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বঙ্গববদ্যা উৎসবির্দ্েশরীবি ববষর্ে ৩১ অগাস্ট, ২০১৬ -এর আন্তর্োবিক কর্েশালাে আর্লাবিি 
সংর্শাধিী প্রস্তাব ও  বকছু ববর্বিয ববষে 

 
গি ৩১ অগাস্ট, ২০১৬ িাবরর্ে যাদ্বপুর ববশ্বববদ্যালর্ে বঙ্গববদ্যা উৎসবির্দ্েশরীবির েসড়া বির্ে এক বদ্র্ির আন্তর্োবিক কর্েশালা 
আর্োবর্ি হে। অধযাপক বাবরদ্বরণ ঘ ার্ষর সভাপবির্ে অিুবিি এই কর্েশালাে অধযাপক আবিসুজ্জার্াি, অধযাপক পববত্র সরকার, 
অধযাপক পল্লব ঘসিগুপ্ত, অধযাপক সুবর্িা িক্রবিেী, অধযাপক অরুণ ঘ াষ, অধযাপক সুিবরিা বর্্যাপাধযাে, ড. র্লে রবিি, ড. আফর্রার্া 
োিুি, ড. সুশ্রীর্া দ্ত্ত ঘসিশর্ো, ড. ইর্ািুল হক, ড. অবর্িাভ িক্রবিেী এবং শ্রী িন্মে বসংহ র্হাপাত্র উপবিি বছর্লি। সভাে ২০১৫ 
সার্লর বডর্সম্বর্র র্াপার্ির ঘ াবকও ববর্দ্শববদ্যা ববশ্বববদ্যালর্ে অিুবিি িিুর্ে আন্তর্োবিক বঙ্গববদ্যা সর্েলর্ি বঙ্গববদ্যা উৎসবির্দ্েশরীবি 
বির্ে অিুবিি ববর্শষ অবধর্বশর্ি বিের্াি েসড়াে ঘযসব সংর্শাধিী প্রস্তাববি হর্েবছল ঘসগুবল বির্ে আর্লািিা হে। সংর্শাধিীগুবলর 
ঘপ্রবির্ি বকছু সম্ভাবয সূত্রও আর্লািিার র্িয উপিাবপি হে হে। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী ববর্শষজ্ঞরা আর্রা বকছু সংর্শাধিী প্রস্তাব 
কর্রি এবং ঘসগুবল বির্েও ববসৃ্তি আর্লািিা হে। এই কর্েশালাে বকছু বকছু সংর্শাধিী সম্পর্কে একর্ি হওো ঘগর্লও কর্েকব  ববর্শষ 
সর্সযা বির্ে একর্ি হওো যােবি। পূবেবসদ্ধান্ত অিুযােী, ঢাকাে বাংলা একার্ডর্ীর্ি আর্োবর্িবয কর্েশালার বসদ্ধান্তই এসব ঘির্ত্র িূড়ান্ত 
ববর্ববিি হর্ব। বাংলা একার্ডর্ীর কর্েশালাে ববর্বিিার র্িয িাই যাদ্বপুর ববশ্বববদ্যালর্ে আর্োবর্ি কর্েশালাে বিবিি বদ্কগুবল বির্ে 
এই প্রবির্বদ্ি উপিাবপি হর্ে।  
 
এক. 
‘প্রর্র্ প্রকাশ’ –এর উর্ল্লে ববষেক সর্সযা ও ববিকে 
 
২০১৫ সার্লর বডর্সম্বর র্ার্স র্াপার্ির ঘ াবকওর্ি অিুবিি িিুর্ে আন্তর্োবিক বঙ্গববদ্যা সর্েলর্ি এবং িার পরবিেীর্ি  বাংলা একার্ডর্ী-
র একব  সভাে (১০ আগস্ট, ২০১৬) রিিার প্রর্র্ প্রকার্শর উর্ল্লে ববষেক একব  সংর্শাধিী প্রস্তাব উর্ে এর্সবছল। ৩১ অগার্স্টর 
কর্েশালাে আর্লািিার র্িয প্রর্র্ প্রকার্শর উর্ল্লে ববষর্ে ঐ সংর্শাধিী প্রস্তার্বর বভবত্তর্ি আর্রা ‘প্রর্র্ প্রকাশ’-এর উর্ল্লে ববষেক 
বকছু সর্সযা ও িার সম্ভাবয কর্েকব  সর্াধার্ির ইবঙ্গি কর্রবছলার্। ৩১ অগার্স্টর কর্েশালাে আর্লািিার র্িয উপিাবপি ঘসই 
প্রবির্বদ্িব  এোর্ি উর্ল্লে করা হল –  
 

িিুর্ে আন্তর্োবিক বঙ্গববদ্যা সর্েলর্ি এবং বাংলা একার্ডর্ী-র সভাে এই সংর্শাধিী প্রস্তাবব  গ্রহণ করা হর্েবছল। এই 
প্রস্তার্বর ঘযৌবিকিা ও গুরুে প্রশ্নািীি। বিের্াি েসড়াব র্ি ‘রিিাপবি সংক্রান্ত সাধারণ বিের্’-এ বলা হর্ের্ছ – “সাধারণি 
বববভন্ন সংস্করণ, রু্দ্রণ বা, গ্রন্থ/ প্রবন্ধ/ রিিার প্রর্র্ প্রকাশকাল  উর্ল্লর্ের প্রর্োর্ি ঘিই। গর্বষক ঘয সংস্করণ/রু্দ্রণ-ব  
বযবহার করর্বি িারই প্রকাশকাল ঘদ্র্বি।” (দ্র. ৪.১.৫. পৃ. ১৬) 
 
এই বিের্র্র পবরর্প্রবির্ি আর্ার্দ্র যুবি বছল এই ঘয -  “ঘশষ রু্দ্রণব  র্ািা র্াকর্ল গ্রন্থব র সংস্করণসংেযার সন্ধাি পাওো 
র্ব ল িে। িাছাড়া বাংলা গ্রর্ন্থ অর্িক ঘির্ত্র ‘প্রর্র্ প্রকাশ’ ও ‘প্রর্র্ সংস্করণ’ আলাদ্া; ঘির্িই অর্িক ঘির্ত্র ‘প্রর্র্ প্রকাশ’ 
ও ‘প্রর্র্ সংস্করণ’ হুবহু এক। এই র্ব লিার র্র্ধয গর্বষকর্ক পড়র্িই হর্ব িা যবদ্ বিবি রু্দ্রণকালব র উর্ল্লে কর্রি।” 
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এই যুবিব  প্রশ্নািীি ও ভারসহ িে। ঘকিিা, রু্দ্রণকাল আর প্রকাশকার্লর র্র্ধয  প্রােশই সর্র্ের বযবধাি র্ার্ক ববস্তর। 
১৮১২ সার্লর একব  বই ২০১২ সার্ল পুিরু্েবদ্রি হর্ি পার্র। ফর্ল, ঘকার্িা একব  রিিার কালর্াত্রা সম্বর্ন্ধ পােক একব  ভ্রান্ত 
বসদ্ধার্ন্ত উপিীি হর্ি পার্রি এরকর্ সম্ভাবিা অরূ্লক িে। িাই ববর্শষজ্ঞ পাের্কর র্িয িা হর্লও সাধারণ অিুসবন্ধৎসু 
পাের্কর র্িয বিের্াি পদ্ধবিব  অসুববর্ধর্িক। স্বাভাববকভার্বই, গ্রন্থপবির্ি এবং ির্যসূত্রবির্দ্ের্শ-ও (In text reference) 
যবদ্ ঘকার্িা একব  গ্রর্ন্থর প্রর্র্ প্রকার্শর উর্ল্লে করা যাে ির্ব িা সার্বগ্রকভার্ব পাের্কর পর্ি সুববর্ধর্িক হর্ব এ বির্ে 
ঘকার্িা সংশে র্াকার কর্া িে। 
 
বকন্তু পাের্কর পর্ি স্ববস্তদ্ােক হর্লও এই পদ্ধবিব  সার্বগ্রকভার্ব বববভন্ন ধরর্ির উৎসবির্দ্ের্শর পর্ি প্রার্োবগকভার্ব 
সুববর্ধর্িক হর্ব বকিা এ বির্ে িািাি সর্সযা, সংশে ও প্রশ্ন রর্ের্ছ। উভেপর্ি সুববর্ধর্িক একব  বসদ্ধান্ত যার্ি আর্রা 
বির্ি পাবর ঘসই র্র্িযই এই সর্সযাগুবল ববর্বিিা করা প্রর্োর্ি। 
 
ক. ঘকার্িা একব  রিিার প্রর্র্ প্রকাশকাল বলর্ি ঘকািব  বুঝব? 
পবত্রকাপ্রকাশ-ই আসর্ল ঘকার্িা একব  রিিার প্রর্র্ প্রকাশ। পরবিেীকার্ল গ্রন্থরূপব  প্রকাবশি হর্ল িার্ক প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকাশ 
বর্ল অবভবহি করাই যর্ার্ে। প্রর্র্ প্রকার্শর সর্েকাল উর্ল্লর্ের রূ্ল প্রর্োর্িীেিা হল রিিাব র কালর্াত্রা সম্বর্ন্ধ পােকর্ক 
সর্িিি কর্র ঘিালা। বকন্তু বকছু ঘির্ত্র রিিাকাল ও গ্রন্থপ্রকার্শর র্র্ধয বা পবত্রকাপ্রকাশ বা গ্রন্থপ্রকার্শর র্র্ধয সর্র্ের বযবধাি 
ববস্তর। ঘসর্ির্ত্র যবদ্ প্রর্র্ প্রকাশকাল উর্ল্লর্ের রূ্ল উর্েশযব র্ি আর্ার্দ্র অববিবলি র্াকর্ি হে িাহর্ল ঘিত্রববর্শর্ষ প্রর্র্ 
প্রকাশকাল উর্ল্লর্ের পবরবর্িে ‘প্রর্র্ পবত্রকাপ্রকাশ’ বা, ‘রিিাকাল’ উর্ল্লে ববষেক বযবিক্রর্ী বববধ-ও উৎসবির্দ্েশরীবির্ি রাো 
হর্ব বকিা িাও ভাবর্ি হর্ব। 
  
