
সম্পাদক।

তার

ভিগনী

অধ ািপকা

শৰ্ীমিত
কল ানী দত্ত। ( আেরা জানেত েদখুন চতুথর্
অধ ায়, শাখা নং ২. ১২ )।

৭০.

িবমলাপৰ্সাদ মুেখাপাধ ায় *

২০. ০৬. ২০০৬

১০০০

িবিশষ্ট কিব, সািহিত ক ও পৰ্াবিন্ধক। পৰ্কািশত

এর

গৰ্ন্থ েসেকন্ড হ ান্ড, িবপৰ্মুেখর কথা ইত ািদ।

অিধক

গৰ্ন্থগুিলর পিরগৰ্হন ও ডাটােবসকরেণর কাজ
িশঘৰ্ শুরু হেব। ( আেরা জানেত েদখুন চতুথর্
অধ ায়, শাখা নং ২. ১৩ )।

৭১.

শৰ্ী বীেরশব্র পৰ্সাদ েঘাষ

১৯৬১-১৯৬২

২৬

যা. িব. েমকািনক াল ইিঞ্জিনয়ািরং িবভােগর
িরডার িছেলন।

৭২.

শৰ্ী মিণেমাহন মুখাজর্ী

১৯৫৬-১৯৫৭

৭৫

৭৩.

শৰ্ী মেনাজ িমতৰ্

১৯৭৪-১৯৭৫

-

৭৪.

শৰ্ী মাধেবন্দৰ্নাথ িমতৰ্

১৯৫৭-১৯৫৮

৪২৭

যা. িব. ইংরাজী িবভােগর অধ াপক িছেলন
পিরচয় জানা যায়িন।
যা. িব. অধ াপক ও ‘ ডন ’

পিতৰ্কার

পুনমুর্দৰ্েণর সম্পাদক শৰ্ী মাধেবন্দৰ্নাথ িমতৰ্ তাঁর
কাকা মতীন্দৰ্নাথ িমতৰ্ স্মৃ িতেত গৰ্ন্থগুিল দান
কেরন।
৭৫.

শৰ্ীমিত মাধু রী মজুমদার

১৯৭৬

১০৪

পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন। িঠকানার উেল্লখ
পাওয়া েগেছ ১/৩ নথর্ েরাড, কিলকাতা – ৩২

৭৬.

শৰ্ীমিত মায়া েবাস

অঙ্কশােস্তৰ্র অধ াপক শৰ্ী শরত্ কুমার বসু র নােম

১৯৭৩-১৯৭৬

৮৭৫িট গৰ্ন্থ দান কেরন। গৰ্ন্থগুিল পিরগৰ্হেনর
কাজ হয় ১৮. ০৭. ১৯৭৪ েথেক ১১. ০৫.
১৯৭৬ মেধ ।
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৭৭.

রাধাপৰ্সাদ গুপ্ত *

২৬. ০৯. ২০০৫

৫৩২

কলকাতা িবেশষজ্ঞ এবং িবিশষ্ট েলখক ও
পৰ্াবিন্ধক। পৰ্কািশত গৰ্ন্থ কলকাতার রাস্তা ও
েফিরওলার ডাক। ( আেরা জানেত েদখুন চতুথর্
অধ ায়, শাখা নং ২. ১৫ )।

৭৮.

ডঃ রুথ উইদমার

৭৯.

যতীন্দৰ্েমাহন গাঙ্গু িল

৮০.

শরত্ কুমার বসু *

১৯৫৮-১৯৫৯
২৫. ০৯. ১৯৬৮

-

পিরচয় জানা যায়িন।

৯০

বহু েচষ্টা কেরও পিরচয় জানা সম্ভব হয়িন।

– ১৬. ০৬.

িঠকানার উেল্লখ পাওয়া েগেছ ১৯ পাকর্ সাইড

১৯৬৯ এর মেধ

েরাড, কিলকাতা – ২৬।

১৮. ০৭. ১৯৭৪

৮৭৫

অঙ্কশােস্তৰ্র অধ াপক ও িপৰ্িন্সপ াল েসন্টৰ্াল
ক ালকাটা কেলজ। এম এ করার পর লন্ডন

িখৰ্. আেগ

েথেক িপ এইচ িড উপািধ অজর্ন কেরন। তার
ব িক্তগত গৰ্ন্থগুিল দান কেরন শৰ্ীমিত মায়া বসু ।
গৰ্ন্থগুিলেত

িঠকানার

উেল্লখ

পাই

িপ-১৫৬

েযাধপুর পাকর্, কিলকাতা – ৭০০ ০৩১। যা. িব.
গৰ্ন্থগুিল পিরগৰ্হেনর কাজ হয় ১৮. ০৭. ১৯৭৪
েথেক ১১. ০৫. ১৯৭৬ মেধ ।
৮১.

শরত্ কুমার িমতৰ্ *

২০. ০৯. ১৯৬১

৪১৭

পিরচয় জানা যায়িন। গৰ্ন্থ দান কেরন এইচ. েক.
িমতৰ্ মহাশয়। গৰ্ন্থগুিল পিরগৰ্হন করা হয় ১৯৬৪
জুলাই মাস েথেক ১৯৬৬ িখৰ্. এিপৰ্ল এর মেধ ।
বতর্মােন ৪১৩িট গৰ্েন্থর কাডর্ ক াটালগ ও
কিম্পউটার ডাটােবেস এনিটৰ্ করা হেয়েছ।
(েদখুন চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ২. ১৬ )।

৮২.

শৰ্ী শরত্ চন্দৰ্ রায়েচৗধু রী

-

-

পিরচয় জানা যায়িন।

৮৩.

শৰ্ী শরত্ চন্দৰ্ লািহড়ী

-

২৪

পিরচয় জানা যায়িন।

৮৪.

শৰ্ীনাথ দাস *

১৬. ০৫. ১৯৫৭

১২০০০

িহন্দু কেলেজর অধ াপক, জিমদার কিলকাতা
হাইেকােটর্র আইনজীবী। তাঁর নােম গৰ্ন্থ সংগৰ্হিট
দান কেরন তাঁর নািত উদয় কুমার দাস। ১৬.
০৫. ১৯৫৭ িখৰ্. েমাট ১২০০০ গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কা
এই িবশব্িবদ ালেয় আেস। ১৬. ০২. ১৯৬০ িখৰ্.
েথেক ২৪. ০৩. ১৯৬৯ মেধ পিরগৰ্হেনর কাজ
হয়। পের ২০০৫ িখৰ্. কিম্পউটার েডটােবস
করার সময় বহু গৰ্ন্থ পিরগৰ্হন করা হয়।
(েদখুন চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ২. ১৭ )।

৮৫.

শৰ্ী সত িকংকর সাহানা

১৯৫৮-১৯৫৯

পিরচয় জানা যায়িন।

৮৬.

শৰ্ী সমর গুহ

১৯৬২-১৯৬৩

৪২

পিরচয় জানা যায়িন।

৮৭.

শৰ্ী সমেরশ চকৰ্বতর্ী

১৯৫৬-১৯৫৭

৫৮

পিরচয় জানা যায়িন।

৮৮.

শৰ্ী সেরাজ কুমার ধর

১৯৬৪

৫৭

পিরচয় জানা যায়িন।

৮৯.

শৰ্ী সু খেদব িসনহা

১৯৫৬-১৯৫৭

৬৭

হােতর

কােজর

উপর

েছােটা

েছােটা

বই

িলেখেছন। যা. িব. অধ াপক িছেলন।
৯০.

শৰ্ী সু ধাংশু েমাহন েবাস

১২. ০৫. ১৯৫৭

৩৭০

০৬. ০৬. ১৯৫৭ েথেক ১৮. ০৬. ১৯৫৭ মেধ
পিরগৰ্হেণর কাজ সমাপ্ত হয়।

৯১.

ও

িটর

িবিশষ্ট বাঙািল কিব, সািহিত ক ও যাদবপুর
িবশব্িবদ ালেয়র তুলনামুলক সািহত িবভােগর

রােজশব্রী দত্ত *

েবিশ

অধ াপক।

সু ধীন্দৰ্নাথ দত্ত

১৯৭৬

১৫০০
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রােজশব্রী

দত্ত

িছেলন

একজন

গৰ্ন্থাগািরক ও িবিশষ্ট রবীন্দৰ্ সংগীত িশল্পী।
( আেরা জানেত েদখুন চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ও
২. ১৮ ও ২. ১৪ )।
৯২.

