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বঙ্গববদ্যা উৎসবির্দ্েশরীবি ববষয়ক আন্তর্োবিক কর্েশালায় ববর্বচ্য বকছু ববষয় 

২০১৫ সার্লর বির্সম্বর র্ার্স র্াপার্ির ট াবকওর্ি অিুবিি চ্িুর্ে আন্তর্োবিক বঙ্গববদ্যা সর্েলর্ি বঙ্গববদ্যা উৎসবির্দ্েশরীবির 
বিের্াি খসড়াব র বিবির্ি ঐ সর্েলর্ি ট াগদ্ািকারী বববিন্ন গর্বষক ও ববর্শষজ্ঞর্দ্র র্িার্ি র্াির্ি চ্াওয়া হয়। 
উৎসবির্দ্েশরীবি সংক্রান্ত একব  ববর্শষ অবির্বশর্ি ঐ উপস্থাবপি খসড়ায় র্িয বকছু সংর্শািি প্রস্তাববি হয়। এর র্র্িয 
অর্পক্ষাকৃি গুরুত্বপূর্ে দু্ব  সংর্শািিী প্রস্তার্বর একব  বছল টরবিও অিুিাি-এর সমূ্পর্ে উপস্থাপিা ববষয়ক, বিিীয়ব  বছল 
গ্রন্থপবির্ি গ্রর্ন্থর প্রর্র্ প্রকাশ বা সংস্করর্র্র প্রকাশকার্লর উর্েখ ববষয়ক। এই বিিীয় প্রস্তাবব ই ২০১৬ সার্লর অগার্ে 
ঢাকায় অিুবিি বাংলা একার্ির্ীর একব  সিায় পুিরায় গুরুর্ত্বর সর্ঙ্গ উর্ে এর্সর্ছ। 

 

র্াপার্ির চ্িুর্ে বঙ্গববদ্যা সর্েলর্ি এবং বাংলা একার্ির্ী-র সিায় প্রস্তাববি সংর্শািি ববষর্য় আর্লাচ্িা 
 

১. টরবিও উপস্থাপি ববষয়ক সংর্শািিী প্রস্তাব 

 
চ্িুর্ে বঙ্গববদ্যা সর্েলর্ি টরবিও উপস্থাপিা ববষয়ক উবেবখি সংর্শািিী প্রস্তাবব  বঙ্গববদ্যা গ্রহর্ কর্রর্ছ। অর্োৎ, িারাবাবহক 
উপস্থাপিার টক্ষর্ে গর্বষক প্রর্র্ বন্ধিীর র্র্িয প্রর্র্ উপস্থাপর্ির িাবরখব  উর্েখ করর্বি – এই সংর্শািি বঙ্গববদ্যা 
উৎসবির্দ্েশরীবির চূ্ড়ান্ত রূপব র্ি গৃহীি হর্ব। সুিরাং গ্রন্থপবির্ি টরবিও অিুিার্ির সমূ্পর্ে উপস্থাপিার সূেবির্দ্েশ করর্ি 
হর্ল িার সংর্শাবিি রূপব  হর্ব এরকর্ –  
 
সমূ্পর্ে উপস্থাপিা (পবরচ্ালক/উপস্থাপক/র্লখর্কর িার্সহ) [দ্র.(৪.২.৩৫.৪.)] 
কাোর্র্া : 
পবরচ্ালক/উপস্থাপক/র্লখর্কর িার্ পদ্বব, অিুিািব  প্রসারর্র্র সর্য়পবে (প্রর্র্ উপস্থাপর্ির িাবরখ), উপস্থাপিাব র িার্, 
টরবিও চ্যার্িলব র িার্, প্রসারর্র্র বিিোবরি সর্য়, র্ািযর্ পবরবচ্বি 

িরু্িা: 
র্ীর আফসার আবল প্ররু্খ (উপস্থাপক), ২০০৯ – িারাবাবহক (২৮/০৬/২০০৯), সাির্ি সাসর্পন্স, টরবিও বর্বচ্ে ৯৮.৩ এফ. 
এর্., দু্পুর ১২  া, টরবিও, টরবিও শ্রুবিিা ক 

 

২. রচ্িাপবির্ি গ্রর্ন্থর প্রর্র্ প্রকাশকার্লর উর্েখ সংক্রান্ত সংর্শািিী প্রস্তাব 

 

চ্িুর্ে আন্তর্োবিক বঙ্গববদ্যা সর্েলর্ি এবং বাংলা একার্ির্ী-র সিায় এই সংর্শািিী প্রস্তাবব  গ্রহর্ করা হর্য়বছল। এই 
প্রস্তার্বর ট ৌবিকিা ও গুরুত্ব প্রশ্নািীি। বিের্াি খসড়াব র্ি ‘রচ্িাপবি সংক্রান্ত সািারর্ বিয়র্’-এ বলা হর্য়র্ছ – 
“সািারর্ি বববিন্ন সংস্করর্, রু্দ্রর্ বা, গ্রন্থ/ প্রবন্ধ/ রচ্িার প্রর্র্ প্রকাশকাল  উর্ের্খর প্রর্য়ার্ি টিই। গর্বষক ট  
সংস্করর্/রু্দ্রর্-ব  বযবহার করর্বি িারই প্রকাশকাল টদ্র্বি।” (দ্র. ৪.১.৫. পৃ. ১৬) 
 