ে. বাংলা গ্রর্ন্থর প্রকাশিার ঐবির্হয ‘প্রর্র্ প্রকাশ’ ও ‘প্রর্র্ সংস্করণ’ ববষেক সর্সযা 
একব  রিিার ধারাবাবহকভার্ব প্রকার্শর ক্রর্ব  হওো উবিি এরকর্ – প্রর্র্ পবত্রকাপ্রকাশকাল, প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকাশকাল, প্রর্র্ 
সংস্করণ, বিিীে সংস্করণ...। বকন্তু বাংলা গ্রর্ন্থর প্রকাশিার ঐবির্হয এই ক্রর্ব র্ক আর্রা সবসর্ে যর্াযর্ রবিি হর্ি ঘদ্বে 
িা। অর্িকসর্ে ‘প্রর্র্ প্রকাশ’-এর বদ্র্ল ঘলো হে ‘প্রর্র্ সংস্করণ’ আর ঘসই রীবি অিুযােী ‘প্রর্র্ সংস্করণ’ হর্ে যাে 
‘বিিীে সংস্করণ’ এবং এই ক্রর্ িলর্িই র্ার্ক। অর্িক প্রকাশিাসংিা-ই এই ববষর্ে বিের্বিি িে। এই সর্সযার কর্া র্ার্াে 
ঘরর্েই, িীবিগিভার্ব বেক িা হর্লও, গর্বষর্কর/প্রাববন্ধর্কর সুববধার্র্ে  এ ববষর্ে আর্রা ‘যা ঘদ্বে িাই বলবে’ এই িীবি 
অিুসরণ করর্ি বাধয হর্েবছলার্। ‘প্রর্র্ প্রকাশ’ উর্ল্লর্ের িিুি বিের্ব র্ক গ্রহণ করবার আর্গ এই সর্সযাব র কর্া বিিীেবার 
ববর্বিিা করা প্রর্োর্ি। 
 
ঘযর্ি, সর্র্রশ বসুর ‘ঘদ্বে িাই বফর্র’ উপিযাসব  ‘ঘদ্শ’ পবত্রকাে ১৯৮৭ সাল ঘর্র্ক ধারাবাবহকভার্ব প্রকাবশি হর্ি র্ার্ক। 
১৯৯২ সার্ল আি্ পাববলশাসে প্রাইর্ভ  বলবর্র্ ড ঘর্র্ক উপিযাসব  প্রর্র্ গ্রন্থাকার্র প্রকাবশি হে। ১৯৯৭ সার্ল রু্বদ্রি এই 
গ্রর্ন্থর আেযাপত্র এইরকর্ –  

প্রর্র্ সংস্করণ বডর্সম্বর ১৯৯২ 
বিিীে রু্দ্রণ রু্লাই ১৯৯৭ 
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আবদু্ল র্ান্নাি সসের্দ্র ‘ছ্’ বইব  ‘ভাষা শহীদ্ গ্রন্থর্ালা’-র অিযির্ একব  গ্রন্থ বহর্সর্ব বাংলা একার্ডর্ী ঘর্র্ক প্রর্র্ 
প্রকাবশি হে ১৯৮৫ সার্ল। এই বইব  পবরববধেি হর্ে ২০০১ সার্ল ‘অবসর’ ঘর্র্ক প্রকাবশি হে। গ্রন্থভূবর্কাে ঘলেক  বইব র্ক 
‘বিিীে সংস্করণ’ বর্ল উর্ল্লে কর্রর্ছি। অর্োৎ, প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকাশ-র্ক বিবি প্রর্র্ সংস্করণ বর্ল র্র্ি কর্রর্ছি। এই বইব র 
ঘকার্িা পবত্রকাপ্রকাশ ঘিই। িাছাড়া, ‘অবসর’ ঘর্র্ক প্রকাবশি পবরববধেি এই বইব র আেযাপর্ত্র ঘলো রর্ের্ছ – ‘প্রর্র্ প্রকাশ: 
ঘফব্রুোবর ২০০১’ 
 
গ. প্রর্র্ প্রকাশকাল সম্পবকেি ির্য অর্িক সর্ে সুলভ িে 
অর্িক সর্ে ঘকার্িা গ্রন্থ একব  ববর্শষ প্রকাশিাসংিা ঘর্র্ক প্রকাবশি হবার পর ঐ গ্রন্থব র পরবিেী ঘকার্িা একব  
সংস্করণ/রু্দ্রণ বভন্ন প্রকাশিাসংিা ঘর্র্ক প্রকাবশি হর্ল বিিীে প্রকাশিাসংিাব  গ্রন্থব র প্রর্র্ প্রকাশ সংক্রান্ত ঘকার্িা ির্র্যর 
উর্ল্লে কর্র িা। অর্িক সর্ে প্রর্র্ প্রকার্শর উর্ল্লে িা কর্র ‘প্রর্র্ ক সংস্করণ’ (ক = প্রকাশিী সংিার সংবিপ্ত িার্) এরকর্ 
ঘলো হর্ে র্ার্ক। ফর্ল ঘবাঝা রু্শবকল হর্ে যাে, ঘসব  গ্রন্থব র কি সংেযক সংস্করণ বা আর্দ্ৌ ঘকািও সংস্করণ বকিা! 
 
গর্বষণার ঘির্ত্র ঘয গ্রন্থগুবল গর্বষর্কর আকর গ্রন্থ িার প্রর্র্ প্রকাশকাল সম্পবকেি ির্য ববষর্ে গর্বষর্কর সর্িিিিা র্াকাই 
স্বাভাববক। বকন্তু, ঘয গ্রন্থগুবল িার সহােক বা ঘগৌণ উৎস ঘসগুবলর প্রর্র্ প্রকাশকাল সম্পর্কে ির্য যবদ্ িাাঁর্ক অিুসন্ধাি করর্ি 
হে ির্ব সার্বগ্রকভার্ব এই উৎসবির্দ্েশরীবিব  অিুসরণ করাে িাাঁর অিীহা সিবর হবার সম্ভাবিাব র্ক অস্বীকার করা রু্শবকল। 
 
ঘযর্ি, আি্ পাববলশাসে ঘর্র্ক প্রকাবশি অবিীন্দ্রিার্ োকুর-এর ‘শকুন্তলা’ গ্রন্থব র ২০০৪ সার্ল প্রকাবশি দ্শর্ রু্দ্রণব  যবদ্ 
ঘকার্িা গর্বষক বযবহার কর্রি ির্ব বিবি এই গ্রর্ন্থর আেযাপর্ত্র গ্রন্থব র প্রর্র্ প্রকাশ সংক্রান্ত ঘকার্িা ির্যই পার্বি িা। 
ঘকিিা এই গ্রর্ন্থর আেযাপর্ত্র ঘলো রর্ের্ছ – ‘প্রর্র্ আি্ সংস্করণ বডর্সম্বর ১৯৮৬’ । 
 
 . রিিাববলভুি গ্রর্ন্থর প্রর্র্ প্রকাশকাল ববষেক ির্য 
সাধারণভার্ব রিিাববলভুি গ্রর্ন্থর ঘির্ত্র রিিাববলব র পবরবশর্ে গ্রন্থগুবলর প্রকাশকাল ও সংস্করণ ববষেক ির্যপবি র্ার্ক। 
যবদ্ িা র্ার্ক ির্ব অবশয গর্বষকর্ক পূর্বোবল্লবেি সর্সযাব রই সেুেীি হর্ি হর্ব। ঘশর্ষাি সম্ভাবিাব র্ক আর্রা বযবিক্রর্ 
বহর্সর্বই ধর্র বিবে।  
 
বকন্তু, রিিাববলভুি ঘকার্িা একব  গ্রর্ন্থর এবং একব  গ্রন্থ বহর্সর্ব রিিাববলব র প্রর্র্ প্রকাশকাল আলাদ্া। ঘসর্ির্ত্র গ্রন্থপবির্ি 
রিিাববলভুি ঘকার্িা গ্রর্ন্থর প্রর্র্ প্রকাশকাল উর্ল্লবেি হর্ল ঘসব  রিিাববলব র প্রর্র্ প্রকাশকাল িাবক গ্রন্থব র প্রর্র্ 
প্রকাশকাল এই ববষর্ে স্বেিার অভাব ঘর্র্কই যাে।  
 