শৰ্ীমিত সু রমা েঘাষ

১৯৫৯-১৯৬০

৫১

পিরচয় জানা যায়িন।

৯৩.

শৰ্ী েসৗরীন্দৰ্নাথ দত্ত

১৯৫৭-১৯৫৮

৩০০

কিব সু ধীন্দৰ্নাথ দেত্তর িপতা ও জাতীয় িশক্ষা
পিরষেদর পৰ্িতষ্ঠাতা সদস শৰ্ী হীেরন্দৰ্নাথ দেত্তর
মৃ তু র পর তার গৰ্ন্থসংগৰ্হগুিল দান কেরন তার
পুতৰ্ শৰ্ী েসৗরীন্দৰ্নাথ দত্ত। ঐ সময় তার কাকা
অমেরন্দৰ্নাথ দেত্তর হােত গড়া ‘অমর লাইেবৰ্ির’র
বহু গৰ্ন্থ এখােন আেস।

৯৪.

হীেরন্দৰ্নাথ দত্ত

-

৩০০

পৰ্খ াত ৈবদািন্তক দাশর্িনক, ও সািহিত ক।
জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর পৰ্িতষ্ঠাতা সদস । দান
কেরন তার পুতৰ্ শৰ্ী েসৗরীন্দৰ্নাথ দত্ত। ( আেরা
জানেত েদখুন চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ২. ২৪ )।

৯৫.

৯৬.

েহমচন্দৰ্ দাশগুপ্ত *

েহেমন্দৰ্পৰ্সাদ েঘাষ *

•

ভূ িবজ্ঞানী ও েপৰ্িসেডন্সী কেলেজর ভূ ততব্ িবজ্ঞান

িটর
েবিশ

িবভােগর অধ াপক িছেলন। ( আেরা জানেত
েদখুন চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ২. ১৯ )।

১০. ০৫. ১৯৬৫

১৮৮৫িট

িবিশষ্ট সাংবািদক, অমৃ ত ও বসু মতী পিতৰ্কার

র েবিশ

সম্পাদক ও িবিশষ্ট সািহিত ক। ( আেরা জানেত
েদখুন চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ২. ২০ )।

পৰ্ািতষ্ঠািনক ও পািরবািরক গৰ্ন্থদাতা

কৰ্িমক

গৰ্ন্থদাতার নােমর তািলকা

সংখ া

(অনু বনর্কৰ্েম িবন াস্ত)

১.

৩০০

০৩. ০৯. ১৯৬২

অক্সেফাডর্ বুক অ ান্ড

গৰ্ন্থদােনর বছর

গৰ্ন্থসংখ া

পিরিচিত / সংগৰ্হ সম্পিকর্ত তথ

১৯৬৩

১১৩

বহু গৰ্ন্থ েলনেদন িবভােগ রেয়েছ।

১৯৯৫

৭০

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর েস্টাের বহুকাল

েস্টশনাির েকাম্পািন
২.

অেষ্টৰ্িলয়ান হাইকিমশন

গৰ্ন্থগুিল পেড়িছল।

গৰ্ন্থগুিল ২০০৪

িখৰ্. OR িবভােগ এ িনেয় যাই। কেব
এেসেছ জানা জায়িন। তেব ১১. ১১.
১৯৯৫ েথেক ১৩. ১১. ১৯৯৫ এর
মেধ পিরগৰ্হণ হয় ও ঐ খাতায় ৭০িট
মত গৰ্েন্থর হিদশ েমেল।
৩.

আই. ডব্লু. এল. ই. ই. িপ.

৭৫

০৫. ০৬. ১৯৫৯

েমাট ৭৫িট গৰ্েন্থর হিদশ পাওয়া েগেছ।

েথেক ২০. ১২.

পৰ্িতষ্ঠানিটর

এখেনা

১৯৬২ মেধ

পাওয়া সম্ভব হয়িন।

পযর্ন্ত

িঠকানা

গৰ্ন্থগুিল আসার

পর পরই পিরগৰ্হেনর কাজ হেয় িছল।
৪.

ইউ. এস. গভনর্েমন্ট ও ইউ. ১৬. ০৫. ১৯৫৭
এস. আই. এস. *

২৫৮২িটর

েথেক ২৬. ০৮.

েবিশ

১৯৭৭ মেধ
৫.

ইিন্ডয়া হুইট েলান
এডুেকশনাল এক্সেচঞ্জ

কলকাতা ও িদিল্লর

ইউনাইেটড

েস্টটস্ ইনফরেমশন সািভর্স এর কাছ
েথেক দান িহসােব পাওয়া যায়।

১৯৬১

৭৫৩

েপৰ্াগৰ্াম, নতুন িদিল্ল
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গৰ্ন্থগুিল িবিভন্ন িবভােগ ছিড়েয় েগেছ।

৬.

ইিন্ডয়ান িরসাচর্ ইনিস্টিটউট*

০৩. ১২. ১৯৫৯

পৰ্ায় ১০০

সংস্থািট সম্পেকর্ িনিদর্ষ্ট েকােনা তথ
পাওয়া যায়িন।

৭.

ইিন্ডয়ানা ইউিনভািসর্িট,

১৩. ০১. ১৯৬১

১০৫১

ব্লুিমংটন, মািকর্ন যু ক্তরাষ্টৰ্

এই সংগৰ্েহ পৰ্েফসর ওয়াল্টার েলিভস
এর দান করা বহু দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ রেয়েছ।
পিরগৰ্হন হয় ২৭. ০৩. ১৯৬১ েথেক
৭. ০৪. ১৯৬১ মেধ ।

৮.

এিশয়া ফাউেন্ডশন *

০৮. ০১. ১৯৫৯

১২১৫িটর

সংস্থািট সম্পেকর্ িনিদর্ষ্ট েকােনা তথ

েথেক

েবিশ

পাওয়া যায়িন।

৪৯৫২

মুিশর্দাবােদর

২৭. ০৯. ১৯৬৮
মেধ
৯.

কািশমবাজার রাজ

*

১৫. ১২. ১৯৫৯

পিরবােরর

কািশমবাজার
গৰ্ন্থ

ও

রাজ

পতৰ্পিতৰ্কার

সংগৰ্হ। গৰ্ন্থসংগৰ্হিট শৰ্ী েসােমন্দৰ্ চন্দৰ্
নন্দী দান কেরেছন। ( আেরা জানেত
েদখুন চতুথর্ অধ ায়,
শাখা নং ২.
২২ )।
১০.

গভনর্েমন্ট অফ আসাম

১৯৫৮

১৭৪

বহু গৰ্ন্থ েলনেদন িবভােগ রেয়েছ।

১১.

গভর্নেমন্ট অব ইিন্ডয়া

০২. ১২. ১৯৫৮

২৮৭

পিরগৰ্হন হয় ০৩. ০১. ১৯৫৯ েথেক

েথেক ১৫. ১২.

০৩. ০৫. ১৯৬৭ িখৰ্. মেধ

১৯৬৭ মেধ
১২.

গভর্নেমন্ট অব ওেয়স্টেবঙ্গল

৩২

০৮. ০৬. ১৯৬২

পিরগৰ্হেনর কাজ হয় ১৭. ১২. ১৯৬২
েথেক ২৪. ০২. ১৯৬৭ মেধ ।

েথেক ০৪. ০২.
১৯৬৭ মেধ
১৩.

জাতীয় গৰ্ন্থাগার, কলকাতা *

-

-

৩০০ েবশী গৰ্ন্থ দান িহসােব এেসেছ।

১৪.

জামর্ান কনসু েলট *

-

-

বহু গৰ্ন্থ েলনেদন িবভােগ রেয়েছ।

১৫.

নবজীবন টৰ্াস্ট

১১. ০৮. ১৯৫৯ ও

৪২

২১. ০৫. ১৯৬২
১৬.

েপংগুইন

বুকস্

িলিমেটড,

পিরগৰ্হেনর কাজ হয় ২৩. ০৫. ১৯৬২
ও ০৮. ০২. ১৯৬৩ িখৰ্.।

১৯৬১

৫৩

গৰ্ন্থগুিল িবিভন্ন িবভােগ ছিড়েয় েগেছ।

হারমন্ওথর্, িমিডল্েসক্স, ইউ.
েক.
১৭.

পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ

০৮. ০১. ১৯৫৯

১২১৫িটর

সংগৰ্হ *

েথেক ২৭. ০৯.