এই বিয়র্র্র পবরর্প্রবক্ষর্ি আর্ার্দ্র িূিপূবে  ুবিব  বছল এই ট  -  “টশষির্ রু্দ্রর্ব  র্ািা র্াকর্ল গ্রন্থব র সংস্করর্সংখযার 
সন্ধাি পাওয়া র্ব ল িয়। িাছাড়া বাংলা গ্রর্ন্থ অর্িক টক্ষর্ে ‘প্রর্র্ প্রকাশ’ ও ‘প্রর্র্ সংস্করর্’ আলাদ্া; টির্িই অর্িক 
টক্ষর্ে ‘প্রর্র্ প্রকাশ’ ও ‘প্রর্র্ সংস্করর্’ হুবহু এক। এই র্ব লিার র্র্িয গর্বষকর্ক পড়র্িই হর্ব িা  বদ্ বিবি 
রু্দ্রর্কালব র উর্েখ কর্রি।” 
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এই  ুবিব  প্রশ্নািীি ও িারসহ িয়। টকিিা, রু্দ্রর্কাল আর প্রকাশকার্লর র্র্িয  প্রায়শই সর্র্য়র বযবিাি র্ার্ক ববস্তর। 
১৮১২ সার্লর একব  বই ২০১২ সার্ল পুিরু্েবদ্রি হর্ি পার্র। ফর্ল, টকার্িা একব  রচ্িার কালর্াো সম্বর্ন্ধ পােক একব  
ভ্রান্ত বসদ্ধার্ন্ত উপিীি হর্ি পার্রি এরকর্ সম্ভাবিা অরূ্লক িয়। িাই ববর্শষজ্ঞ পাের্কর র্িয িা হর্লও সািারর্ 
অিুসবন্ধৎসু পাের্কর র্িয বিের্াি পদ্ধবিব  অসুববর্ির্িক। স্বািাববকিার্বই, গ্রন্থপবির্ি এবং ির্যসূেবির্দ্ের্শ-ও (In text 

reference)  বদ্ টকার্িা একব  গ্রর্ন্থর প্রর্র্ প্রকার্শর উর্েখ করা  ায় ির্ব িা সার্বগ্রকিার্ব পাের্কর পর্ক্ষ সুববর্ির্িক 
হর্ব এ বির্য় টকার্িা সংশয় র্াকার কর্া িয়। 

 

বকন্তু পাের্কর পর্ক্ষ স্ববস্তদ্ায়ক হর্লও এই পদ্ধবিব  সার্বগ্রকিার্ব বববিন্ন িরর্ির উৎসবির্দ্ের্শর পর্ক্ষ প্রার্য়াবগকিার্ব 
সুববর্ির্িক হর্ব বকিা এ বির্য় িািাি সর্সযা, সংশয় ও প্রশ্ন রর্য়র্ছ। আর্র্কর কর্েশালায় এ ববষর্য় উিয়পর্ক্ষ 
সুববর্ির্িক একব  বসদ্ধান্ত  ার্ি আর্রা বির্ি পাবর টসই র্র্িযই এই সর্সযাগুবল ববর্বচ্িা করা প্রর্য়ার্ি। 

 
ক. টকার্িা একব  গ্রর্ন্থর প্রর্র্ প্রকাশকাল বলর্ি টকািব  বুঝব? 

পবেকাপ্রকাশ-ই আসর্ল টকার্িা একব  রচ্িার প্রর্র্ প্রকাশ। পরবিেীকার্ল গ্রন্থরূপব  প্রকাবশি হর্ল িার্ক প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকাশ 
বর্ল অবিবহি করাই  র্ার্ে। প্রর্র্ প্রকার্শর সর্য়কাল উর্ের্খর রূ্ল প্রর্য়ার্িীয়িা হল রচ্িাব র কালর্াো সম্বর্ন্ধ পােকর্ক 
সর্চ্িি কর্র টিালা। বকন্তু বকছু টক্ষর্ে রচ্িাকাল ও গ্রন্থপ্রকার্শর র্র্িয বা পবেকাপ্রকাশ বা গ্রন্থপ্রকার্শর র্র্িয সর্র্য়র 
বযবিাি ববস্তর। টসর্ক্ষর্ে  বদ্ প্রর্র্ প্রকাশকাল উর্ের্খর রূ্ল উর্েশযব র্ি আর্ার্দ্র অববচ্বলি র্াকর্ি হয় িাহর্ল 
টক্ষেববর্শর্ষ প্রর্র্ প্রকাশকাল উর্ের্খর পবরবর্িে ‘প্রর্র্ পবেকাপ্রকাশ’ বা, ‘রচ্িাকাল’ উর্েখ ববষয়ক বযবিক্রর্ী বববি-ও 
উৎসবির্দ্েশরীবির্ি রাখা হর্ব বকিা িাও িাবর্ি হর্ব। 

  
খ. বাংলা গ্রর্ন্থর প্রকাশিার ঐবির্হয ‘প্রর্র্ প্রকাশ’ ও ‘প্রর্র্ সংস্করর্’ ববষয়ক সর্সযা 
একব  রচ্িার িারাবাবহকিার্ব প্রকার্শর ক্রর্ব  হওয়া উবচ্ি এরকর্ – প্রর্র্ পবেকাপ্রকাশকাল, প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকাশকাল, প্রর্র্ 
সংস্করর্, বিিীয় সংস্করর্...। বকন্তু বাংলা গ্রর্ন্থর প্রকাশিার ঐবির্হয এই ক্রর্ব র্ক আর্রা সবসর্য়  র্া র্ রবক্ষি হর্ি টদ্বখ 
িা। অর্িকসর্য় ‘প্রর্র্ প্রকাশ’-এর বদ্র্ল টলখা হয় ‘প্রর্র্ সংস্করর্’ আর টসই রীবি অিু ায়ী ‘প্রর্র্ সংস্করর্’ হর্য়  ায় 
‘বিিীয় সংস্করর্’ এবং এই ক্রর্ চ্লর্িই র্ার্ক। অর্িক প্রকাশিাসংস্থা-ই এই ববষর্য় বিয়র্বিি িয়। এই সর্সযার কর্া 
র্ার্ায় টরর্খই, িীবিগিিার্ব বেক িা হর্লও, গর্বষর্কর/প্রাববন্ধর্কর সুববিার্র্ে  এ ববষর্য় আর্রা ‘ া টদ্বখ িাই বলবখ’ এই 
িীবি অিুসরর্ করর্ি বািয হর্য়বছলার্। ‘প্রর্র্ প্রকাশ’ উর্ের্খর িিুি বিয়র্ব র্ক গ্রহর্ করবার আর্গ এই সর্সযাব র কর্া 
বিিীয়বার ববর্বচ্িা করা প্রর্য়ার্ি। 