ঙ. প্রর্র্ প্রকাশ িাবক সংস্করণসংেযা – ঘকািব র উর্ল্লে যর্াযর্? 
ঘকার্িা একব  গ্রর্ন্থর প্রবিব  সংস্করণ িার পূবেবিেী সংস্করণ ঘর্র্ক আলাদ্া। বর্েি ও সংর্যার্র্ির র্ধয বদ্র্েই এই পৃর্কে 
সূবিি হে। ধরা যাক ববির্িন্দ্র ির্টাপাধযার্ের ‘রার্বসংহ’ উপিযার্সর প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকাশ আর িিুর্ে সংস্করর্ণর র্র্ধয ববস্তর 
ফারাক। ঘস বহর্সর্ব এই দু্ই ‘রার্বসংহ’-র্ক দু্ব  আলাদ্া গ্রন্থ বহর্সর্বই ববর্বিিা করা উবিি। ধরা যাক ঘকার্িা একর্ি গর্বষক 
১৮৯৩ বিস্টার্ে প্রকাবশি রার্বসংর্হর ‘িিুর্ে সংস্করণ’  ঘর্র্ক গৃহীি এর্ি একব  উদৃ্ধবি বযবহার করর্ছি, ১৮৮২ সার্ল 
প্রকাবশি রার্বসংহ উপিযার্স যার ঘকার্িা অবস্তেই ঘিই। অর্ি গ্রন্থপবির্ি প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকাশ বহর্সর্ব  িাাঁর্ক ১৮৮২ সার্লরই 
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উর্ল্লে করর্ি হর্ব। ঘয উদৃ্ধবিব  ১৮৮২-র বইব র্ি উপবিি-ই বছল িা িার সূত্রবির্দ্ের্শ ঐ সার্লর উর্ল্লর্ের ঘকার্িা যুবি 
রর্ের্ছ বক? ঘকাি একব  গ্রর্ন্থর ঘশষ সংস্করণব  আসর্ল ঘলের্কর র্ীবৎকার্ল ঘলের্কর িারা িাাঁর গ্রন্থব র ঘশষ সংসৃ্কি রূপ। 
সুিরাং, উৎসবির্দ্ের্শর ঘির্ত্র ঘকার্িা একব  গ্রর্ন্থর প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকার্শর বদ্র্ল গ্রন্থব র ঘয সংস্করণ ঘর্র্ক ঐ ির্য বা উদৃ্ধবি 
গৃহীি হর্ের্ছ িার উর্ল্লেই যর্াযর্ বকিা ঘস ববষেব ও আর্ার্দ্র ঘভর্ব ঘদ্ের্ি হর্ব। এর্ি ঘলের্কর রিিার কালর্াত্রার 
গন্ডীব ও আর্রা অর্িক াই রিা করর্ি পারর্বা। 
 
এই সর্সযাগুবল র্ার্াে ঘরর্ে এ ববষর্ে কর্েকব  সম্ভাবয কাোর্র্া আর্রা আর্লািিার র্িয উপিাপি করবছ। 
 
 
রু্বদ্রি গ্রন্থ 
 
১. 
ঘলের্কর িার্ পদ্বব, প্রকাশসাল, গ্রন্থিার্, সংস্করণসংেযাব র প্রকাশকাল, সংস্করণসংেযা/সংস্করণ পবরবিবি, প্রকাশিল: প্রকাশিা 
 
অবিীন্দ্রিার্ োকুর, ২০০৪, শকুন্তলা, ১৯৮৬, প্রর্র্ আি্ সংস্করণ, কলকািা: আি্ 
 
রবীন্দ্রিার্ োকুর, ১৩৫৯ ব., কল্পিা, ১৩৪৯ ব., িূিি সংস্করণ, কবলকািা: ববশ্বভারিী গ্রন্থালে 
 
রববশংকর বল, ২০১৫, ঘদ্ার্েিার্া, িিুর্ে সংস্করণ, কলকািা: ঘদ্র্ পাববলবশং 
 
২. 
ঘলের্কর িার্ পদ্বব, সংস্করণসংেযাব র প্রকাশকাল, গ্রন্থিার্, সংস্করণসংেযা/সংস্করণ পবরবিবি, প্রকাশিল: প্রকাশিা 
 
রবীন্দ্রিার্ োকুর, ১৩৪৯ ব., কল্পিা, িূিি সংস্করণ, কবলকািা: ববশ্বভারিী গ্রন্থালে 
 
রববশংকর বল, ২০১৫, ঘদ্ার্েিার্া, িিুর্ে সংস্করণ, কলকািা: ঘদ্র্ পাববলবশং 
 
৩. 
ঘলের্কর িার্ পদ্বব, প্রকাশসাল, গ্রন্থিার্,  প্রর্র্ প্রকাশকাল, প্রকাশিল: প্রকাশিা 
 
রবীন্দ্রিার্ োকুর, ১৩৫৯ ব., কল্পিা, ১৩০৭ ব., কবলকািা: ববশ্বভারিী গ্রন্থালে 
 
রববশংকর বল, ২০১৫, ঘদ্ার্েিার্া, ২০১০, কলকািা: ঘদ্র্ পাববলবশং 

 
রু্বদ্রি রিিাববলভুি গ্রন্থ 
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১. 
ঘলের্কর িার্ পদ্বব, রিিাববলর প্রকাশসাল, রিিার বশর্রািার্, সম্পাদ্ক/সংকলর্কর িার্ পদ্বব (সম্পা/সংক), রিিাববলর 
বশর্রািার্, েণ্ডসংেযা, রিিাববলর সংস্করণসংেযাব র প্রকাশকাল, রিিাববলর সংস্করণসংেযা/সংস্করণ পবরবিবি,  প্রকাশিল: 
প্রকাশিা 
 
ঘপ্রর্র্ন্দ্র বর্ত্র, ২০০২, র্শা,  িাদ্ার গল্প, সুরবর্ৎ দ্াশগুপ্ত (সম্পা),  িাদ্া সর্গ্র, প্রর্র্ েন্ড, ২০০০, প্রর্র্ সংস্করণ, কলকািা: 
আি্ 
 
 
রবীন্দ্রিার্ োকুর, ১৪০২ ব., সন্ধযাসংগীি, শ্রী অর্শাক রু্র্োপাধযাে (প্রকাশক), রবীন্দ্র-রিিাবলী, প্রর্র্ েন্ড, ১৩৯৩ ব., ১২৫ 
ির্ রবীন্দ্রর্ন্মর্েন্তী উপলর্ি প্রকাবশি সুলভ সংস্করণ, কবলকািা: ববশ্বভারিী 
 
২. 
ঘলের্কর িার্ পদ্বব, রিিাববলর সংস্করণসংেযাব র প্রকাশকাল, রিিার বশর্রািার্, রিিাববলর্ি রিিাব র ঘয সংস্করণ গৃহীি 
হর্ের্ছ িার প্রকাশসাল, সম্পাদ্ক/সংকলর্কর িার্ পদ্বব (সম্পা/সংক), রিিাববলর বশর্রািার্, েণ্ডসংেযা, 
সংস্করণসংেযা/সংস্করণ পবরবিবি,  প্রকাশিল: প্রকাশিা 
 
ঘপ্রর্র্ন্দ্র বর্ত্র, ২০০০, র্শা,  িাদ্ার গল্প, ১৩৬৩ ব., সুরবর্ৎ দ্াশগুপ্ত (সম্পা),  িাদ্া সর্গ্র, প্রর্র্ েন্ড, কলকািা: আি্ 
 
রবীন্দ্রিার্ োকুর, ১৪০২ ব., সন্ধযাসংগীি, ১৩৪৬ব., শ্রী অর্শাক রু্র্োপাধযাে (প্রকাশক), রবীন্দ্র-রিিাবলী, প্রর্র্ েন্ড, কবলকািা: 
ববশ্বভারিী 
 
৩. 
ঘলের্কর িার্ পদ্বব, রিিাববলর সংস্করণসংেযাব র প্রকাশকাল, রিিার বশর্রািার্, রিিাব র প্রর্র্ প্রকাশকাল 
সম্পাদ্ক/সংকলর্কর িার্ পদ্বব (সম্পা/সংক), রিিাববলর বশর্রািার্, েণ্ডসংেযা, সংস্করণসংেযা/সংস্করণ পবরবিবি,  প্রকাশিল: 
প্রকাশিা 
 
ঘপ্রর্র্ন্দ্র বর্ত্র, ২০০০, র্শা,  িাদ্ার গল্প, ১৩৬৩ ব., সুরবর্ৎ দ্াশগুপ্ত (সম্পা),  িাদ্া সর্গ্র, প্রর্র্ েন্ড, কলকািা: 
আি্ 
 
রবীন্দ্রিার্ োকুর, ১৩৯৩ব., সন্ধযাসংগীি, ১২৮৮ব., শ্রী অর্শাক রু্র্োপাধযাে (প্রকাশক), রবীন্দ্র-রিিাবলী, প্রর্র্ েন্ড,  
১২৫ ির্ রবীন্দ্রর্ন্মর্েন্তী উপলর্ি প্রকাবশি সুলভ সংস্করণ, কবলকািা: ববশ্বভারিী 
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এই প্রবির্বদ্িব র উপর বভবত্ত কর্র ৩১ অগার্স্টর কর্েশালাে ববস্তাবরি আর্লািিা হে। ঘসই আর্লািিাে প্রর্র্ প্রকার্শর উর্ল্লর্ের পর্ি 
ঘযর্ি িািাি যুবি উর্ে এর্সর্ছ, ঘির্বি প্রর্র্ প্রকার্শর ববপর্িও ঘবশ বকছু যুবি উপিাবপি হর্ের্ছ। ফলাফলস্বরূপ উপর্রাি 
কাোর্র্াগুবলর ঘকাি একব  কাোর্র্ার্ক বিবোিি করা সম্ভব হেবি বা, সবেসেবিক্রর্র্ িিুি একব  কাোর্র্া বির্োণ করাও সম্ভবপর হর্ে 
ওর্েবি। এই প্রবির্বদ্র্ি অিুবল্লবেি, প্রর্র্ প্রকার্শর পর্ি-ববপর্ি বক্রোশীল যুবিগুবল আর্রা সাবর্র্ে বদ্লার্। 
 