েবিশ

এই

সংগৰ্েহ

িবিভন্ন

ব িক্ত

ও

পৰ্িতষ্ঠােনর দান করা েছাট েছাট সংগৰ্ৰ্হ
একসেঙ্গ িমেশ আেছ। এেদর মেধ

১৯৬৮ মেধ

হীেরন্দৰ্নাথ দত্ত, অরুণ রায়েচৗধু রী,
পৰ্ভৃিত উেল্লখেযাগ । ( আেরা জানেত
েদখুন চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ২.
২৪ )।
১৮.

বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা
পিরষদ *

১৯০৬ েথেক

৫০০০ এর

যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় পৰ্িতষ্ঠার আেগ

১৯৫৬

অিধক

১৯০৬ েথেক ১৯৫৬ পযর্ন্ত জাতীয়
িশক্ষা

পিরষদ

গৰ্ন্থাগােরর

সংগৰ্হ।

পিরষেদর গৰ্ন্থাগােরর বঙ্গীয় জাতীয়
িশক্ষা পিরষেদর কৰ্য় করা গৰ্ন্থ ছাড়াও
সহসৰ্ািধক গৰ্ন্থ সংগৃ হীত হেয়েছ জাতীয়
িশক্ষা পিরষেদর পৰ্িতষ্ঠাতা সদস েদর
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দান করা। ( আেরা জানেত েদখুন
চতুথর্ অধ ায়, শাখা নং ২. ২৩ )।
১৯.

িবৰ্িটশ কাউিন্সল *

১৯৫৮ েথেক

১০৭২িটর
েবিশ

১৯৭৭িখৰ্. মেধ

কলকাতার িবৰ্িটশ কাউিন্সল লাইেবির
েথেক

ধার

িহসােব

(Parmanent

Loan) পাওয়া েযগুিল মূ লত পাঠ
পুস্তেকর সংগৰ্হ।
২০.

িমিনিস্টৰ্

অফ

এডুেকশন,

১৯৬১

৫২

গৰ্ন্থগুিল িবিভন্ন িবভােগ ছিড়েয় েগেছ।

১৯৬৮

৩৫০

গৰ্ন্থগুিল িবিভন্ন িবভােগ ছিড়েয় েগেছ।

-

-

গৰ্ন্থগুিল িবিভন্ন িবভােগ ছিড়েয় েগেছ।

১৯৫৭

৫০

গৰ্ন্থগুিল িবিভন্ন িবভােগ ছিড়েয় েগেছ।

ভারত সরকার, নতুন িদিল্ল
২১.

রািশয়ান এমব ািস

২২.

েরাটারী ক্লাব, কিলকাতা

২৩.

িস্মথেসািনয়ান ইনিস্টিটউশন

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র বািষর্ক িববরণী ও িনউজেলটারগুিল েথেক জানা যােচ্ছ ১৯৫৬ –
১৯৫৭ িখৰ্. ১, ৭৭০িট, ১৯৫৭ – ১৯৫৮ িখৰ্. ১৩, ৮২৩িট, ১৯৫৯ – ১৯৬০ িখৰ্. ৬, ৮২৯িট, ১৯৬০
– ১৯৬১ িখৰ্. ৩, ৪৯৩িট, ১৯৬১ – ১৯৬২ িখৰ্. ৪, ০০০িট, ১৯৬২ – ১৯৬৩ িখৰ্. ৪, ৫২০িট, ১৯৬৩
– ১৯৬৪ িখৰ্.

৩, ৮৩০িট, ১৯৬৫ – ১৯৬৬ িখৰ্. ৩, ২৫৬িট, ১৯৬৬ – ১৯৬৭ িখৰ্. ২, ৫০০িট,

১৯৬৭ – ১৯৬৮ িখৰ্. ৩, ৯৬২িট, ১৯৬৮ – ১৯৬৯ িখৰ্. ২, ৫৩০িট, ১৯৬৯ – ১৯৭০ িখৰ্. ১, ১০৮িট,
১৯৭০ – ১৯৭১ িখৰ্. ১, ০২৫িট, ১৯৭১ – ১৯৭২ িখৰ্. ৮৭৫িট, ১৯৭২ – ১৯৭৩ িখৰ্. ৯২৫িট, ১৯৭৩ –
১৯৭৪ িখৰ্. ১, ৪৯০িট, ১৯৭৪ – ১৯৭৫ িখৰ্. ৪০০িট, ১৯৭৫ – ১৯৭৬ িখৰ্. ৫৯৩িট, ১৯৭৬ – ১৯৭৭
িখৰ্. ৭৫০িট গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কা িবশব্িবদ ালেয় দান িহসােব গৰ্হন করা হেয়েছ।
এইরকম আেরা অেনক খ াতনামা, অখ াতনামা ব িক্ত ও পৰ্িতষ্ঠান িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থাগাের
২িট, ১িট কের গৰ্ন্থ দান কেরেছন। যােদর দান করা গৰ্ন্থগুিল েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর েলনেদন িবভাগ,
পাঠকক্ষ িবভাগ, েরফােরন্স িবভােগ ছিড়েয় েগেছ, েযসব গৰ্ন্থ হােতর কােছ পাওয়া েগেছ, বা পৰ্াচীন
ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ িবভােগ িছল েসগুিল OR সংগৰ্েহ রাখা আেছ। িবশব্িবদ ালেয়র বািষর্ক িরেপাটর্গুিল
েথেক জানা যায়, ১৯৬২ িখৰ্. িমষ্টার েক. েক. িবড়লা িবশব্িবদ ালেয়র নবগিঠত গৰ্ন্থাগােরর জন দান
কেরিছেলন ১০, ০০০. ০০ টাকা। এইসব গৰ্ন্থদাতােদর েথেক েয ৩৭িট নােমর সংগৰ্হ েকন্দৰ্ীয়
গৰ্ন্থাগাের আলাদা কের রাখা সম্ভব হেয়েছ।

( িবশেদ জানেত েদখুন এই গেবষণাপেতৰ্র চতুথর্

অধ ায় )। এছাড়াও ১৯৫৬ িখৰ্. েথেক িবশব্িবদ ালেয়র িবিভন্ন িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিলেতও েবশ িকছু
ব িক্তগত গৰ্ন্থসংগৰ্হ দান হেয়েছ। ( িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিলর দান করা গৰ্ন্থ ও গৰ্ন্থদাতা সম্পেকর্
জানেত েদখুন এই অধ ােয়র শাখা নমব্র ২. ৫ )
১. ৩

সল্টেলক ক াম্পাস গৰ্ন্থাগার ব বস্থা
যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র িদব্তীয় ক াম্পাস হল সল্টেলক ক াম্পাস যা ৬, ৯৪০ বগর্ফুট

এলাকা িনেয় গিঠত। ঐ সমস্ত িবভােগর সেঙ্গ আলাদা কের েকােনা িবভাগীয় গৰ্ন্থাগার েনই। ঐসব
িবভাগগুিলর জন গৰ্ন্থাগার পিরেষবা েদবার জন ১৯৮৯ – ১৯৯০ বেষর্ চালু হয় সল্টেলক ক াম্পাস
গৰ্ন্থাগার। যাদবপুেরর পৰ্ধান ক াম্পােসর মেতা ওখােনও গিঠত হেয়েছ েসন্টার ফর িডিজটাল
লাইেবৰ্ির অ ান্ড ডকুেমেন্টশন। এখােন চারিট ইিঞ্জিনয়ািরং িবভাগ ( ইন েমেন্টশন অ ান্ড ইেলকটৰ্িনক্স
ইিঞ্জিনয়ািরং, কন্সটৰ্াকশন ইিঞ্জিনয়ািরং, পাওয়ার ইিঞ্জিনয়ািরং, িপৰ্িন্টং ইিঞ্জিনয়ািরং ), েসন্টার ফর েমাবাইল
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কিম্পউিটং এন্ড কিমউিনেকশন নােম একিট ইন্টারিডিসিপ্লনাির েসন্টার ও একােডিমক স্টাফ কেলজ
রেয়েছ। পাঠকক্ষ রেয়েছ ২ িট েযখােন ৮০ জন িমেল পড়া যায়। একিট ফ াকািল্ট েমমব্ারেদর জন
অন িট ছাতৰ্-ছাতৰ্ী ও গেবষকেদর জন । রেয়েছ িডিজটাল লাইেবৰ্ির ব বহােরর সু িবধা। এিট পৰ্ধান
ক াম্পােসর েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর েনটওয়ািকর্ং ব বন্থার সেঙ্গ যু ক্ত। এই গৰ্ন্থাগারিট ৯িট কাযর্করী
েসকশন িনেয় তার কাজকমর্ সংগিঠত কের চেলেছ। এই ক াম্পােসর সহ গৰ্ন্থাগািরক শৰ্ী অিমত
দােসর কাছ েথেক পৰ্াপ্ত তথ অনু যায়ী