 

ট র্ি, সর্র্রশ বসুর ‘টদ্বখ িাই বফর্র’ উপিযাসব  ‘টদ্শ’ পবেকায় ১৯৮৭ সাল টর্র্ক িারাবাবহকিার্ব প্রকাবশি হর্ি র্ার্ক। 
১৯৯২ সার্ল আিন্দ পাববলশাসে প্রাইর্ি  বলবর্র্ ি টর্র্ক উপিযাসব  প্রর্র্ গ্রন্থাকার্র প্রকাবশি হয়। ১৯৯৭ সার্ল রু্বদ্রি এই 
গ্রর্ন্থর আখযাপে এইরকর্ –  

প্রর্র্ সংস্করর্ বির্সম্বর ১৯৯২ 

বিিীয় রু্দ্রর্ রু্লাই ১৯৯৭ 

 

আবদু্ল র্ান্নাি সসয়র্দ্র ‘ছন্দ’ বইব  ‘িাষা শহীদ্ গ্রন্থর্ালা’-র অিযির্ একব  গ্রন্থ বহর্সর্ব বাংলা একার্ির্ী টর্র্ক প্রর্র্ 
প্রকাবশি হয় ১৯৮৫ সার্ল। এই বইব  পবরববিেি হর্য় ২০০১ সার্ল ‘অবসর’ টর্র্ক প্রকাবশি হয়। গ্রন্থিূবর্কায় টলখক  
বইব র্ক ‘বিিীয় সংস্করর্’ বর্ল উর্েখ কর্রর্ছি। অর্োৎ, প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকাশ-টক বিবি প্রর্র্ সংস্করর্ বর্ল র্র্ি কর্রর্ছি। এই 
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বইব র টকার্িা পবেকাপ্রকাশ টিই। িাছাড়া, ‘অবসর’ টর্র্ক প্রকাবশি পবরববিেি এই বইব র আখযাপর্ে টলখা রর্য়র্ছ – 
‘প্রর্র্ প্রকাশ: টফব্রুয়াবর ২০০১’ 
 

গ. প্রর্র্ প্রকাশকাল সম্পবকেি ির্য অর্িক সর্য় সুলি িয় 

অর্িক সর্য় টকার্িা গ্রন্থ একব  ববর্শষ প্রকাশিাসংস্থা টর্র্ক প্রকাবশি হবার পর ঐ গ্রন্থব র পরবিেী টকার্িা একব  
সংস্করর্/রু্দ্রর্ বিন্ন প্রকাশিাসংস্থা টর্র্ক প্রকাবশি হর্ল বিিীয় প্রকাশিাসংস্থাব  গ্রন্থব র প্রর্র্ প্রকাশ সংক্রান্ত টকার্িা 
ির্র্যর উর্েখ কর্র িা। অর্িক সর্য় প্রর্র্ প্রকার্শর উর্েখ িা কর্র ‘প্রর্র্ ক সংস্করর্’ (ক = প্রকাশিী সংস্থার সংবক্ষপ্ত 
িার্) এরকর্ টলখা হর্য় র্ার্ক। ফর্ল টবাঝা রু্শবকল হর্য়  ায়, টসব  গ্রন্থব র কি সংখযক সংস্করর্ বা আর্দ্ৌ টকািও 
সংস্করর্ বকিা! 
 

গর্বষর্ার টক্ষর্ে ট  গ্রন্থগুবল গর্বষর্কর আকর গ্রন্থ িার প্রর্র্ প্রকাশকাল সম্পবকেি ির্য ববষর্য় গর্বষর্কর সর্চ্িিিা 
র্াকাই স্বািাববক। বকন্তু, ট  গ্রন্থগুবল িার সহায়ক বা টগৌর্ উৎস টসগুবলর প্রর্র্ প্রকাশকাল সম্পর্কে ির্য  বদ্ িাাঁর্ক 
অিুসন্ধাি করর্ি হয় ির্ব সার্বগ্রকিার্ব এই উৎসবির্দ্েশরীবিব  অিুসরর্ করায় িাাঁর অিীহা সিবর হবার সম্ভাবিাব র্ক 
অস্বীকার করা রু্শবকল। 
 

ট র্ি, আিন্দ পাববলশাসে টর্র্ক প্রকাবশি অবিীন্দ্রিার্ োকুর-এর ‘শকুন্তলা’ গ্রন্থব র ২০০৪ সার্ল প্রকাবশি দ্শর্ রু্দ্রর্ব  
 বদ্ টকার্িা গর্বষক বযবহার কর্রি ির্ব বিবি এই গ্রর্ন্থর আখযাপর্ে গ্রন্থব র প্রর্র্ প্রকাশ সংক্রান্ত টকার্িা ির্যই পার্বি 
িা। টকিিা এই গ্রর্ন্থর আখযাপর্ে টলখা রর্য়র্ছ – ‘প্রর্র্ আিন্দ সংস্করর্ বির্সম্বর ১৯৮৬’ । 

 