প্রর্র্ প্রকাশ উর্ল্লর্ের পর্ি যুবি: 
 
(১) প্রর্র্ প্রকাশ বলর্ি সবেত্র প্রর্র্ গ্রন্থপ্রকাশর্কই বুঝর্ি হর্ব। পবত্রকাপ্রকাশ ববষেক র্ব লিা এ প্রসর্ঙ্গ ঘ র্ি আিা অবান্তর। 
 
(২) প্রর্র্ প্রকার্শর উর্ল্লের্াত্র গ্রন্থব র কালপবরিে পাের্কর কার্ছ সহর্র্ই প্রিীের্াি হর্ব। বযবি গর্বষক িাাঁর কার্ছ এ া প্রিযাবশি 
ঘয – গ্রন্থব র প্রর্র্ প্রকাশকার্লর েবর বিবি রাের্বি। যবদ্ গর্বষর্কর বযবহৃি গ্রন্থব র্ি প্রকাশক প্রর্র্ প্রকাশকার্লর উর্ল্লে িাও 
কর্রি িবুও গর্বষক-র্ক অিুসন্ধাি কর্র ঘর্র্ি বির্ি হর্ব গ্রন্থব র প্রর্র্ প্রকাশকাল সংক্রান্ত ির্য। অিুসন্ধাি কর্রও যবদ্ বিবি িা িা 
র্াির্ি পার্রি ির্ব ঘযিা ঘি প্রর্র্ প্রকাশকাল সম্পবকেি ির্য ঘদ্বার কর্া ঘসোর্ি গর্বষক বলের্বি ‘প্রর্র্ প্রকাশকাল অলভয’।  
 
(৩) ির্যসূত্রবির্দ্ের্শ যেি রবীন্দ্রিার্র্র ঘকার্িা একব  গ্রর্ন্থর উদৃ্ধবি বযবহার করবার পর িার উৎসবির্দ্েশ বহর্সর্ব প্রাববন্ধক বলের্বি – 
(রবীন্দ্রিার্ োকুর, ২০১২, ১৩); িেি সাধারণ পাের্কর কার্ছ গ্রন্থব র প্রকাশকাল ‘২০১২’ বহর্সর্বই প্রিীের্াি হর্ব, এবং রিিাপবির্ি-
ও যেি বিবি গ্রন্থব র ঘকার্িা প্রর্র্ প্রকাশকাল েুাঁর্র্ পার্বি িা িেি স্বাভাববকভার্বই একর্ি অদ্ীবিি পােক একব  ভ্রান্ত ির্র্যর 
রু্র্োরু্বে হর্বি, যা কার্য িে। রবীন্দ্রিার্ োকুর্রর ঘকার্িা একব  রিিার ঘির্ত্র এই যুবিব  যর্র্ে ভারসহ বর্ল িাও ঘেকর্ি পার্র বকন্তু 
ধরা যাক, ঘকার্িা স্বল্পপবরবিি ঘলের্কর ঘির্ত্র ঘকার্িা একব  রিিার প্রর্র্ প্রকাশকাল ও রু্দ্রণকার্লর র্র্ধয স্বল্পসর্র্ের বযবধাি র্াকর্ল 
পােক স্বাভাববকভার্বই ভুল একব  ির্র্য ঘপৌঁর্ছ ঘযর্ি পার্রি। রিিাপবির্ি ঘলো ঐ আভরণহীি ‘২০১২’ সংেযাব  কীভার্ব পােকর্ক 
ঘবাঝার্ব ঘয ওব  গ্রন্থব র ঘকার্িা সংস্করণকাল িে বা প্রর্র্ প্রকাশকাল িে? ওইব , শুধু ঘশষির্ রু্দ্রণকাল র্াত্র। ঘকার্িা পােক ‘বঙ্গববদ্যা 
উৎসবির্দ্েশরীবি’ সম্বর্ন্ধ সমূ্পণে অববহি হর্ে পর গ্রন্থপার্ে র্ি ঘদ্র্বি এর্ি দ্াবব ঘিা আর্রা বকছুর্িই করর্ি পাবর িা। 
 
উদ্াহরণস্বরূপ বলা যাে – শঙ্খ ঘ ার্ষর ‘ছর্্র বারা্া’ গ্রন্থব  অরুণা প্রকাশিী ঘর্র্ক ১৩৭৮ বঙ্গার্ে প্রর্র্ প্রকাবশি হর্েবছল। ঐ 
একই প্রকাশিী ঘর্র্ক এই গ্রন্থব র িাদ্শ সংস্করণ প্রকাবশি হে ১৪২০ বঙ্গার্ে। বঙ্গববদ্যা উৎসবির্দ্েশরীবির বিের্াি েসড়া অিুযােী 
১৪২০ বঙ্গার্ে প্রকাবশি ঐ সংস্করণব  ঘকার্িা গর্বষক বযবহার করর্ল বিবি রিিাপবি ও ির্যবির্দ্ের্শ (In text reference) আভরণহীি 
ঐ ‘১৪২০ ব.’- ুকুই বযবহার করর্বি। ঘকার্িা পাের্কর পর্ি িেি ১৪২০ সালব র্ক গ্রন্থব র প্রর্র্ প্রকাশসাল বর্ল র্র্ি করাই স্বাভাববক। 
ঘকিিা প্রকাশকার্লর উর্ল্লের্াত্র পােক প্রর্র্ প্রকাশ-ই বুর্ঝ র্ার্কি। 
 
(৪) ‘রিিাববল ঘর্র্ক ঘকার্িা একব  গ্রন্থ বযবহৃি হর্ল গ্রন্থব র প্রর্র্ প্রকাশ বদ্র্ি হর্ব। আর সর্গ্র রিিাববলব -ই বির্দ্েশ করর্ি হে 
ির্ব রিিাববলব র প্রর্র্ প্রকাশ বদ্র্ি হর্ব।’ - এরকর্ একব  বিের্ উৎসবির্দ্েশরীবির অন্তভুেি করাই ঘযর্ি পার্র।  
 
প্রর্র্ প্রকাশকাল উর্ল্লর্ের ববপর্ি যুবি: 
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(১) এই ঘয ‘প্রর্র্ প্রকাশকার্লর উর্ল্লর্ে রিিাব র কালর্াত্রার পবরিে বুঝর্ি ঘকার্িা ধরর্ির পাের্করই ঘকাি অসুববর্ধ হর্ব িা’ – 
এরকর্ একব  যুবি বারবার উর্ে আসর্ছ ঘসব  যর্র্ে গুরুেপূণে হর্লও বিের্াি উৎসবির্দ্ের্শর পর্ি িা প্রার্োবগকভার্ব যর্র্ে ভারসহ 
িে। কালর্াত্রা কীর্সর? ঘকার্িা একব  রিিার রিিাকার্ল, ঘলের্কর র্ি-র্ািবসকিা ও িার সর্কাল ঐ রিিাব র সর্ঙ্গ লগ্ন হর্ে র্ার্ক 
– সর্র্ের ঘসই স্পশেসহ রিিাব -র্ক উর্ল্লে করাই হল উৎসবির্দ্েশরীবির্ি ‘প্রর্র্ প্রকাশ সংক্রান্ত ির্য বদ্র্ি হর্ব’ –এই বববধব র 
প্রর্োর্িীেিা। উর্েশযব  যুবিগ্রাহয। 
 
বকন্তু এই যুবি র্াির্ল – বহুর্ির্ত্রই  ঘয পবত্রকাপ্রকাশকাল বা রিিাকার্লর সর্ঙ্গ গ্রন্থপ্রকাশকার্লর সর্েবযবধাি ঘদ্ো যাে – এই 
বাস্তবিার্ক অস্বীকার করা ির্ল িা বা িার্ক এবড়র্ে বগর্ে এর্ি একব  বসদ্ধান্ত ঘিওো ির্ল িা ঘযব  এর্বির্িই গর্বষর্কর পর্ি 
সর্সযাবহুল। আর যবদ্ গর্বষর্কর অিুসবন্ধৎসা-ই কার্য হে ির্ব পবত্রকাপ্রকাশ বা রিিাকাল ববষর্েও িার অিুসবন্ধৎসা কার্য। 
 
সম্পাবদ্ি গ্রর্ন্থর ঘির্ত্র এই কালর্াত্রা ববষেক যুবিব  কাযেকরী করা সম্ভব িে। উইবলের্ ঘকবর ‘ইবিহাসর্ালা’ বইব  সংকলি কর্র 
প্রকাশ কর্রি ১৮১২ বিস্টার্ে। অর্োৎ, বইব র প্রর্র্ প্রকাশ ১৮১২। িার ১৬০ বছর পর ১৯৭২ বিস্টার্ে ফাদ্ার দ্যবির্েি-এর সম্পাদ্িাে 
বইব  পুিঃপ্রকাবশি হে। রু্ি, ২০১১ সার্ল গ্রন্থব  ‘গাঙবিল’ িার্ক প্রকাশিী সংিা ঘর্র্ক প্রকাবশি হে। এেি ‘ফাদ্ার দ্যবির্েি’ কিৃেক 
সম্পাবদ্ি বইব র উৎসবির্দ্ের্শ প্রর্র্ প্রকাশ ১৯৭২, এর্ি াই ঘিা বলের্ি হর্ব। ঘকিিা যবদ্ বলবে প্রর্র্ প্রকাশ – ১৮১২ িাহর্ল 
‘সম্পাবদ্ি বই’ আর ‘রূ্ল বই’ –এর পার্েকযর্কই অস্বীকার করর্ি হে। 
 
সর্সযা আরও বাড়র্ব র্ধযযুর্গ রবিি ও পরবিেীকার্ল সম্পাবদ্ি গ্রন্থগুবলর ঘির্ত্র। এর্ির্ত্র কালর্াত্রার যুবি ঘিা ো র্বই িা, িদু্পবর 
ঘযর্হিু র্ধযযুগীে কাবযগুবলর একাবধক পাে র্ার্ক ফর্ল ঘসোর্ি সর্সযাব  র্ব ল হর্ে উের্ব। 
 
সর্বোপবর সংস্করণর্ভর্দ্ ঘযর্হিু রিিাব  বহুলাংশি বদ্র্ল ঘযর্ি পার্র ফর্ল সংস্করণসংেযার উর্ল্লে-ই বক যর্াযর্ ও বিভুেল 
সূত্রবির্দ্েশপদ্ধবি  হর্ি পার্র িা?  
  