গৰ্ন্থাগােরর গৰ্ন্থসংগৰ্েহর ও অনান কাজকেমর্র একিট

আংিশক িচতৰ্ হল – ২০১১ পযর্ন্ত ইংরািজ ও বাংলা িমিলেয় গৰ্ন্থসংখ া পৰ্ায় ২৫,০৪০িট। ২০১১ িখৰ্.
পযর্ন্ত লাইেবৰ্িরেত পাঠক এেসেছ পৰ্ায় ১৯,২০০ জন এবং পৰ্ায় ৮,৬৪০িট গৰ্ন্থ বাড়ীেত ইসু করা
হেয়েছ। ২০১১ িখৰ্. িহসাব অনু যায়ী সল্টেলক ক াম্পাস গৰ্ন্থাগােরর জন ১৩১িট মুিদৰ্ত পিতৰ্কা কৰ্য়
করা হয়, যার মেধ ৬২িট েদশী এবং ৬৯িট িবেদশী।
১. ৪

৭

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর আধু িনকীকরণ ও অেটােমশন েপৰ্াগৰ্াম
যাদবপুেরর পৰ্ধান ক াম্পাস ও সল্টেলক ক াম্পােসর েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার দু িটর আধু িনকীকরণ

বা অেটােমশন কমর্সূিচ শুরু হেয়িছল ৯০-এর দশেক তত্কালীন মুখ গৰ্ন্থাগািরক শৰ্ী রামকৃষ্ণ সাহা
মহাশেয়র উেদ ােগ। অেটােমশেনর কাজ শুরু করা হেয়িছল িবশব্িবদ ালয় মঞ্জু ির কিমশন এর
ইনিফ্লবেনট পৰ্েজেক্টর অধীেন। ইউেনেস্কা পৰ্বিতর্ত িস.িড.এস/আই.এস.আই.এস. সফটওয়ার
ব বহার কের গৰ্ন্থগুিলর কিম্পউটার ডাটােবেসর কাজ শুরু হয়। েরেটৰ্াকন্ভারসন এর কােজর জন
পৰ্েজক্ট মারফত অস্থায়ী কমর্ী িনযু ক্ত কের পৰ্ায় ২, ২৩, ০০০ গৰ্েন্থর ডাটােবস করা হেয়িছল।
পরবতর্ী সমেয় িপ.এইচ.িড. িথিসস ও েমমব্ারিশপ ডাটােবসকরেণর কাজ শুরু হয়। শুরু হয়
কিম্পউটার সফটওয়ার এর মাধ েম গৰ্ন্থ েলনেদন সংকৰ্ান্ত কাজ। এই সমেয় বাংলা ভাষার গৰ্ন্থগুিল
িজস্ট কােডর্র মাধ েম এিন্টৰ্ করা হত।
২০০৩ সােল এই িস.িড.এস / আই.এস.আই.এস. সফটওয়ারিট পিরবতর্ন কের গৰ্ন্থাগাের
চালু হল িলবিসস সফটওয়ার। বতর্মােন বুক েডটােবেস পৰ্ায় ৬ লেক্ষর েবশী েরকডর্ রেয়েছ। রেয়েছ
১১৩৭ িটর অিধক

িথিসেসর েডটা। েমমব্ারিশপ েরকডর্ রেয়েছ পৰ্ায় ১০, ০০০ এর েবশী। এই

িলবিসস সফটওয়ার গৰ্ন্থাগােরর পৰ্িতিট েসকশেনর কােজ ব বহৃত হেচ্ছ। ক াম্পােসর েযেকােনা স্থান
েথেক

ল ান

এর

মাধ েম

গৰ্ন্থাগােরর

সংগৰ্হ

েদখার

জন

ব বহার

করেত

হেব

http://libtermsrv.jdvu.ac.in –এই সাইটিট।
েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর অেটােমশেনর সাম্পৰ্িতকতম পদেক্ষপ হল সব্য়ংিকৰ্য় পদ্ধিতেত
গৰ্ন্থেলনেদন ও

পুস্তকমঞ্চ পিরচালনার জন েরিডও িফৰ্েকােয়িন্স আইেডিন্টিফেকশন ( RFID )

পৰ্েজক্ট গৰ্হণ যা ভিবষ েত চালু হেত চেলেছ। এই RFID পৰ্েজেক্টর সাহােয েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর
সারকুেলশন িবভাগিট অেটােমট করার কাজ শুরু হেয়েছ। পৰ্থম পযর্ােয় ৫০,০০০ গৰ্েন্থর ট াগ
লাগােনার কাজ েশষ হেয়েছ। িদব্তীয় পযর্ােয় আেরা ৫০,০০০ গৰ্েন্থর ট ােগর কাজ সম্পন্ন হেয়েছ।
িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিলেতও এই পৰ্যু িক্তর মাধ েম গৰ্ন্থ েলনেদন, স্টক েভিরিফেকশন পৰ্ভৃিতর কাজ
শুরু করার পিরকল্পনা েনওয়া হেয়েছ।
১. ৫

৮

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর পৰ্কাশনা
১৯৫৬ িখৰ্. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার পৰ্কাশ করেছ নানারকম গৰ্ন্থপিঞ্জ, জীবনমূ লক গৰ্ন্থ, লাইেবৰ্ির

বুেলিটন ইত ািদ আভ ন্তরীন ও গেবষণা-তথ মূ লক পৰ্কাশনা। ১৯৫৬ েথেক পরবতর্ী কেয়ক দশেক
কেয়ক খন্ড পৰ্কািশত হেয়েছ সাইেক্লাস্টাইল করা ‘List of New Addition’। ১৯৯১ িখৰ্. েথেক
কেয়ক খেণ্ড পৰ্কািশত হেয়েছ ‘Library bulletin : a select list of addition’। েকন্দৰ্ীয়
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গৰ্ন্থাগার ২০১২ িখৰ্. পযর্ন্ত েয সব গুরুতব্পূ ণর্ গৰ্ন্থ, মুিদৰ্ত সু িচ, িরেপাটর্ ইত ািদ পৰ্কাশ কেরেছ
েসগুেলা হল – (১) Catalogue of Theses available in Central Library. 2 v. (পৰ্কািশত
হয় ২০০৮ ) (২) Journals Database & E-books (২০০৫ েথেক ২০১২ িখৰ্. পযর্ন্ত িনয়িমত
তথ সংেযাজন ও পিরবতর্ন সহ আপেডট ) (৩) Journals Inflibnet & subscribed, 2013 –
2014 (পৰ্কািশত হয় ২০১৪) (৪) JU Library – A brief profile (পৰ্কািশত হয় ২০০৮) (৫)
Know Your Library (পৰ্কািশত হয় ২০১২)

(৬) National Council of

Education,

Bengal : a list of document (পৰ্কািশত হয় ২০০৮) (৭) Sudhindranath Datta and
Rajeshwari Datta Collection : a list of documents (পৰ্কািশত হয় ২০০৮)
Triguna Sen Collection : a list of

(৮)

documents (পৰ্কািশত হয় ২০০৮) (৯)

Cossimbazar Raj Collection : a list of documents (পৰ্কািশত হয় ২০১৪) (১০) অনন
সু ধীন্দৰ্নাথ : জীবন ও রচনাপিঞ্জ (পৰ্কািশত হয় ২০০৪)।
পৰ্সঙ্গকৰ্েম জানাই েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর গৰ্ন্থাগািরক শৰ্ী পৰ্দীপ েচৗধু ির িলেখেছন ‘Books
and monographs on Calcutta at Jadavpur University, Central Library’। তািলকািট
েদখেত পাওয়া যােব যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র িনউজেলটােরর খণ্ড ১, সংখ া ৪ (পৃ. i – vii ), খণ্ড
২, সংখ া ১, ১৯৮৮ (পৃ. ২২-২৪ )। হীেরন্দৰ্নাথ দত্ত ফাউেন্ডশন সম্পেকর্ েলখা পৰ্কািশত হেয়েছ
যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র িনউজেলটােরর খণ্ড ২, সংখ া ২ (পৃ. ২০), েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের সংরিক্ষত
পৰ্চুর মাইেকৰ্ািফল্ম, মাইেকৰ্ািফস এর িববরণ পাওয়া যােব যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র িনউজেলটােরর
খণ্ড ১, সংখ া ১, ১৯৮৬ (পৃ. ২০)।
১. ৬

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর উেদ ােগ েসিমনার, বক্তৃতা ও পুস্তক পৰ্দশর্নী
২০০২ – ২০১২ পযর্ন্ত েয সমস্ত গৰ্ন্থাগারকমর্ীেদর েটৰ্িনং, ওয়াকর্শপ, েসিমনার, বক্তৃতা

সংগিঠত হেয়েছ তার কালানু কৰ্িমক তািলকা :
কৰ্িমক

ওয়াকর্শপ / েসিমনার / আেলাচনা / বক্তৃতা

তািরখ

স্থান

সংখ া
১.