ঘ. রচ্িাববলিুি গ্রর্ন্থর প্রর্র্ প্রকাশকাল ববষয়ক ির্য 
সািারর্িার্ব রচ্িাববলিুি গ্রর্ন্থর টক্ষর্ে রচ্িাববলব র পবরবশর্ে গ্রন্থগুবলর প্রকাশকাল ও সংস্করর্ ববষয়ক ির্যপবি র্ার্ক। 
 বদ্ িা র্ার্ক ির্ব অবশয গর্বষকর্ক পূর্বোবেবখি সর্সযাব রই সেুখীি হর্ি হর্ব। টশর্ষাি সম্ভাবিাব র্ক আর্রা বযবিক্রর্ 
বহর্সর্বই ির্র বিবি।  
 

বকন্তু, রচ্িাববলিুি টকার্িা একব  গ্রর্ন্থর এবং একব  গ্রন্থ বহর্সর্ব রচ্িাববলব র প্রর্র্ প্রকাশকাল আলাদ্া। টসর্ক্ষর্ে 
গ্রন্থপবির্ি রচ্িাববলিুি টকার্িা গ্রর্ন্থর প্রর্র্ প্রকাশকাল উর্েবখি হর্ল টসব  রচ্িাববলব র প্রর্র্ প্রকাশকাল িাবক গ্রন্থব র 
প্রর্র্ প্রকাশকাল এই ববষর্য় স্বিিার অিাব টর্র্কই  ায়।  
 

ঙ. প্রর্র্ প্রকাশ িাবক সংস্করর্সংখযা – টকািব র উর্েখ  র্া র্? 

টকার্িা একব  গ্রর্ন্থর প্রবিব  সংস্করর্ িার পূবেবিেী সংস্করর্ টর্র্ক আলাদ্া। বর্েি ও সংর্ ার্র্ির র্িয বদ্র্য়ই এই পৃর্কত্ব 
সূবচ্ি হয়। িরা  াক ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযার্য়র ‘রার্বসংহ’ উপিযার্সর প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকাশ আর চ্িুর্ে সংস্করর্র্র র্র্িয ববস্তর 
ফারাক। টস বহর্সর্ব এই দু্ই ‘রার্বসংহ’-টক দু্ব  আলাদ্া গ্রন্থ বহর্সর্বই ববর্বচ্িা করা উবচ্ি। িরা  াক টকার্িা একর্ি 
গর্বষক ১৮৯৩ বিোর্ে প্রকাবশি রার্বসংর্হর ‘চ্িুর্ে সংস্করর্’  টর্র্ক গৃহীি এর্ি একব  উদৃ্ধবি বযবহার করর্ছি, ১৮৮২ 
সার্ল প্রকাবশি রার্বসংহ উপিযার্স  ার টকার্িা অবস্তত্বই টিই। অর্চ্ গ্রন্থপবির্ি প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকাশ বহর্সর্ব  িাাঁর্ক ১৮৮২ 
সার্লরই উর্েখ করর্ি হর্ব। ট  উদৃ্ধবিব  ১৮৮২-র বইব র্ি উপবস্থি-ই বছল িা িার সূেবির্দ্ের্শ ঐ সার্লর উর্ের্খর 
টকার্িা  ুবি রর্য়র্ছ বক? টকাি একব  গ্রর্ন্থর টশষ সংস্করর্ব  আসর্ল টলখর্কর র্ীবৎকার্ল টলখর্কর িারা িাাঁর গ্রন্থব র টশষ 
সংসৃ্কি রূপ। সুতর াং, উৎসবির্দ্ের্শর টক্ষর্ে টকার্িা একব  গ্রর্ন্থর প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকার্শর বদ্র্ল গ্রন্থব র ট  সংস্করর্ টর্র্ক ঐ 
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ির্য বা উদৃ্ধবি গৃহীি হর্য়র্ছ িার উর্েখই  র্া র্ বকিা টস ববষয়ব ও আর্ার্দ্র টির্ব টদ্খর্ি হর্ব। এর্ি টলখর্কর রচ্িার 
কালর্াোর গন্ডীব ও আর্রা অর্িক াই রক্ষা করর্ি পারর্বা। 

 

এই সর্সযাগুবল র্ার্ায় টরর্খ এ ববষর্য় কর্য়কব  সম্ভাবয কাোর্র্া আর্রা আর্লাচ্িার র্িয উপস্থাপি করবছ। 

 

রু্বদ্রি গ্রন্থ 

 

১. 
টলখর্কর িার্ পদ্বব, প্রকাশসাল, গ্রন্থিার্, সংস্করর্সংখযাব র প্রকাশকাল, সংস্করর্সংখযা/সংস্করর্ পবরবচ্বি, প্রকাশস্থল: 
প্রকাশিা 
 

অবিীন্দ্রিার্ োকুর, ২০০৪, শকুন্তলা, ১৯৮৬, প্রর্র্ আিন্দ সংস্করর্, কলকািা: আিন্দ 
 

রবীন্দ্রিার্ োকুর, ১৩৫৯ ব., কল্পিা, ১৩৪৯ ব., িূিি সংস্করর্, কবলকািা: ববশ্বিারিী গ্রন্থালয় 

 

রববশংকর বল, ২০১৫, টদ্ার্খিার্া, চ্িুর্ে সংস্করর্, কলকািা: টদ্র্ পাববলবশং 
 

২. 
টলখর্কর িার্ পদ্বব, সংস্করর্সংখযাব র প্রকাশকাল, গ্রন্থিার্, সংস্করর্সংখযা/সংস্করর্ পবরবচ্বি, প্রকাশস্থল: প্রকাশিা 
 

রবীন্দ্রিার্ োকুর, ১৩৪৯ ব., কল্পিা, িূিি সংস্করর্, কবলকািা: ববশ্বিারিী গ্রন্থালয় 