(২) বিের্াি বঙ্গববদ্যা উৎসবির্দ্েশরীবির্ি রিিাকার্লর উর্ল্লে সম্পবকেি ঘয বির্দ্েশব  ঘদ্ওো হর্ের্ছ ঘসব র ঘহিুবাকয বছল – ‘যা ঘদ্ের্বি, 
িাই বলের্বি’। অর্োৎ ঘকার্িা একব  গ্রর্ন্থ প্রকাশকাল সংক্রান্ত ঘয ির্যব  গর্বষক পার্বি িার ঘশষ রু্দ্রণব  শুধু বিবি উর্ল্লে করর্বি। 
(দ্র. ৪.১.৫.) এই বিের্ব  রাো হর্েবছল গর্বষর্কর সুববধার কর্া র্ার্াে ঘরর্ে। 
 
বাংলা প্রকাশিার ঐবির্হয সংস্করণসংেযার উর্ল্লে গ্রর্ন্থ যি া ঘর্র্ল, প্রর্র্ প্রকাশ সংক্রান্ত ির্য িি া ঘর্র্ল িা। র্ার্ি, ঘকার্িা একব  
গ্রর্ন্থর প্রর্র্ প্রকাশ যবদ্ হে ‘ক’ িার্ক প্রকাশিা সংিা ঘর্র্ক এবং িারপর িার ববশির্ সংস্করণব  যবদ্ প্রকাবশি হে ‘ে’ িার্ক 
প্রকাশিা সংিা ঘর্র্ক িাহর্ল ‘ে’ প্রকাশিী বলের্ব ‘ববংশ সংস্করণ ২০১০’ বা ‘প্রর্র্ ে সংস্করণ ২০১০’; ‘প্রর্র্ সংস্করণ ১৯৬০’ ির্যব র 
উর্ল্লের্াত্র করর্ব িা এর্ি সম্ভাবিা যর্র্ে। বস্তুি বাংলা প্রকাশিা-র ঐবির্হয এব -ই অিীি ও বিের্াি রীবি। এর্ি একব  রীবি কার্য 
বকিা ঘস িকে এ প্রসর্ঙ্গ অবান্তর। ঘকিিা আর্ যবদ্ ঘসই রীবির পবরবিেি-ও করা হে িাহর্লও উৎসবির্দ্েশরীবিসংক্রান্ত সর্সযার ঘকার্িা 
সুরাহা হর্ব িা। 
 
িাই গর্বষর্কর অিুসবন্ধৎসার উপর পুর্রা ববষেব  ঘছর্ড় ঘদ্ওো সর্ীিীি হর্ব িা। প্রর্র্ প্রকাশকাল সংক্রান্ত ির্য র্ািা যাে িা এর্ি 
ববরল দৃ্োর্ন্তর ঘির্ত্র গর্বষর্কর বকছু করণীে ঘিই বর্ল উৎসবির্দ্েশরীবির্ি বযবিক্রর্ী বববধ রাের্িই হর্ব (‘প্রর্র্ প্রকাশকাল অলভয’) 
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। এেি, এই বযবিক্রর্ী বববধব র্কই যবদ্ ঘকার্িা গর্বষক বিের্র্ পযেববসি কর্র ঘদ্ি িাহর্ল? ঘয ঘয গ্রন্থগুবলর্ি প্রর্র্ প্রকাশকার্লর 
উর্ল্লের্াত্র ঘিই এবং ঘয ঘয ঘির্ত্র প্রর্র্ প্রকার্শর অিুসন্ধাি সিযই কেসাধয যবদ্ও অসাধয িে, ঘসই ঘসই ঘির্ত্র যবদ্ গর্বষক বলর্ে 
ঘদ্ি ‘প্রর্র্ প্রকাশকাল অলভয’ িাহর্ল কীইবা করণীে র্ার্ক। িাছাড়া সকল গর্বষর্কর অিুসন্ধার্ির ির্িাও ঘয সর্াি িে এর্ি একব  
বাস্তব সিযর্ক আর্রা কীভার্ব অস্বীকার করর্বা? ফর্ল, ঘসর্ির্ত্র এই উৎসবির্দ্েশরীবির র্ািযিা কি া প্রবিবিি হর্ব এই সংশে সবর্ির্ে 
ঘববশ ঘর্ারার্লা হর্ে উের্ছ। র্ার্াে রাের্ি হর্ব, উৎসবির্দ্েশ ববষর্ে র্ািযিা প্রবিিা করাই এই বববধগ্রন্থব র প্রকার্শর রূ্ল উর্েশয।  
 
িাছাড়া প্রার্বর্ক উৎস ছাড়া অিযািয উৎসগুবলর ঘির্ত্র বিিান্ত প্রসঙ্গসূর্ত্র ঘকার্িা একব  রিিার উর্ল্লে করর্বি ঘয গর্বষক িাাঁর পর্ি 
বক ঐ রিিার প্রর্র্ প্রকাশ অিুসন্ধাি করা সম্ভব?  
 
প্রর্র্ প্রকাশ উর্ল্লর্ের সুবিবদ্েে বিের্র্র ববপর্ি যাাঁরা, রিিাপবির কাোর্র্া ববষর্ে িাাঁর্দ্র র্র্ধযও র্িপার্েকয রর্ের্ছ। কাোর্র্া ববষর্ে 
িাাঁর্দ্র বিবয িুর্ল ধরা হল। 
 
১. রিিাপবির্ি সংস্করণসংেযার উর্ল্লে করর্ি হর্ব – গর্বষর্কর বযবহৃি গ্রর্ন্থ ঘশষ ঘয সংস্করর্ণর উর্ল্লে র্াকর্ব ঘসব ই উর্ল্লে করর্ি 
হর্ব। এর্িয ঘকািরকর্ অিুসন্ধার্ির প্রর্োর্ি ঘিই। 
 
২. প্রর্র্ প্রকার্শর উর্ল্লে সংক্রান্ত বববধ র্াক, ির্ব িা ঘযি বাধযিারূ্লক িা হে। গর্বষক প্রর্োর্ি অিুভব করর্ল রিিাপবিব র 
এর্কবার্র ঘশর্ষ প্রর্র্ বন্ধিীর র্র্ধয ‘প্রর্র্ প্রকাশ – ১৯৫৬’ বা ‘প্রর্র্ প্রকাশ – ১৮৮৭’ এরকর্ বলের্ি পার্রি। 
 
৩. প্রর্র্ প্রকাশ উর্ল্লর্ের ঘকার্িা প্রর্োর্ি ঘিই, গর্বষক সংস্করর্ণর উর্ল্লে করর্বি যদৃ্ে িবল্লবেি িীবির্ি। 
 
 
দু্ই. 
অন্তয ীকা ও পাদ্ ীকা ববষেক সংর্শাধিী প্রস্তাব (দ্র.  ীকা বযবহার্রর বিের্াববল/ ২.১.) 
 
২.১ সূিক বিের্ব  বছল এই – ‘গর্বষক অন্তয ীকা ও পাদ্ ীকা দু্ই-ই বযবহার করর্ি পার্রি।’ 
এই ববষর্ে এই কর্েশালাে উপবিি সর্স্ত ববর্শষজ্ঞই একর্ি ঘয – শুধুর্াত্র অন্তয ীকা বযবহার্রর বির্দ্েশ-ই ঘদ্ওো ঘহাক। এই বিের্র্ 
ঘকার্িা ববকল্প রাোর প্রর্োর্ি ঘিই। অর্োৎ সংর্শাবধি বিের্ অিুযােী গর্বষক শুধুর্াত্র অন্তয ীকাই বযবহার করর্ি পারর্বি। 
 
বিি. 
‘উদৃ্ধবির র্র্ধয র্ন্তবয সংর্যার্ি, ভ্রাবন্তবির্দ্েশ’ ববষেক সংর্শাধিী প্রস্তাব (দ্র. উদৃ্ধবির বিের্াববল/ ৩.৩.) 
 