ইনিফ্লবেনট িরিজওনাল েটৰ্িনং েপৰ্াগৰ্াম অন লাইেবৰ্ির অেটােমশন

জুলাই ১৫ – ১৯, ২০০২

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার

২.

িলবিসস সফটওয়ার েটৰ্িনং েপৰ্াগৰ্াম (১ম েলেভল)

জুন ১৮ – ১৯, ২০০৩

যা.িব. সল্টেলক ক াম্পাস

৩.

ন াশনাল েসিমনার অন অ াকেসস টু স্কলারিল ইেলকটৰ্িনক

িডেসমব্র

জানর্ালস্ / েডটােবেসস আন্ডার ইউ. িজ. িস. ইন্েফােনট েপৰ্াগৰ্াম

২০০৪

েসিমনার হল, যাদবপুর

৪.

এন. িস. িড. এল. ই. িট ২০০৫ েপৰ্াগৰ্াম

জানু য়াির ৭, ২০০৫

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার

৫.

িড. ই. এল. এন. ই. িট. ওয়াকর্শপ কাম ওিরেয়নেটশন েপৰ্াগৰ্াম

মাচর্ ১৫, ২০০৫

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার

৬

েসিমনার অন িলবিসস / িডেস্পস

েফবৰ্ুয়াির ২২, ২০০৬

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার

৭.

ওয়াকর্শপ অন িডিসসন েটিবল অন ক াটালিগং রুলস (এ. এ. িস.

মাচর্ ৬ – ৮, ১০, ২০০৬

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার

১০

–

১১,

আই আই িস িব

আর. ২ আর, ১৯৮৮ - ২০০৫)
৮.

ওয়াকর্শপ অন িস. িড. ক াটালিগং

মাচর্ ২১ – ২২, ২০০৭

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার

৯.

েলকচার অন িজ. এস. িড. এল (িডিজট াল লাইেবৰ্ির সফটওয়ার)

মাচর্ ২৮, ২০০৭

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার

১০.

ওয়াকর্শপ অন িলবিসস সফটওয়ার

জুলাই ৩১েশ ও আগস্ট

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার

২, ২০০৭
১১.

েসিমনার অন ওেয়ব ২.০ এ ন্ড লাইেবৰ্ির ২.০

মাচর্ ৩১, ২০০৪

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার

১২.

ওয়াকর্শপ অন িপৰ্জারেভশন অ ান্ড বাইিন্ডং

জুন ১১ – ১৪, ২০০৮

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার
ও জাতীয় গৰ্ন্থাগার

১৩.

ওয়াকর্শপ অন িডফােরন্ট আসেপক্ট অফ লাইেবৰ্ির অেটােমশন /
েডমনেস্টৰ্শন অন িডেস্পস (িডিজট াল লাইেবৰ্ির সফটওয়ার)
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মাচর্ ২৩ - ২৫, ২০০৯

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার

১৪.

েপৰ্েজেন্টশন অ ান্ড েডমনেস্টৰ্শন অফ িলবিসস ৭ এবং এল-স্মাটর্-

মাচর্ ১৯, ২০০৯

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার

আর. এফ. আই. িড. িসেস্টম
১৫.

ম ােনজেমন্ট অ ান্ড ইউজ অফ ইেলকটৰ্িনক িরেসােসর্স

এিপৰ্ল ৫ – ৮, ২০১১

যা. িব. েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার

১৬.

েগৰ্াইং েসট অফ ই িরেসােসর্স অন েজেস্টার প্ল াটফমর্

নেভমব্র ২১, ২০১৪

এইচ, এল. রায়
অিডেটািরয়াম, যা. িব.

এছাড়াও অেনক ই-জানর্াল, ই-বই, ডাটােবস, িডিজটাল লাইেবৰ্ির পৰ্ভৃিত সফট্ওয়ােরর
েডমনেস্টৰ্শন, বঙ্গভেঙ্গর ১০০ বছর ও রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুেরর ১৫০ বছর পূ িতর্েত সাংস্কৃিতক অনু ষ্ঠান,
আেলাচনা ও অিমতা রায়েচৗধু রী স্মারক বক্তৃতা অনু িষ্ঠত হেয়েছ।
২

িবশব্িবদ ালেয়র িবভাগীয় গৰ্ন্থাগার ব বস্থা - সংিক্ষপ্ত পিরচয়
িবশব্িবদ ালেয়র কলা, িবজ্ঞান ও কািরগির িতনিট ফ াকািল্টর অধীেন ৩৬িট িবভােগর

িবভাগীয় গৰ্ন্থাগার এবং িবভাগ সংলগ্ন ৩৪িট েসন্টার ও ইন্টারিডিসিপ্লনাির স্কুলগুিলেত েবশ িকছু
পৃথক গৰ্ন্থাগার ব বস্থা চালু রেয়েছ। নতুন নতুন িবষেয়র িশক্ষাদান ও গেবষণার পৰ্েয়াজেন
িবশব্িবদ ালেয় নতুন নতুন িবভাগ, েসন্টার ও ইন্টারিডিসিপ্লনাির স্কুল পৰ্িতষ্ঠা হেচ্ছ। আেগই বেলিছ
িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থাগার ব বস্থা েকন্দৰ্ীয়ভােব েসন্টৰ্ালাইজ পদ্ধিতেত পিরচািলত হয়। গৰ্ন্থ, পতৰ্পিতৰ্কা
েকনা, তার সূ িচকরণ, বিগর্করণ, ডাটােবস ৈতরী করা সবই েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগাের হেয় থােক।
িবভাগগুিলর জন িবিভন্ন িস্কম, গৰ্ন্থকৰ্য় খােত পৰ্িত বছেরর জন বই, পতৰ্পিতৰ্কা, ই-জানর্ােলর
আলাদা আলাদা বােজট থােক। িবভাগগুিলেত সংিশ্লষ্ট েকােসর্র বই, পতৰ্পিতৰ্কার পাঠকক্ষ পিরেষবা,
ইন্টারেনট ও ডাটােবস পিরেষবা, ক াম্পাস ল ান ও েনটওয়ািকর্ং এর মাধ েম িডিজটাল লাইেবৰ্ির
ইত ািদ পিরেষবা পৰ্দান করা হয়। গৰ্ন্থাগার পিরচালনার িনয়মকানু ন েকােনা েকােনা িবভােগর েক্ষেতৰ্
আলাদা আলাদা হেলও েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর িনয়মনীিত অনু সরণ করা হয়।

৯

শুরুেত িবশব্িবদ ালয় একিট কািরগির িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান িহসােব গেড় উেঠিছল। ফ াকািল্ট অফ
েটকেনালিজ ছাড়াও ১৯৫৫ িখৰ্. েথেক কলা ও িবজ্ঞান িবষয়গুিলেক অন্তর্ভুক্ত করার িসদ্ধান্ত েনওয়া
হয়। এর ফলসব্রূপ ১৯৫৬-৫৭ িশক্ষাবষর্ েথেক ফ াকািল্ট অফ আটর্স ও ফ াকািল্ট অফ সাইন্স এর
অধীেন িবিভন্ন িবষেয়র পঠনপাঠন শুরু হয়। িবভাগগুিলর নাম, তােদর পৰ্িতষ্ঠার সাল ও তােদর
গৰ্ন্থসংখ া নীেচ েদওয়া হল (৩১. ০৩. ২০১২ পযর্ন্ত পিরগৰ্হণ খাতা ও েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর
গৰ্ন্থিনবর্াচন ও কৰ্য় িবভােগর খাতা েথেক পৰ্াপ্ত তথ )
২. ১

কািরগরী অনু ষদ - এর গৰ্ন্থাগার ( Faculty of Engineering & Technology - Library )

কৰ্িমক

িবভাগ / িবভাগীয়

িবভােগর নাম

সংখ া

গৰ্ন্থাগার পৰ্িতষ্ঠা সাল

গৰ্ন্থসংখ া
( ৩১.৩.২০১২
পযর্ন্ত )

১.