 

রববশংকর বল, ২০১৫, টদ্ার্খিার্া, চ্িুর্ে সংস্করর্, কলকািা: টদ্র্ পাববলবশং 
 

৩. 
টলখর্কর িার্ পদ্বব, প্রকাশসাল, গ্রন্থিার্,  প্রর্র্ প্রকাশকাল, প্রকাশস্থল: প্রকাশিা 
 

রবীন্দ্রিার্ োকুর, ১৩৫৯ ব., কল্পিা, ১৩০৭ ব., কবলকািা: ববশ্বিারিী গ্রন্থালয় 

 

রববশংকর বল, ২০১৫, টদ্ার্খিার্া, ২০১০, কলকািা: টদ্র্ পাববলবশং 
 

রু্বদ্রি রচ্িাববলিুি গ্রন্থ 

 

১. 
টলখর্কর িার্ পদ্বব, রচ্িাববলর প্রকাশসাল, রচ্িার বশর্রািার্, সম্পাদ্ক/সংকলর্কর িার্ পদ্বব (সম্পা/সংক), রচ্িাববলর 
বশর্রািার্, খণ্ডসংখযা, রচ্িাববলর সংস্করর্সংখযাব র প্রকাশকাল, রচ্িাববলর সংস্করর্সংখযা/সংস্করর্ পবরবচ্বি,  প্রকাশস্থল: 
প্রকাশিা 
 



5 
 

টপ্রর্র্ন্দ্র বর্ে, ২০০২, র্শা, ঘিাদ্ার গল্প, সুরবর্ৎ দ্াশগুপ্ত (সম্পা), ঘিাদ্া সর্গ্র, প্রর্র্ খন্ড, ২০০০, প্রর্র্ সংস্করর্, 
কলকািা: আিন্দ 

 

রবীন্দ্রিার্ োকুর, ১৪০২ ব., সন্ধযাসংগীি, শ্রী অর্শাক রু্র্খাপািযায় (প্রকাশক), রবীন্দ্র-রচ্িাবলী, প্রর্র্ খন্ড, ১৩৯৩ ব., ১২৫ 
ির্ রবীন্দ্রর্ন্মর্য়ন্তী উপলর্ক্ষ প্রকাবশি সুলি সংস্করর্, কবলকািা: ববশ্বিারিী 
 

২. 
টলখর্কর িার্ পদ্বব, রচ্িাববলর সংস্করর্সংখযাব র প্রকাশকাল, রচ্িার বশর্রািার্, রচ্িাববলর্ি রচ্িাব র ট  সংস্করর্ গৃহীি 
হর্য়র্ছ িার প্রকাশসাল, সম্পাদ্ক/সংকলর্কর িার্ পদ্বব (সম্পা/সংক), রচ্িাববলর বশর্রািার্, খণ্ডসংখযা, 
সংস্করর্সংখযা/সংস্করর্ পবরবচ্বি,  প্রকাশস্থল: প্রকাশিা 
 

টপ্রর্র্ন্দ্র বর্ে, ২০০০, র্শা, ঘিাদ্ার গল্প, ১৩৬৩ ব., সুরবর্ৎ দ্াশগুপ্ত (সম্পা), ঘিাদ্া সর্গ্র, প্রর্র্ খন্ড, কলকািা: আিন্দ 

 

রবীন্দ্রিার্ োকুর, ১৪০২ ব., সন্ধযাসংগীি, ১৩৪৬ব., শ্রী অর্শাক রু্র্খাপািযায় (প্রকাশক), রবীন্দ্র-রচ্িাবলী, প্রর্র্ খন্ড, 
কবলকািা: ববশ্বিারিী 
 

৩. 
টলখর্কর িার্ পদ্বব, রচ্িাববলর সংস্করর্সংখযাব র প্রকাশকাল, রচ্িার বশর্রািার্, রচ্িাব র প্রর্র্ প্রকাশকাল 
সম্পাদ্ক/সংকলর্কর িার্ পদ্বব (সম্পা/সংক), রচ্িাববলর বশর্রািার্, খণ্ডসংখযা, সংস্করর্সংখযা/সংস্করর্ পবরবচ্বি,  
প্রকাশস্থল: প্রকাশিা 
 

টপ্রর্র্ন্দ্র বর্ে, ২০০০, র্শা, ঘিাদ্ার গল্প, ১৩৬৩ ব., সুরবর্ৎ দ্াশগুপ্ত (সম্পা), ঘিাদ্া সর্গ্র, প্রর্র্ খন্ড, কলকািা: আিন্দ 

 

রবীন্দ্রিার্ োকুর, ১৩৯৩ব., সন্ধযাসংগীি, ১২৮৮ব., শ্রী অর্শাক রু্র্খাপািযায় (প্রকাশক), রবীন্দ্র-রচ্িাবলী, প্রর্র্ খন্ড,  ১২৫ 
ির্ রবীন্দ্রর্ন্মর্য়ন্তী উপলর্ক্ষ প্রকাবশি সুলি সংস্করর্, কবলকািা: ববশ্বিারিী 
     
 

রচ্িাববলিুি গ্রর্ন্থর ির্যসূেবির্দ্েশ ববষয়ক একব  সর্সযা 
 

একই টলখক বা সম্পাদ্র্কর একই সার্ল প্রকাবশি একাবিক গ্রর্ন্থর টক্ষর্ে ির্যসূেবির্দ্ের্শর স্বািন্ত্র্য রক্ষা করবার র্িয 
আর্রা প্রকাশকালগুবলর্ক ক, খ, গ এইিার্ব বচ্বিি করবার কর্া বর্লবছলার্। বকন্তু টকার্িা রচ্িাববলিুি একাবিক রচ্িা 
 বদ্ গর্বষক বযবহার কর্রি িাহর্ল এই পদ্ধবিব  কর্িা া বযবহারর্ াগয িা বির্য় সংশয় সিবর হর্ি পার্র। ট র্ি –  
 