উদৃ্ধবির র্র্ধয ভ্রাবন্তবির্দ্ের্শর র্িয প্রর্র্ বন্ধিীর র্র্ধয ‘যৎ’ বলের্ব হর্ব এবং উদৃ্ধবির র্র্ধয ববর্শষ ঘকার্িা র্ন্তবয সংর্যার্র্ির ঘির্ত্র 
সংর্যাবর্ি র্ন্তবযব  প্রর্র্ বন্ধিীর র্র্ধয রাের্ি হর্ব – বিের্াি েসড়ার এই বিের্ব র্ি বকবিৎ পবরবিেি আিার প্রস্তাব গৃহীি হর্ের্ছ। 
এই প্রস্তাব অিুযােী – প্রর্র্ বন্ধিী িে, িৃিীে বন্ধিীর র্র্ধয ভ্রাবন্তবির্দ্েশ বা র্ন্তবয সংর্যার্ি করর্ি হর্ব। ঘযর্হিু এর্ির্ত্র উদৃ্ধবিবন্ধব র 
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ঘশর্ষ িৃিীে বন্ধিীর র্র্ধয ‘বন্ধিীভুি র্ন্তবয সংর্যাবর্ি’ প্রভৃবি বলের্ি হর্ে ফর্ল এই সংর্শাধিী প্রস্তাবব  যর্র্ে ঘযৌবিক বর্লই 
ববর্শষজ্ঞরা র্র্ি কর্রর্ছি। এই বিের্ব  পবরববিেি হর্ল স্বাভাববকভার্বই ৩.৩.৫.১. সূিক বিের্ব ও পবরবিেি করা সম্ভব। 
 
িার. 
বর্েিবিি ববষেক সংর্শাধিী প্রস্তাব (দ্র. উদৃ্ধবি সম্পাদ্িা/ ৩.৪.১.) 
 
বিের্াি েসড়া অিুযােী বর্েিবিি বহর্সর্ব পরপর বিিব  বব্ু (dot) বযবহার করর্ি বলা হর্ের্ছ। এ ববষর্ে ঘয সংর্শাধিী প্রস্তাবব  
এর্সর্ছ িা হল - প্রবিব  বব্ুর পর একর্াত্রা বযবধাি রাের্ি হর্ব (.#.#.)। 
অর্োৎ, 

বিের্াি েসড়াে বর্েিবিিব  বছল এরকর্   ... 
সংর্শাধিী প্রস্তাব অিুযােী হর্ব এরকর্ . . . 

 
পাাঁি. 
উদৃ্ধবির বঙ্গািুবাদ্ ববষেক বিের্র্র সংর্শাধিী প্রস্তাব (দ্র. উদৃ্ধবির বঙ্গািুবাদ্/ ৩.৫.১.) 
 
৩.৫.১. এই সূির্ক ঘয বিের্ব  আর্ছ িা হল – 
 

ইংর্রবর্ ছাড়া অিয ভাষা ঘর্র্ক উদৃ্ধবি বদ্র্ি হর্ল ঘসব  ইংর্রবর্ অিুবার্দ্ িা বদ্র্ে বঙ্গািুবার্দ্ ঘদ্ওোই ঘেে। 
 

এই বিের্র্ দু্ব  সংর্শাধি প্রস্তাববি হর্ের্ছ – 
 
১. বিের্র্র ভাষাব  বির্দ্েশরূ্লক হওো বাঞ্ছিীে। অর্োৎ ‘ঘেে’ শেব র বযবহার িা কর্র ‘বদ্র্ি হর্ব’ এই দু্ব  শর্ের বযবহার বাঞ্ছিীে। 
২. এর্ির্ত্র বঙ্গািুবার্দ্র সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রূ্ল ভাষার উদৃ্ধবিব ও অন্তয ীকাে উর্ল্লে করর্ি হর্ব। 
 
ছে. 
উদৃ্ধবির বিের্াববলর্ি একব  ববর্শষ সংর্যার্ি ববষেক প্রস্তাব 
 
বিের্াি েসড়াে উদৃ্ধবির বিের্াববলর্ি উদৃ্ধবিবির্ির বযবহার ববষেক এই দু্ব  বিের্র্র কর্া বলা হর্ের্ছ -  
 

বার্কয ঘকার্িা শে/শেবন্ধ/বাকযাংশ উদৃ্ধি হর্ল ঐ শে/শেবন্ধ/বাকযাংশ–ব  একক উদৃ্ধবিবির্ির ( ‘----’ ) র্র্ধয র্াকর্ব। 
(দ্র. ৩.১..১.) 
এক বা একাবধক বার্কযর উদৃ্ধবি বযবহৃি হর্ল ঐ বাকযব /বাকযগুবল পূণে উদৃ্ধবিবির্ির ( “---------” ) র্র্ধয র্াকর্ব। (দ্র. 
৩.১.৩.) 
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এই দু্ব  বিের্-ই পবরবিেি করার প্রস্তাব এর্সর্ছ। ঘকিিা আর্ার্দ্র  ববর্শষজ্ঞরস দু্ই বা িার ঘববশ বার্কযর উদৃ্ধবির ঘির্ত্র indent 
বযবহার করবার পিপািী। সুিরাং এই প্রস্তাব অিুযােী পবরববিেি বিের্গুবল এরকর্ হর্ি পার্র – 
 
১. বার্কয ঘকার্িা শে বা শেবন্ধ উদৃ্ধি হর্ল ঘসই শে বা শেবন্ধব  একক উদৃ্ধবিবির্ির ( ‘----’ ) র্র্ধয র্াকর্ব। 
 
২. রু্বদ্রি উপাদ্ার্ির ঘির্ত্র, গর্দ্যর উদৃ্ধবি একব  বাকযাংশ বা, একব  ছর্ত্রর (line) হর্ল, উদৃ্ধবিব  পূণে উদৃ্ধবিবির্ির ( “---------” ) 
র্র্ধয র্াকর্ব। কববিার উদৃ্ধবি একব  িরর্ণর হর্ল, উদৃ্ধবিব  পূণে উদৃ্ধবিবির্ির র্র্ধয র্াকর্ব। যবদ্ কববিার উদৃ্ধবিব  দু্ই বা িার ঘববশ 
িরর্ণর হে অর্ি ঘকাি একব  বার্কযর অন্বর্ে অপৃর্কভার্ব র্ার্ক ির্ব কববিার প্রবিব  িরর্ণর র্ার্ঝ একব  ‘/’ বিি বদ্র্ি হর্ব। 
গর্দ্যর ঘির্ত্রও এরকর্ উদৃ্ধবিব  যবদ্ বার্কযর অন্বর্ে অপৃর্কভার্ব র্ার্ক ির্ব িা পূণে উদৃ্ধবিবির্ির র্র্ধয র্াকর্ি পার্র। 
 
৩. দু্ই-এর ঘববশ ছর্ত্রর উদৃ্ধবি বদ্র্ি হর্ল ঘকািরকর্ উদৃ্ধবিবিি ছাড়াই উদৃ্ধবিব  বদ্র্ি হর্ব। উদৃ্ধবিব  বভন্ন র্াবর্ের্ি সবন্নর্ববশি হর্ব। 
অর্োৎ এির্ত্র রূ্ল ঘলোব র ঘয র্াবর্েি ও উদৃ্ধবির ঘয র্াবর্েি িা আলাদ্া হর্ব। দু্ই বা িার ঘববশ িরর্ণর কববিার ঘির্ত্র এই একই 
বিের্ অিুসৃি হর্ব।  
 

উদ্াহরণ: 
 
(১) শমু্ভিার্ ির্টাপাধযার্ের কববিার আেে ঘসই বিরন্তি প্রকৃবির্িিিা আর ঘসৌ্যের্বাধ। ঘযর্ি ‘রার্গর্ড় একব  ির্ন্দ্রাদ্ে’ 
শীষেক একব  কববিাে বিবি সিবর কর্রি ির্ন্দ্রাদ্র্ের এক অিবদ্য বিত্রকল্প। “পাহার্ড়র শীষের্দ্র্শ ঘকউ ঘযি আর্স্ত ঘরর্ে 
বদ্র্ল/ শুভ্র আর সুববির্ একোবি বিয হাবিদ্াাঁি!” - এই দু্ব  িরর্ণই সু্র একব  ির্ন্দ্রাদ্র্ের ছবব ঘভর্স ওর্ে পাের্কর 
ঘিার্ে। বহুবযবহার্র র্ীণে হর্ে ওো উপর্াির্ক সবরর্ে আশ্চযে সব উপর্ার্ির প্রর্োর্গ কবব বসদ্ধহস্ত। বকন্তু শুধু বক প্রকৃবি? 
সংেযাে কর্ হর্লও ঘপ্রর্-ও কেিও কেিও এক আশ্চযে ঘবাবধর র্গি বির্ে িাাঁর কববিাে উপবিি হর্ের্ছ –  

বৃি বর্ল ছাো ঘদ্র্বা, ঘর্  বর্ল বষের্ণর র্ল, 
ঘস িারী আর্াে বর্ল আবর্ ঘদ্র্বা িীব্র হলাহল! 
সর্র্ের অন্ধকার্র ঘকাি এক উল্কা েসা রার্ি 
িবু িার কার্ছ যাই বপপাসার পািপাত্র হার্ি!  

 
 

(২) রিকরবী িা র্কর ‘িা যপবরিে’ শীষেক অংর্শ রবীন্দ্রিার্ যেি বর্লি ঘয – “এই িা কব  সিযরূ্লক।”, িেি সাবহর্িযর 
সিয আর ইবিহার্সর সিযর্ক বিবি স্পেিই আলাদ্া কর্র ঘদ্ি। বিবি আর্রা ববস্তার্র িাাঁর ঘসই সাবহবিযক সর্িযর ধারণাব র্ক 
বযােযা কর্রি পর্রই বাকযগুবলর্িই – 

এর   িাব  ঘকার্াও  র্ র্ছ বক িা ঐবিহাবসর্কর ’পর্র িার প্রর্াণসংগ্রর্হর ভার বদ্র্ল পােকর্দ্র ববিি হর্ি হর্ব। 
এই ুকু বলর্লই যর্র্ে ঘয, কববর জ্ঞািববশ্বাসর্র্ি এব  সমূ্পণে সিয। 

 
[উপর্রর উদ্াহরণগুবলর্ি সূত্রবির্দ্েশ ঘদ্ওো হল িা। উদৃ্ধবির ঘশর্ষ যর্াবববধ সূত্রবির্দ্েশ বদ্র্ি হর্ব।] 
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সাি. 
রিিার িার্র্ বক্রাির বযবহার ববষেক একব  সংর্শাধিী প্রস্তাব (দ্র. রিিাপবি সংক্রান্ত সাধারণ বিের্/ ৪.১.২.) 
 