অ াডাল্ট অ ান্ড কিন্টিনউিয়ং এডুেকশন অ ান্ড এক্সেটনশন

১৯৮৩

৫৬৬

২.

ইনফরেমশন েটকেনালিজ

১৯--

৪৪০৮

৩.

ইন েমেন্টশন এন্ড ইেলকটৰ্িনক্স ইিঞ্জিনয়ািরং ( সল্টেলক

১৯৬৬

৭১২৯

ক াম্পাস )
৪.

ইেলকটৰ্িনক্স অ ান্ড েটিলকিমউিনেকশন ইিঞ্জিনয়ািরং

১৯৫৭

১১৬৭২

৫.

ইেলকিটৰ্ক াল ইিঞ্জিনয়ািরং

১৯০৬

১৩৯৪১

৬.

কন্সটৰ্াকশন ইিঞ্জিনয়ািরং ( সল্টেলক ক াম্পাস )

১৯৮৯

৩৫২৮
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৭.

কিম্পউটার সাইন্স অ ান্ড ইিঞ্জিনয়ািরং

১৯৮১

৭১৯৫

৮.

েকিমক াল ইিঞ্জিনয়ািরং

১৯২১

৬৪২৭

৯.

পাওয়ার ইিঞ্জিনয়ািরং

১৯৮৯

৬০৯৭

১০.

িপৰ্িন্টং ইিঞ্জিনয়ািরং

১৯৮৮

১৪৩৪

১১.

েপৰ্াডাকশন ইিঞ্জিনয়ািরং

১৯৮০

৮৭০৩

১২.

ফামর্ািসউিটক াল ইিঞ্জিনয়ািরং

১৯৬৩

৪৭৬১

১৩.

ফুড েটকেনালিজ অ ান্ড বােয়ােকিমক াল ইিঞ্জিনয়ািরং

১৯৬৪

৪৩৬৫

১৪.

েমকািনক াল ইিঞ্জিনয়ািরং

১৯০৬

১৪৩৮২

১৫.

েমটালািজর্ক াল অ ান্ড েমিটিরয়াল ইিঞ্জিনয়ািরং

১৯৫৬

৫১৫৮

১৬.

িসিভল ইিঞ্জিনয়ািরং

১৯৫৬

১২৬৪০

১৭.

স্থাপত িবদ া ( Architecture )

১৯৬৫

৫১৬৫

২. ২

( সল্টেলক ক াম্পাস )
( সল্টেলক ক াম্পাস )

কলা অনু ষদ - এর গৰ্ন্থাগার ( Faculty of Arts – Library )

কৰ্িমক

িবভােগর নাম ও পৰ্িতষ্ঠার সাল

সংখ া

িবভাগ / িবভাগীয়

গৰ্ন্থসংখ া

গৰ্ন্থাগার পৰ্িতষ্ঠা সাল

( ৩১.৩.২০১২
পযর্ন্ত )

১৮.

অথর্িবদ া

১৯৫৬

৭২৪৮

১৯.

আন্তজর্ািতক সম্পকর্ (International Relation)

১৯৫৬

৮১০০

২০

ইিতহাস

১৯৫৬

৮৯৫৯

২১.

ইংরািজ

১৯৫৬

৯১৩২

২২.

এডুেকশন (এই িবভােগর অধীেন িব এড সহ গৰ্ন্থাগার চালু

২০১২

৪০৮

হেয়েছ – গৰ্ন্থসংখ া – আনু মািনক ১০ হাজার )
২৩.

গৰ্ন্থাগার ও তথ িবজ্ঞান

১৯৬৪

৩৯০০

২৪.

চলিচ্চতৰ্িবদ া

১৯৯৩

৩০২২

২৫.

তুলনামূ লক সািহত (Comperative Literature)

১৯৫৬

১৬৯৮৬

২৬.

দশর্ন

১৯৬৪

১১০৮৬

২৭.

বাংলা

১৯৫৬

২১২৬৯

২৮.

শারীরিশক্ষা

১৯৯০

২৪১৩

২৯.

সমাজিবদ া / সমাজিবজ্ঞান

২০০১

৪৪০

৩০.

সংস্কৃত

১৯৫০

১৩৫৮৩

২. ৩

িবজ্ঞান অনু ষদ - এর গৰ্ন্থাগার ( Faculty of Science – Library )

কৰ্িমক

িবভােগর নাম ও পৰ্িতষ্ঠার সাল

সংখ া

িবভাগ / িবভাগীয়

গৰ্ন্থসংখ া

গৰ্ন্থাগার পৰ্িতষ্ঠা সাল

( ৩১.৩.২০১২
পযর্ন্ত )

৩১.

গিনত

১৯৫৬

১৪৭১২

৩২.

পদাথর্ িবদ া (এর মেধ M. Sc. Electronics েকােসর্র গৰ্ন্থ

১৯৫৬

৬২৩৮

----

২৭৮

৭৯৫ িট)
৩৩.

ভুেগাল িবদ া (গৰ্ন্থাগার এখেনা চালু হয়িন)

৩৪.

ভূ -ততব্ / ভূ িবদ া িবজ্ঞান

১৯৫৬

৪৩১৭

৩৫.

রসায়ন িবদ া

১৯৫৬

৩৯৬৩

৩৬.

লাইফ সাইন্স এন্ড বােয়ােটকেনালিজ

১৯৯৩

৭৮৬
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২. ৪
কৰ্িমক

েসন্টার ও ইন্টারিডিসিপ্লনাির স্টািডজ - এর গৰ্ন্থসংগৰ্হ
েসন্টার ও ইন্টারিডিসিপ্লনাির স্কুলগুিলর নাম

সংখ া

েকান িবভােগর

গৰ্ন্থসংখ া ( ৩১.৩.২০১২

অধীেন

পযর্ন্ত )

ইংরািজ

১৪৫

১.

রবীন্দৰ্নাথ স্টািডজ েসন্টার

২.

েসন্টার ফর শৰ্ীঅরিবন্দ স্টািডজ

দশর্ন

৮৫১

৩.

েসন্টার ফর আেমব্দকর স্টািডজ

গৰ্ন্থগুলী েকন্দৰ্ীয়

২৯২

গৰ্ন্থাগাের থােক
সংস্কৃত

৩৩

অঙ্ক

৭১৫

ইংরািজ

২২৬

েসন্টার ফর কগিনিটভ সাইন্স

দশর্ন

৫২৭

েসন্টার ফর কাউিন্সিলং সািভর্স অ ান্ড স্টািডজ অন েসল্ফ

দশর্ন

১৯

অথর্নীিত

৮৪

৪.

েসন্টার ফর ইেন্ডালিজ

৫.

েসন্টার ফর ইন্সটৰ্ুেমেন্টসন সাইন্স

৬.

েসন্টার ফর এিডিটং অ াজ এ িস্কল েপৰ্াগৰ্াম

৭.
৮

েডেভলপেমন্ট
৯.

েসন্টার ফর েগ্লাবাল েচঞ্জ েপৰ্াগৰ্াম

১০.

েসন্টার ফর ন ােনা সাইন্স এন্ড েটকেনালিজ

২৭৯

েমটালািজর্ক াল
অ ান্ড েমিটিরয়াল
ইিঞ্জিনয়ািরং

১১.

েসন্টার ফর েটগর স্টািডজ

১২.

েসন্টার ফর ডকুেমেন্টশন ফর েরয়ার েটক্সট

১৩.

েসন্টার ফর িডিজটাল লাইেবৰ্ির অ ান্ড ডকুেমেন্টশন

ইংরািজ

৭১৩

ইংরািজ

২২৬

েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার,

আলাদা কের গৰ্ন্থ েনই।

যাদবপুর ক াম্পাস

ৈবদু িতন পিতৰ্কা,
ডাটােবস, ই-বুক েপাটর্াল
পাঠেকরা েদখেত পান।

১৪.

সব্ামী িবেবকানন্দ েসন্টার ফর েটকিনক াল ম ানপাওয়ার

েপৰ্াডাকশন

েডেভলপেমন্ট স্টািডজ

ইিঞ্জিনয়ািরং

১৫.

েসন্টার ফর মািক্সর্য়ান স্টািডজ

১৬.

েসন্টার ফর েমাবাইল কিম্পউিটং অ ান্ড কিমউিনেকশন
( সল্টেলক ক াম্পাস )

১৭.