গ্রন্থপবি 

 

ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. - ক, বিিীয় প্রবন্ধ – বযাঘ্রাচ্া ে বৃহোঙু্গল, টলাকরহসয, ট ার্গশচ্ন্দ্র বাগল (সম্পা), ববির্ 
রচ্িাবলী, বিিীয় খন্ড: সর্গ্র সাবহিয, কবলকািা: সাবহিয সংসদ্ 
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ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. - খ, িেেিত্ত্ব, ট ার্গশচ্ন্দ্র বাগল (সম্পা), ববির্ রচ্িাবলী, বিিীয় খন্ড: সর্গ্র সাবহিয, 
কবলকািা: সাবহিয সংসদ্ 

 

ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. - গ, উিরচ্বরি, ববববি প্রবন্ধ – প্রর্র্ খন্ড, ট ার্গশচ্ন্দ্র বাগল (সম্পা), ববির্ রচ্িাবলী, বিিীয় 
খন্ড: সর্গ্র সাবহিয, কবলকািা: সাবহিয সংসদ্ 

 

ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. - ঘ, কৃষ্ণচ্বরে (িৃিীয় খন্ড – সপ্তর্ পবরর্িদ্), ট ার্গশচ্ন্দ্র বাগল (সম্পা), ববির্ রচ্িাবলী, 
বিিীয় খন্ড: সর্গ্র সাবহিয, কবলকািা: সাবহিয সংসদ্ 

 

ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. - ঙ, বহুবববাহ, ববববি প্রবন্ধ – বিিীয় খন্ড, ট ার্গশচ্ন্দ্র বাগল (সম্পা), ববির্ রচ্িাবলী, বিিীয় 
খন্ড: সর্গ্র সাবহিয, কবলকািা: সাবহিয সংসদ্ 

 

ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. – চ্, রার্বসংহ, শ্রী ব্রর্র্ন্দ্রিার্ বর্ন্দযাপািযায় ও শ্রী সর্িীকান্ত দ্াস (সম্পা), কবলকািা: বঙ্গীয়-
সাবহিয-পবরষৎ 

 

ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. - ছ, শকুন্তলা, বর্রন্দা এবং টদ্সবদ্র্র্ািা, ববববি প্রবন্ধ – প্রর্র্ খন্ড, ট ার্গশচ্ন্দ্র বাগল (সম্পা), 
ববির্ রচ্িাবলী, বিিীয় খন্ড: সর্গ্র সাবহিয, কবলকািা: সাবহিয সংসদ্ 

 

ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. - র্, িৃিীয় সংখযা – ইউব বলব  বা উদ্রদ্শেি, কর্লাকার্ন্তর দ্প্তর, কর্লাকান্ত, ট ার্গশচ্ন্দ্র 
বাগল (সম্পা), ববির্ রচ্িাবলী, বিিীয় খন্ড: সর্গ্র সাবহিয, কবলকািা: সাবহিয সংসদ্ 

 
 

ির্যসূেবির্দ্েশ 

 

(ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. – ক, ১২) 
(ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. – খ, ১২) 
(ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. – গ, ১২) 
(ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. – ঘ, ১২) 
(ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. – ঙ, ১২) 
(ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. – চ্, ১২) 
(ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. – ছ, ১২) 
(ববির্চ্ন্দ্র চ্র্টাপািযায়, ১৪১১ ব. – র্, ১২) 
 

এই ববষয়গুবল ছাড়াও, ২০১৫ এর বির্সম্বর্রর চ্িুর্ে আন্তর্োবিক বঙ্গববদ্যা সর্েলি টর্র্ক ২০১৬ অগাে-এর এই 
কর্েশালাব র র্িযবিেী সর্র্য় সূেবির্দ্েশরীবির খসড়াব  বির্য় আর্রা বকছু বসদ্ধান্ত টিওয়া হর্য়র্ছ এবং আগার্ী সর্র্য়র র্িয 
বকছু লক্ষযর্াো বস্থর করা হর্য়র্ছ। টসগুবল সূেবদ্ধ করা হল। 
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(১) িরু্িার/ উদ্াহরর্র্র িাবলকা সমূ্পর্ে করা 
বির্দ্েবশি বিয়র্াবলীর্ি টবশ কর্য়কব  টক্ষর্ে এখিও টকার্িা িরু্িা সংকবলি হয়বি।  র্িা দ্রুি সম্ভব টসই িরু্িা সংকলর্ির 
কার্ টশষ করাই আর্ার্দ্র লক্ষয। বির্দ্েবশি ট  ট  সূে বা বিয়র্র্র সহায়ক উদ্াহরর্ এখিও গ্রন্থপবি এবং ির্যসূেবির্দ্ের্শ 
সংকবলি হয়বি িার পূর্োঙ্গ িাবলকাব  এখার্ি টদ্ওয়া হল। 
 

অসংকবলি িরু্িার/ উদ্াহরর্র্র িাবলকা 
 

৩.৩.৫.১. উদৃ্ধবির বিয়র্াবলী/ ববর্শষ বিয়র্ পৃ. ১২ 

৩.৩.৫.২. উদৃ্ধবির বিয়র্াবলী/ ববর্শষ বিয়র্ পৃ. ১৩ 
৩.৫.১. উদৃ্ধবির বঙ্গািুবাদ্ পৃ. ১৫ 