এ ববষর্ে বিের্াি েসড়াে বলা হর্ের্ছ - 
 

রিিাপবির্ি বইর্ের িার্/গ্রর্ন্থান্তগেি প্রবর্ন্ধর িার্, রিিাববলর িার্/রিিাববলর অন্তগেি রিিার িার্/বসর্ির্ার িার্/ছববর িার্ 
ও সংেযা/িার্-সংেযা দু্ব ই/পাণু্ডবলবপর বশর্রািার্/বিৃিার বশর্রািার্ বক্রাির্র (Italics) বদ্র্ি হর্ব। 
 

অর্োৎ, ঘর্াো কর্া া হল – গর্বষক বেক ঘয রিিাব র্ক িাাঁর কার্র্ বযবহার করর্ছি শুধুর্াত্র ঘসই রিিাব র্কই বিবি বক্রাির্র উর্ল্লে 
করর্বি। 
 
বকন্তু এই বিের্ব র পবরবিের্ির পিপািী অর্ির্কই। প্রস্তাববি সংর্শাধি অিুযােী – 
 
১. গ্রন্থিার্ ও পবত্রকািার্ সবসর্েই বক্রাির্র বদ্র্ি হর্ব। যবদ্ সমূ্পণে রিিাববলব র ির্যসূত্রবির্দ্েশ করা হে িাহর্ল রিিাববলব র িার্ 
বক্রার্ির্র র্াকর্ব। 
 

উদ্াহরণ: 
 
অবর্ত্রসূদ্ি ভটািাযে, ১৯৭৩, ঊিববংশ শির্ক বাংলা সাবহর্িযবিহাস–িিো, কলকািা: সারস্বি লাইর্ব্রবর 

র্িসুর রু্সা (সম্পা), ১৯৯৭, রু্হেদ্ এিারু্ল হক রিিাববল, পির্ েণ্ড, ঢাকা: বাংলা একার্ডর্ী 

২. রিিাববলর অন্তগেি গ্রন্থ, সংকবলি গ্রর্ন্থর অন্তগেি প্রবন্ধ, পবত্রকার ববর্শষ সংেযািার্ একক উদৃ্ধবিবির্ির র্র্ধয র্াকর্ব। ঐ 

রিিাববলর িার্ (েন্ডিার্ বক্রাির্র হর্ব িা), সংকবলি গ্রর্ন্থর িার্ বা পবত্রকার িার্ বক্রাির্র র্াকর্ব। 

উদ্াহরণ: 

শরবদ্্ু বর্্যাপাধযাে, ১৪১৬ ব., ‘ঘপ্রিপুরী’, প্রিুলিন্দ্র গুপ্ত (সম্পা), শরবদ্্ু অর্বিবাস, পির্ েণ্ড, কলকািা: আি্ 

অবর্িাভ দ্াশগুপ্ত (সম্পা), ১৯৯৪ (র্ািে-রু্ি), ‘ঘগাপাল হালদ্ার স্মরণ সংেযা’, পবরিে,  কলকািা: পবরিে 

 
আ . 
অর্ের উর্ল্লে ববষেক সংর্শাধিী প্রস্তাব (দ্র. রিিাপবি সংক্রান্ত সাধারণ বিের্/ ৪.১.৪.) 
 
বিের্াি েসড়াে ‘রিিাপবি সংক্রান্ত সাধারণ বিের্’-এ অর্ের বযবহার ববষেক বির্নাি বিের্ব র কর্া বলা হর্ের্ছ -  
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প্রকাশকাল শুধু বঙ্গার্ে উর্ল্লে করা র্াকর্ল বষেসংেযার পর “ ব. ”  বলের্বি। রিিাপবি ও ির্যসূত্রবির্দ্েশ -  দু্ইর্ের ঘির্ত্রই 
এই বিের্ অিুসরণ করর্ি হর্ব। অিযধরর্ির সার্লর ঘির্ত্র রিিাপবির্ি বষেসংেযার পর শকাে, বহর্বর বলের্ি হর্ব এবং 
ির্যসূত্রবির্দ্ের্শর ঘির্ত্র িার সংর্িবপি অংশই বযবহার করর্ি হর্ব। যর্া- ‘ শক’, ‘ বহ’ ইিযাবদ্ 

 
এই বিের্ অিুসার্র রিিাপবির্ি প্রকাশকার্লর উর্ল্লর্ের সর্ে, বঙ্গর্ের ঘির্ত্র বলের্ি হর্িা – ব., শকার্ের ঘির্ত্র – শকাে, বহর্বরর 
ঘির্ত্র বহর্বর, ঘিিিযার্ের ঘির্ত্র সিিিযাে ইিযাবদ্। ির্যপবির্ি সব ধরর্ির অর্ের ঘির্ত্রই সংর্িবপি রূপ বযবহার্রর কর্া বলা 
হর্েবছল। অর্োৎ, ব., বহ., সি. ইিযাবদ্। সুিরাং, রিিাপবির্ি প্রকাশসার্লর উর্ল্লর্ের ঘির্ত্র বিস্টাে বযবিি অিয ধরর্ির অেগুবলর র্র্ধয 
বঙ্গার্ের উর্ল্লে-ই বছল সংর্িবপি। 
 
প্রস্তাববি সংর্শাধি অিুযােী – বিের্র্র এই র্ব লিা দূ্র করা হর্ের্ছ। রিিাপবির্ি বিস্টাে বযবিি অিয অেগুবলর উর্ল্লর্ের ঘির্ত্র 
সমূ্পণে অে-িার্ বযবহার করর্ি হর্ব। অর্োৎ ব. িে,  রিিাপবির্ি বহর্বর বা শকাে –এর র্র্িাই বলের্ি হর্ব বঙ্গাে। ির্যসূত্রবির্দ্ের্শর 
ঘির্ত্র অবশয পূর্বের বিের্ব ই অিুসরণ করর্ি হর্ব। 
 
িে. 
সংর্িবপি িার্ পদ্ববর বযবহার (রিিাপবি সংক্রান্ত সাধারণ বিের্/ ৪.১.৮.) 
 
বিের্াি েসড়ার ৪.১.৮. সূিক বিের্ব  হর্লা – 
 

ঘলের্কর িার্ যবদ্ বর্ড়া হে ির্ব িার সংর্িবপি রূপ রিিাপবির্ি বযবহার করা ঘযর্ি পার্র। ঘযর্ি, ‘র্র্ে উইলর্হলর্ 
ঘেডাবরক ঘহর্গল’ িা বলর্ে র্. উ. ঘে. ঘহর্গল ঘলো ঘযর্ি পার্র। ির্ব, িার্ বর্ড়া িা হর্ল সংর্িবপি রূপ বযবহার িা করাই 
ভার্লা। ঘযর্ি, ‘র্াাঁক লাকা’-র ঘির্ত্র র্াাঁ. লাকা িা ঘলোই ভার্লা। এই বিের্ব  শুধুর্াত্র বাংলা ও ইংর্রবর্ ছাড়া অিযািয ভাষার 
ঘির্ত্র প্রর্যার্য।       

 
ববর্শষজ্ঞরা সংর্িবপি রূপ রাোর পিপািী িি। 
 
দ্শ. 
িার্ পদ্ববর উর্ল্লে ববষেক বকছু সংর্যার্ি ও সংর্শাধি 
 
িার্-পদ্ববর উর্ল্লে ববষর্েও উি কর্েশালাে ববর্শষজ্ঞরা আর্লািিা কর্রর্ছি। এ ববষর্েও ঘকার্িা সবেসেি বসদ্ধার্ন্ত আসা সম্ভব হে 
বি। িাই বঙ্গববদ্যা উৎসবির্দ্েশরীবি প্রকর্ল্প সবক্রে গর্বষক-দ্ল এ ববষর্ে বকছু বিের্র্র সংর্শাধি ও সংর্যার্র্ির কর্া ঘভর্বর্ছি। ঘসই 
বিের্গুবল প্রস্তাববি হল। 
 
১. রিিাপবির্ি বা ির্যসূত্রবির্দ্ের্শ শুধুর্াত্র িার্-পদ্ববর উর্ল্লেই যর্র্ে। ঘকার্িারকর্ উপাবধর বযবহার বাঞ্ছিীে িে। ঘযর্ি – ‘ডক্টর 
রু্হেদ্ শহীদু্ল্লাহ’ িে, শুধু ‘রু্হেদ্ শহীদু্ল্লাহ’ বলের্ি হর্ব।  
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২. গর্বষক র্ধযিার্র্রও উর্ল্লে করর্বি। এ বযাপার্র যিদূ্র সম্ভব বিবি িাাঁর বযবহৃি গ্রন্থব র্কই অিুসরণ করর্বি। ‘ঘর্াহিদ্াস করর্িাাঁদ্ 
গান্ধী’ – এই ঘির্ত্র গর্বষক ঘগা া িার্ব ই বলের্বি। শুধু ‘ঘর্াহিদ্াস গান্ধী’ বলের্বি িা। 
 