৩৮৯

অথর্নীিত

১১১

সল্টেলেক িনজসব্

৫৭৯

গৰ্ন্থাগার আেছ

েসন্টার ফর িরফুউিজ স্টািডজ

আন্তজর্ািতক

৩০৪

সম্পকর্ িবভাগ
১৮.
•

েসন্টার ফর স্টািডজ ইন কালচারাল পৰ্েসস

ইংরািজ

৮৯

ইন্টারিডিসিপ্লনাির স্কুলগুিলর নাম

১৯.

স্কুল অফ অ াডভান্স স্টািডজ পিলউশন কেন্টৰ্াল ইিঞ্জিনয়ািরং

েকিমক াল ইিঞ্জিনয়ািরং

১৫

২০.

স্কুল অফ ইন্টারন াশনাল িরেলশন এন্ড স্টৰ্ােটিজক স্টািডজ

আন্তজর্ািতক সম্পকর্

২২৮

২১.

স্কুল অফ ইিলউিমেনশন সাইন্স, ইিঞ্জিনয়ািরং অ ান্ড িডজাইন

ইেলি ক াল ইিঞ্জিনয়ািরং

১০৫

২২.

স্কুল অফ উইেমন স্টািডজ

িনজসব্ গৰ্ন্থাগার আেছ

৩৫৬৬

২৩.

স্কুল অফ এনভাইরনেমন্টাল েরিডেয়শন অ ান্ড

িবজ্ঞান অনু ষদ এর অধীন

৩৬

িনজসব্ গৰ্ন্থাগার আেছ

৩৯৩

ইেলি ক াল ইিঞ্জিনয়ািরং

১৬৯

আরিকওলিজক াল সাইন্স
২৪.

স্কুল অফ এনভাইরনেমন্টাল সাইন্স অ ান্ড ইিঞ্জিনয়ািরং

২৫.

স্কুল অফ এনািজর্ স্টািডজ

২৬.

স্কুল অফ এডুেকশনাল েটকেনালিজ

িনজসব্ গৰ্ন্থাগার আেছ

১৫৩৯

২৭.

স্কুল অফ ওয়াটার িরেসাসর্ ইিঞ্জিনয়ািরং

িনজসব্ গৰ্ন্থাগার আেছ

৬৫৭
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২৮.

স্কুল অফ ওসােনাগৰ্ািফক স্টািডজ

২৯.

স্কুল অফ কালচারাল েটকস্ট এন্ড েরকডর্স

৩০.

স্কুল অফ বােয়াসাইন্স এন্ড ইিঞ্জিনয়ািরং

িবজ্ঞান অনু ষেদর অধীন

২১১

ইংরািজ

৯১

কািরগির অনু ষদ এর

২৮৭

অধীন
৩১.

স্কুল অফ িমিডয়া, কিমউিনেকশন এন্ড কালচার

৩২.

স্কুল অফ েমিটিরয়াল সাইন্স এন্ড ন ােনােটকেনালিজ

ইংরািজ

১১৬

েমটালািজর্ক াল অ ান্ড

২৬২

েমিটিরয়াল ইিঞ্জিনয়ািরং
৩৩.

স্কুল অফ িলংগুইিস্টক এন্ড ল াংগুেয়জ

৩৪.

স্কুল অফ েলজার সাইন্স এন্ড ইিঞ্জিনয়ািরং

ইংরািজ

৬১

িনজসব্ গৰ্ন্থাগার আেছ

২০

িবশব্িবদ ালেয়র গান্ধী ভবেন গান্ধী স্টািডজ েসন্টার নােম ১৯৬৮-৬৯ সােল একিট িবভাগ ও
গান্ধীিজ সম্পকর্ীত গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কা িনেয় একিট দারুন গৰ্ন্থাগার গেড় উেঠিছল। এখােন গান্ধীিজর
মতবাদ, জীবন ও রচনা িনেয় িনয়িমত বক্তৃতা, েসিমনার অনু িষ্ঠত হত। ৭০এর দশেক অশান্ত
নকশাল আেন্দালেনর সময় এই েসন্টােরর গৰ্ন্থাগারিট পুিড়েয় েদওয়া হয়। বতর্মােন এই েসন্টারিটর
অিস্ততব্ েনই।
২. ৫

১০

িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিলেত ব িক্তগত ও িবেশষ সংগৰ্হ
অনু সন্ধান কের েদখেত পাই িবশব্িবদ ালেয় েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার ছাড়াও িবিভন্ন িবভােগর

গৰ্ন্থাগারগুিলেতও েবশ িকছু ব িক্তগত গৰ্ন্থসংগৰ্হ দান হেয়েছ যা ছাতৰ্ছাতৰ্ী, িশক্ষক গেবষকেদর
ৈদনিন্দন পিরেষবায় ব বহৃত হেচ্ছ। েবিশরভাগ গৰ্ন্থাগারগুিলেত দান করা গৰ্ন্থগুিল িমেশ েগেছ।
গুরুতব্পূ নর্ িবেশষ িকছু গৰ্ন্থসংগৰ্হ বা গৰ্ন্থদাতার একিট িনবর্ািচত তািলকা ও গৰ্ন্থসংখ া িনেচ েদওয়া
হল –
কৰ্িমক

িবভাগীয় গৰ্ন্থাগােরর নাম

সংগৰ্হ বা কােলকশেনর নাম

গৰ্ন্থসংখ া

সংখ া
১.
২.

৩.

আন্তজর্ািতক সম্পকর্
ইিতহাস

ইংরািজ

পৰ্েফসর এ েক িব গৰ্ন্থসংগৰ্হ

পৰ্ায় ১৫০িট

পৰ্েফসর জয়ন্তানু জ বেন্দ াপাধ ায় গৰ্ন্থসংগৰ্হ

পৰ্ায় ২৫০িট

এ এম গৰ্ন্থসংগৰ্হ

৪৯িট

এস েক মাইিত গৰ্ন্থসংগৰ্হ

১৪িট

পৰ্েফসার এন িপ িশল গৰ্ন্থসংগৰ্হ

২২িট

েজ এন সরকার গৰ্ন্থসংগৰ্হ

৬৯িট

িব েক এম গৰ্ন্থসংগৰ্হ

১৭৭িট

িকিট দত্ত গৰ্ন্থসংগৰ্হ

১০০িটর েবিশ

এই িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারিটর সেঙ্গ সমান্তরাল ভােব সব্াগতম েদ গৰ্ন্থাগার নােম ঐ িবভােগর ছাতৰ্েদর
দব্ারা পিরচািলত আর একিট গৰ্ন্থাগার চলেছ যার সংগৰ্হ সংখ া ৪০০০-এর েবিশ। [ রুিব চ াটাজর্ী
গৰ্ন্থসংগৰ্হ – ১৮০০ ; সব্াগতম েদ গৰ্ন্থাগার – ৮০০ ; পৰ্েফসর সজ্িন মুখািজর্ গৰ্ন্থসংগৰ্হ – ১০০ ;
বাদ বাকী ইংরািজ িবভােগর গৰ্ন্থাগার েথেক েদওয়া েবশ িকছু গৰ্ন্থ ]
৪.

গৰ্ন্থাগার ও তথ িবজ্ঞান

অিমতাভ চেট্টাপাধ ায়

৫০ িটর েবিশ

মঙ্গলাপৰ্সাদ িসংহ

৫০ িটর েবিশ

এছাড়াও ড. আিদত ওহেদদার (পৰ্য়াত), পৰ্েফসর পৰ্বীর
রায়েচৗধু রী (পৰ্য়াত) ও শৰ্ী রামকৃষ্ণ সাহা িকছু বই িদেয়েছন।
৫.

চলিচ্চতৰ্িবদ া

িসেন ক্লাব অব ক ালকাটা গৰ্ন্থসংগৰ্হ
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পৰ্ায় ৫০িট

৬.

তুলনামূ লক সািহত

েডিভড েজ ম াকািচও গৰ্ন্থসংগৰ্হ
ফাদার আেতায়াঁ গৰ্ন্থসংগৰ্হ
সু বীর রায়েচৗধু রী গৰ্ন্থসংগৰ্হ
মানেবন্দৰ্নাথ বেন্দ াপাধ ায় ও িহমানী বেন্দ াপাধ ায় গৰ্ন্থসংগৰ্হ

৭.

৮.