৪.১.১. রচ্িাপবি/ রচ্িাপবি সংক্রান্ত সািারর্ বিয়র্ পৃ. ১৫ 

৪.১.২. পৃ. ১৫ 

৪.১.৩. পৃ. ১৫ 
৪.১.৫. পৃ. ১৬ 
৪.১.৬. পৃ. ১৬ 
৪.১.৮. পৃ. ১৬ 
৪.১.১০. পৃ. ১৭ 
৪.১.১২.২. পৃ. ১৮ 
৪.১.১২.৩. পৃ. ১৮ 
৪.১.১২.৪. পৃ. ১৮ 
৪.১.১২.৫. পৃ. ১৮ 
৪.১.১২.৬. পৃ. ১৮ 
৪.১.১২.৭. পৃ. ১৮ 
৪.১.১২.৮. পৃ. ১৮ 
৪.১.১২.৯. পৃ. ১৮ 
৪.১.১২.১৩. পৃ. ১৯ 
৪.১.১৩. পৃ. ২০ 
৪.১.১৪. পৃ. ২০ 
৪.১.১৫. পৃ. ২০ 
৪.১.১৬. পৃ. ২০ 
৪.২.৩. সংকবলি বই/র্কাশগ্রন্থ/অবিিাি/ইংর্রবর্ িরু্িা পৃ. ২৩ 
৪.২.৪. অিুবাদ্/র্ন্তবয ১, ২, ৩ পৃ. ২৪ 
৪.২.৪. অিুবাদ্/র্ন্তবয ৪/বাংলা িরু্িা পৃ. ২৪ 
৪.২.৪. অিুবাদ্/ র্ন্তবয ৫/বাংলা িরু্িা পৃ. ২৫ 
৪.২.৯. বল ল র্যাগাবর্ি/সার্বয়ক পে ও গর্বষর্া  পবেকার অন্তগেি প্রবন্ধ/ র্ন্তবয পৃ. ৩১ 
৪.২.১১. দু্র্ি টলখর্কর/সম্পাদ্র্কর রচ্িা/র্ন্তবয পৃ. ৩৩ 
৪.২.১২. দু্র্র্ির টববশ টলখর্কর রচ্িা/দু্র্র্ির টববশ সম্পাদ্র্কর সম্পাদ্িা/ র্ন্তবয পৃ. ৩৪ 
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৪.২.১৩. বচ্বেপে সংকলি (রু্বদ্রি)/ইংর্রবর্ িরু্িা পৃ. ৩৪ 
৪.২.১৩. বচ্বেপে সংকলি (রু্বদ্রি)/রু্বদ্রি পৃ. ৩৪ 
৪.২.১৫. বলফর্ল /পযার্র্ে /বাংলা িরু্িা পৃ. ৩৫ 
৪.২.২২.২. উৎসগেপে ও সূবচ্পে/র্ন্তবয পৃ. ৪৩ 
৪.২.২৩.২. পানু্ডবলবপ/অিুবলবখি পানু্ডবলবপ পৃ. ৪৪ - ৪৫ 
৪.২.২৩.২. পানু্ডবলবপ/অিুবলবখি পানু্ডবলবপ/র্ন্তবয ১,২,৩ পৃ. ৪৫ 
৪.২.২৪.১. পুবর্/ অিুর্লখর্কর িারা বলবখি/ইংর্রবর্ িরু্িা পৃ. ৪৬-৪৭ 
৪.২.২৪.২. পুবর্/র্লখর্কর িারা বলবখি/ ইংর্রবর্ িরু্িা পৃ. ৪৭ 
৪.২.২৪.৩. পুবর্/পুবর্ব র টলখর্কর িার্  বদ্ র্ািা িা র্ার্ক/র্ন্তবয ১,২,৩ পৃ. ৪৭-৪৮ 
৪.২.২৫.২. ছবব/ অস্থায়ী প্রদ্শেশালা হর্ল পৃ. ৪৮ 
৪.২.২৫.৪. ছবব/ বযবিগি সংগ্রর্হ র্াকা ছবব/র্ন্তবয পৃ. ৪৯ 
৪.২.২৬.২. িাস্ক ে/ অস্থায়ী প্রদ্শেশালা হর্ল পৃ. ৫০ 
৪.২.২৬.৫. িাস্ক ে/ বযবিগি সংগ্রর্হ র্াকা িাস্ক ে পৃ. ৫১ 
৪.২.২৬.৫. িাস্ক ে/ বযবিগি সংগ্রর্হ র্াকা িাস্ক ে/র্ন্তবয পৃ. ৫১ 
৪.২.২৭. স্থাপিয পৃ. ৫১ 
৪.২.২৮.২. র্াদু্ঘর্র ছাড়া অিয টকাি স্থার্ির প্রত্নর্লখ/িাম্রশাসি/প্রবির্াবলবপ/স্তম্ভবলবপ/ 