২. ঘকার্িা ঘকার্িা ঘির্ত্র শুধু িার্র্র বযবহার করর্ি হর্ব। ঘযর্ি – ‘অবভিবগুপ্ত’, ‘ভরি’ ইিযাবদ্ (র্যর্ির্ত্র পদ্বব অলভয)।  
 
৩. ঘযর্ির্ত্র িার্ – পদ্বব সংক্রান্ত ববষর্ে ববিকে রর্ের্ছ ঘসর্ির্ত্র গর্বষক িাাঁর বযবহৃি গ্রর্ন্থ ঘযভার্ব িার্ পদ্ববর উর্ল্লে পার্বি 
ঘসভার্বই িা রিিাপবির্ি সবন্নববে করর্বি। ঘযর্ি – রু্কু্রার্ িক্রবিেী িাবক রু্কু্ িক্রবিেী? গর্বষর্কর বযবহৃি গ্রর্ন্থ যবদ্ ‘রু্কু্রার্ 
িক্রবিেী’ র্ার্ক িাহর্ল বিবি িাই বলের্বি। যবদ্ ‘রু্কু্ িক্রবিেী’ র্ার্ক িাহর্ল বিবি বলের্বি ‘রু্কু্ িক্রবিেী’। যবদ্ র্ার্ক ‘কববকিি 
রু্কু্ িক্রবিেী’ িাহর্ল বিবি ‘কববকিি’-ব র্ক উপাবধ ববর্বিিা কর্র িার উর্ল্লে করর্বি িা। আবার, ঘকিকাদ্াস ঘির্াি্ – এর 
ঘির্ত্র বিবি ঘকিকাদ্াস-র্ক উপাবধ ববর্বিিা করর্বি িা (এ বযাপার্র বাংলা সাবহর্িযর ইবিহার্স ঘয ববিকে আর্ছ িার ঘর্র্ক গর্বষকর্ক 
দূ্রে বর্াে রাের্ি হর্ব।) ভারিির্ন্দ্রর ঘির্ত্র গর্বষক শুধু ‘ভারিিন্দ্র’ বা ‘ভারিিন্দ্র রাে’ বলের্ি পার্রি। বকন্তু কেিই – ‘রােগুিাকর 
ভারিিন্দ্র’ বলের্বি িা। ‘ঈশ্বরিন্দ্র ববদ্যাসাগর’ বা ‘ঈশ্বরিন্দ্র বর্্যাপাধযাে’ দু্ই-ই বলের্ি পার্রি গর্বষক। 
 
অর্োৎ, িার্ পদ্ববর উর্ল্লে ববষর্ে গর্বষর্ক ঘকার্িা ঋরু্ বির্দ্েশ ঘদ্ওো সম্ভব িে। এ বযাপার্র র্িবপ্রেির্, ঘববশ সংেযক পাের্কর জ্ঞাি 
িার্ব -ই িাাঁর্ক উর্ল্লে করর্ি হর্ব। ঘকাি িার্ব  র্িবপ্রেির্, ঘস ববিার গর্বষর্কর উপর ঘছর্ড় ঘদ্ওো ছাড়া আর্ার্দ্র অিয ঘকার্িা 
উপাে ঘিই। ির্ব, ববরল বকছু ঘিত্র ছাড়া, িার্র্র পূর্বে বযবহৃি ঘয ঘকাি রকর্র্র উপাবধর বযবহার ঘর্র্ক গর্বষকর্ক ববরি র্াকর্ি 
হর্ব। ‘র্হার্র্হাপাধযাে ঘগাপীিার্ শাস্ত্রী’ – এর্ির্ত্র র্হার্র্হাপাধযাে িে শুধু ‘ঘগাপীিার্ শাস্ত্রী’ বযবহার করর্বি গর্বষক। 
 
এ বযাপার্র বযাবিক্রর্ী ঘিত্রও রর্ের্ছ। ঘযর্ি – ‘র্হাত্মা গান্ধী’ –এই িার্ বযবহার করর্ি পার্রি গর্বষক। আবার ‘ঘর্াহিদ্াস করর্িাাঁদ্ 
গান্ধী’-ও বযবহার করর্ি পার্রি। ির্ব এ বযাপার্র িাাঁর আর্লািয গ্রন্থব  িাাঁর্ক সমূ্পণে অিুসরণ করর্ি হর্ব। যবদ্ গ্রন্থব র্ি ‘র্হাত্মা গান্ধী’ 
এই িার্র্র উর্ল্লে র্ার্ক িাহর্লই গর্বষক রিিাপবি বা সূত্রবির্দ্ের্শ ‘র্হাত্মা গান্ধী’ িার্ব  বযবহার করর্ি পারর্বি। 
 
এগার্রা. 
ির্যসূত্রবির্দ্ের্শর ঘির্ত্র পৃিাসংেযার উর্ল্লে ববষেক সংর্শাধিী (দ্র. রূ্ল রিিাে ির্যসূত্রবির্দ্ের্শর বিের্াববল/ ৫.১.২.) 
 
বিের্াি েসড়াে ির্যসূত্রবির্দ্ের্শর কাোর্র্াব  এইরকর্ – 
 
  কাোর্র্া িরু্িা 
রু্বদ্রি রিিা বাংলা (র্লের্কর িার্ পদ্বব, প্রকাশকাল, পৃিাসংেযা) (সুকুর্ার ঘসি, ২০০৯, ২৯) 

ইংর্রবর্ (র্লের্কর পদ্বব, প্রকাশকাল, পৃিাসংেযা) (Johnson, 2001, 3) 
িলবিত্র বাংলা (পবরিালর্কর িার্ পদ্বব, রু্বিকাল, বর্বি ) (কর্র্লশ্বর রু্োর্েী, ২০১২, ৩০) 

ইংর্রবর্ (পবরিালর্কর পদ্বব, রু্বিকাল, বর্বি ) (Smithee, 2001, 10-14) 
 
প্রস্তাববি কাোর্র্াব  এইরকর্ - 
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  কাোর্র্া িরু্িা 
রু্বদ্রি রিিা বাংলা (র্লের্কর িার্ পদ্বব, প্রকাশকাল: পৃিাসংেযা) (সুকুর্ার ঘসি, ২০০৯: ২৯) 

ইংর্রবর্ (র্লের্কর পদ্বব, প্রকাশকাল: পৃিাসংেযা) (Johnson, 2001: 3) 
িলবিত্র বাংলা (পবরিালর্কর িার্ পদ্বব, রু্বিকাল: বর্বি ) (কর্র্লশ্বর রু্োর্েী, ২০১২: ৩০) 

ইংর্রবর্ (পবরিালর্কর পদ্বব, রু্বিকাল: বর্বি ) (Smithee, 2001: 10-14) 
 
 

বার্রা. 
অিযািয বকছু সংর্শাধি ও সংর্যার্ি 
 
(১)‘op cit’, ‘et al’ , ‘s. n.’ প্রভৃবি শোংশগুবল ঘযর্হিু লযাব ি ভাষার িাই এগুবল বযবহার করবার সর্ে এগুবলর্ক বক্রাির্রর র্র্ধয 
রাের্ি হর্ব। 
 
(২) translation বা translator শর্ের সংর্িবপি রূপ tr বযবহার করাই বাঞ্ছিীে। 
 
(৩) অিলাইি উপাদ্ার্ির ঘির্ত্র ঘযগুবলর DOI (Digital Object Identifier) পাওো যার্ব ঘসগুবলর ঘির্ত্র িা উর্ল্লে করর্ি হর্ব। 
 
(৪) উদৃ্ধবির ঘির্ত্র উদৃ্ধি অংশব র পূর্বে একব  ‘-’ বযবহার করর্ি হর্ব। 
 
(৫) রূ্ল ঘলোে ঘকার্িা গ্রন্থিার্ বযবহার করা হর্ল ঘসব  বক্রাির্র র্াকর্ব এবং গ্রন্থভুি ঘকাি বশর্রািার্ বযবহৃি হর্ল িা একক 
উদৃ্ধবিবির্ির [‘-------’] র্র্ধয র্াকর্ব।  
 

উদ্াহরণ: 
 
রিকরবী িা র্কর ‘িা যপবরিে’ শীষেক অংর্শ রবীন্দ্রিার্ যেি বর্লি ঘয – “এই িা কব  সিযরূ্লক।”, িেি সাবহর্িযর সিয 
আর ইবিহার্সর সিযর্ক বিবি স্পেিই আলাদ্া কর্র ঘদ্ি। 

 
বঙ্গববদ্যা উৎসবির্দ্েশরীবি-র েসড়াব  িূড়ান্ত করবার র্িয যাদ্বপুর ববশ্বববদ্যালর্ে অিুবিি আন্তর্োবিক কর্েশালাে গৃহীি/আর্লাবিি এই 
প্রস্তাবগুবলর ঘপ্রবির্ি বকছু িূড়ান্ত বসদ্ধান্ত ঘিওো প্রর্োর্ি।  
এগুবল বির্ে িূড়ান্ত বসদ্ধান্ত হর্ে ঘগর্ল ঘসই অিুযােী রূ্ল েসড়াব  সংর্শাধি কর্র এবং প্রবিব  ঘির্ত্র ভারি ও বাংলার্দ্শ ঘর্র্ক অন্তি 
একব  কর্র উদ্াহরণ ঘযাগ কর্র প্রকাবশিবয েসড়া িূড়ান্ত করা হর্ব।  
 