দশর্ন

ফুড েটকেনালিজ ও
বােয়ােকিমক াল ইিঞ্জিনয়ািরং

কািলকৃষ্ণ বেন্দ াপাধ ায় গৰ্ন্থসংগৰ্হ

২৫০িট

তীথর্নাথ বেন্দ াপাধ ায় গৰ্ন্থসংগৰ্হ

পৰ্ায় ৫০িট

ৈশলজারঞ্জন ভট্টাচাযর্

১০০িট

ড. অমেলন্দু চকৰ্বতর্ী

১৩িট

শািন্তরঞ্জন েভৗিমক

৩০ িট

এছাড়াও িবৰ্েটন েথেক দান িহসােব পাওয়া ২৮৫ িট পাঠ
পুস্তক
৯.

রসায়ন

িবেশষ সংগৰ্হ আলাদা ভােব রাখা েনই। িবিভন্ন ছাতৰ্ছাতৰ্ী ও
িশক্ষক িশিক্ষকােদর েদওয়া পৰ্ায় ১০৬িট গৰ্ন্থ একসেঙ্গ িমেশ
েগেছ।

১০.

বাংলা

অিজত দত্ত গৰ্ন্থসংগৰ্হ

পৰ্ায় ১০০িট

১১.

সংস্কৃত

িচন্ময়ী চেট্টাপাধ ায় গৰ্ন্থসংগৰ্হ

পৰ্ায় ৬০িট

সদানন্দ ভাদু ড়ী গৰ্ন্থসংগৰ্হ

পৰ্ায় ৩০০িট

রামদাস কািঠয়াবাবা গৰ্ন্থাগার ( এিট

২০০িটর েবিশ

সু খচেরর সব্ামী সন্তদাস িনমব্াকর্ দশর্ন
সিমিতর পৰ্িতষ্ঠাতা শৰ্ী মহন্ত সব্ামী ধনঞ্জয়
দাসজী দান কেরন )

৩

যাদবপুর িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থাগার পিরেষবা
এই িবশব্িবদ ালেয়র গৰ্ন্থাগারগুিল তার িনজসব্ ছাতৰ্ছাতৰ্ী, িশক্ষক, গেবষক, আিধকািরক ও

ভারতবেষর্র অন ান িশক্ষাপৰ্িতষ্ঠান ও উত্পাদক পৰ্িতষ্ঠান েথেক আগত ব বহারকারীেদর জন েয
সমস্ত পৰ্ধান পৰ্ধান পিরেষবাগুিল িদেয় থােক তা হল : গৰ্ন্থ েলনেদন পিরেষবা, পাঠকক্ষ পিরেষবা,
মুিদৰ্ত পিতৰ্কা ও ৈবদু িতন পিতৰ্কা পিরেষবা, পৰ্াচীন ও দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থ পিরেষবা, কাডর্ সূ িচ – ওপ াক
ও ওেয়ব ওপ াক পিরেষবা, েরফােরন্স গৰ্ন্থ পিরেষবা, িডিজটাল লাইেবৰ্ির ও ডকুেমেন্টশন পিরেষবা,
েরেপৰ্াগৰ্াফী পিরেষবা, আন্তগৰ্ন্থাগার গৰ্ন্থপৰ্দান পিরেষবা, ক াস ও এস. িড. আই. পিরেষবা, পিতৰ্কা
পৰ্বন্ধ সরবরাহ পিরেষবা ( JCCC @ UGC – Infonet এর অধীেন ) ও িবশব্িবদ ালয় ক াম্পােসর
বািহের িডিজটাল লাইেবৰ্ির পিরেষবা ( বতর্মােন অধ াপক, অধ ািপকা ও আিধকািরকেদর জন
পৰ্দত্ত) ইত ািদ।
৪

গৰ্ন্থাগার পিরেষবার সময়
গৰ্ন্থাগার

পিরেষবা েদবার সময় হল – যাদবপুেরর েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার – েসামবার েথেক

শুকৰ্বার : সকাল ১০টা েথেক রাত ৮.৩০টা। শিনবার : সকাল ১০টা েথেক িবেকল ৫.৩০টা।
রিববার : সকাল ১১টা েথেক সন্ধ া ৬.০০ টা। সল্টেলক ক াম্পােসর গৰ্ন্থাগার – েসামবার েথেক
শুকৰ্বার : সকাল ১০টা েথেক রাত ৭.০০টা। শিনবার : সকাল ১০টা েথেক িবেকল ৫.৩০টা।
রিববার : সকাল ১১টা েথেক িবেকল ৬.০০টা। িবভাগীয় গৰ্ন্থাগার – েসামবার, বুধবার ও শুকৰ্বার :
সকাল ১০টা েথেক সন্ধ া ৭.০০টা। মঙ্গলবার, বৃ হস্পিতবার ও শিনবার :

সকাল ১০টা েথেক

িবেকল ৫.৩০টা। গৰ্ন্থাগার ও তথ িবজ্ঞান িবভাগ সহ অনান িকছু গৰ্ন্থাগার রািতৰ্ ৮.০০ পযর্ন্ত েখালা
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থােক। েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার ও সল্টেলক ক াম্পােসর গৰ্ন্থাগার ও িবভাগীয় গৰ্ন্থাগার শুধু মাতৰ্
িবশব্িবদ ালেয়র িনিদর্ষ্ট ছু িটর িদনগুিলেতই বন্ধ থােক। এছাড়া অন সব িদন পাঠকরা পিরেষবা েপেয়
থােক।

১১

৫

উপসংহার
যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগার ব বস্থা িনেয় েলখার পৰ্েচষ্টা সবর্পৰ্থম এই গেবষণার মাধ েম

করা হল, যা গৰ্ন্থাগােরর বািষর্ক িরেপাটর্, িনউজেলটার, িবিভন্ন পৰ্কার পুিস্তকা, েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগােরর
নানািবধ পৰ্কাশনা ও পৰ্াক্তন গৰ্ন্থাগারকমর্ীেদর সেঙ্গ সাক্ষাত্কােরর মাধ েম রিচত হেয়েছ। আেগই
বেলিছ, যাদবপুর িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগার ব বস্থা হল েকন্দৰ্ীয় গৰ্ন্থাগার, িবিভন্ন িবভাগীয় গৰ্ন্থাগার,
িবিভন্ন স্কুল ও েসন্টােরর গৰ্ন্থাগার, িডিজটাল লাইেবৰ্ির অ ান্ড ডকুেমেন্টশন ও সল্টেলক ক াম্পােসর
গৰ্ন্থাগার এইগুিলর সিম্মিলত কাযর্পৰ্নালীেত। িবশব্িবদ ালেয়র এক্িজিকউিটভ কাউিন্সেলর (ই.িস.)
তত্তব্াবধান ছাড়াও রেয়েছ িবশব্িবদ ালেয়র লাইেবৰ্ির কিমিট। এছাড়াও

ই. িস. েরজিলউশন বেল

পৰ্েত ক িবভাগীয় গৰ্ন্থাগারগুিলেত রেয়েছ িডপাটর্েমন্টাল লাইেবৰ্ির কিমিট। এই সমস্ত কিমিটগুিল
গৰ্ন্থাগারগুিলর সু ষ্ঠ পিরচালনা ও উন্নত গৰ্ন্থাগার পিরেষবা পৰ্দােনর েক্ষেতৰ্ িসদ্ধান্তগৰ্হন, িনয়ম নীিত
িনধর্ারণ ও পৰ্নয়ন কের।
িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগােরর উন্নত পিরেষবা পৰ্দােনর বহু কাজ এখেনা বাকী। উপযু ক্ত
বাস্তবমুখী গৰ্ন্থাগার নীিত ও ভিবষ ত পিরকল্পনার মাধ েম গৰ্ন্থাগািরক, গৰ্ন্থাগারকমর্ী, ব বহারকারী ও
কতৃর্পেক্ষর সিম্মিলত পৰ্েচষ্টায় ধীের ধীের এর কমর্িবস্তৃিতর পৰ্কাশ ঘটেব। পিরেশেষ বিল, েযেহতু
গেবষণায় অন্তভুর্ক্ত দু ষ্পৰ্াপ গৰ্ন্থগুিল এই িবশব্িবদ ালয় গৰ্ন্থাগােরর তাই গৰ্ন্থ ও গৰ্ন্থাগােরর
মূ লসূ তৰ্িটেক ইিতহাসগত ভােব জানেত গৰ্ন্থাগােরর পিরচয় তুেল ধরা হল। আশাকির, এই অধ ায়িট
বতর্মান গেবষণাপতৰ্িটেক সু ষ্ঠভােব জানেত সাহায করেব।
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