র্বন্দরবলবপ/িারবলবপ 

পৃ. ৫৩ 

৪.২.২৯.১. আর্লাকবচ্ে (ফর্ াগ্রাফ)/বযবিগি সংগ্রর্হ র্াকা আর্লাকবচ্ে পৃ. ৫৩ 
৪.২.২৯.৩. আর্লাকবচ্ে (ফর্ াগ্রাফ)/সংগ্রহশালার আর্লাকবচ্ে পৃ. ৫৪ 
৪.২.২৯.৪. আর্লাকবচ্ে (ফর্ াগ্রাফ)/রু্বদ্রি আর্লাকবচ্ে পৃ. ৫৪ 
৪.২.৩২. িা ক পৃ. ৫৬ 
৪.২.৩৩.১.১. সাক্ষাৎকার/সাক্ষাৎকারদ্ািার বিবয উদৃ্ধি হর্ল/ অরু্বদ্রি সাক্ষাৎকার/বাংলা িরু্িা পৃ. ৫৬ 
৪.২.৩৩.১.২. সাক্ষাৎকার/সাক্ষাৎকারদ্ািার বিবয উদৃ্ধি হর্ল/ প্রচ্াবরি সাক্ষাৎকার/বাংলা িরু্িা পৃ. ৫৭ 
৪.২.৩৩.২. সাক্ষাৎকার/সাক্ষাৎকারগ্রাহর্কর বিবয উদৃ্ধি হর্ল (অরু্বদ্রি ও প্রচ্াবরি)/বাংলা িরু্িা পৃ. ৫৭ 
৪.২.৩৩.২. সাক্ষাৎকার/সাক্ষাৎকারগ্রাহর্কর বিবয উদৃ্ধি হর্ল (অরু্বদ্রি ও প্রচ্াবরি)/র্ন্তবয পৃ. ৫৮ 
৪.২.৩৫.২. টরবিও অিুিাি/সমূ্পর্ে িারাবাবহক/বাংলা কাোর্র্া পৃ. ৫৯ 
৪.২.৩৬.১. ব বি অিুিাি/একব  পবে/বাংলা িরু্িা পৃ. ৬১ 
৪.২.৩৬.২. ব বি অিুিাি/সমূ্পর্ে িারাবাবহক/বাংলা িরু্িা পৃ. ৬২ 
৪.২.৪০. অিলাইি সংস্করর্/ ইংর্রবর্ িরু্িা পৃ. ৬৬ 
৪.২.৪১. টফসবুক টপার্ের পবরর্প্রবক্ষর্ি ব প্পিী পৃ. ৬৭ 
৪.২.৪২.১. অিলাইি সংবাদ্পে/র্লখক বা প্রবির্বদ্র্কর িার্ অিুবেবখি র্াকর্ল পৃ. ৬৮ 
৪.২.৪৪.১. অিলাইি পবেকায় প্রকাবশি প্রবন্ধ/ প্রকাশর্কর বা প্রকাশিার উর্েখ িা র্াকর্ল/ 

ইংর্রবর্ িরু্িা 
পৃ. ৭০ 

৪.২.৪৪.২. অিলাইি পবেকায় প্রকাবশি প্রবন্ধ/ প্রকাশর্কর বা প্রকাশিার উর্েখ র্াকর্ল/ 
ইংর্রবর্ িরু্িা 

পৃ. ৭১ 

৪.২.৪৬.  পবেকার ই বুক সংস্করর্/ ইংর্রবর্ িরু্িা পৃ. ৭২ 
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৪.২.৪৭. স্কযািকৃি বই ও পবেকা/ ইংর্রবর্ িরু্িা পৃ. ৭৩, ৭৪ 
৪.২.৪৯. অযাপস/ ইংর্রবর্ িরু্িা পৃ. ৭৫ 
৪.২.৫১. অিলাইি পানু্ডবলবপ ও পুবর্ পৃ. ৭৬ 
 

(২) উদ্াহরর্র্র সংখযা বৃবদ্ধ 

বঙ্গববদ্যা উৎসবির্দ্েশরীবির চূ্ড়ান্ত খসড়ায় এক-একব  বিয়র্ বা সূর্ের টপ্রবক্ষর্ি বহুসংখযক িরু্িা সবন্নর্ববশি হর্ব – এরকর্ 
একব  বসদ্ধান্ত গ্রহর্ করা হর্য়বছল। িাছাড়া, প্রবিব  সূর্ের টক্ষর্েই িারি এবং বাংলার্দ্শ দু্-টদ্শ টর্র্কই উদ্াহরর্ 
সংকবলি করবার বসদ্ধান্ত গ্রহর্ করা হর্য়বছল। বকন্তু, আর্ার্দ্রই বকছু সীর্াবদ্ধিার কারর্র্ চ্িুর্ে বঙ্গববদ্যা সর্েলর্ির 
উপস্থাবপি খসড়ায় টসই লক্ষযর্াোব র্ি আর্রা টপৌঁছর্ি পাবর বি। সুিরাং, গ্রন্থপবি ও ির্যসূেবির্দ্ের্শ দু্ই-টদ্র্শর প্রকাবশি 
আর্রা বকছু গ্রর্ন্থর উৎসবির্দ্েশ উদ্াহরর্ বহর্সর্ব সবন্নববে করর্ি হর্ব।  
িাছাড়া ট  ট  টক্ষর্ে িরু্িার সংখযা লক্ষর্ীয়িার্বই কর্ টসই টসই টক্ষর্ে এই উৎসবির্দ্েশরীবি প্রকাবশি হবার পূর্বেই আর্রা 
বকছু িরু্িা সংকলি করর্ি হর্ব। 
 

(৩) উদ্াহরর্গুবলর্ক আর্রা সববচ্ের্য় কর্র টিালা 
টবশ বকছু টক্ষর্ে সববচ্ের্য় ও  র্া র্ িরু্িা আর্ার্দ্র হার্ির কার্ছ িা র্াকায় এবং প্রার্বর্কিার্ব বিের্াি সূেবির্দ্েশরীবির 
খসড়াব র্ক সহর্র্বািয কর্র টিালবার িাবগর্দ্ই টকার্িা টকার্িা বিয়র্র্র টপ্রবক্ষর্ি একই টলখর্কর একব  গ্রন্থর্ক বা একই 
িরর্ির উদ্াহরর্র্ক আর্রা বারবার বযবহার কর্রবছলার্। ট র্ি, পােসার্গ্রী বা ক্লাসর্িার্ র টক্ষর্ে একই িরর্ির িরু্িা 
আর্রা বারবার বযবহার কর্রবছলার্। এসব টক্ষর্ে উদ্াহরর্র্ালার্ক আর্রা সববচ্ের্য় কর্র টিালা হর্ব। 
 


