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Doing Research: Getting Started

The Stephen A. Schwarzman Building is one of the world’s most renowned research libraries, 
with millions of items representing centuries of human experience. From comprehensive 
collections of books to periodicals, photographs, archives, and much more, these resources 
are free and accessible to anyone. 

PLAN YOUR VISIT
Follow these steps to get started and make the most of your research experience at the Library:

  Get a Free Library Card 
You can apply in person in Room 315 or start the application online at nypl.org/librarycard and pick up your 
card in any reading room. In either case, make sure to bring your photo ID and proof of address.

   Search the Collections 
The best place to start your search is the Library’s research catalog. Use a library computer or your own 
personal computer to visit catalog.nypl.org and search by keyword, author, title, subject, and more.

  Fill Out a Call Slip 
Once you’ve identified the items you’d like to see, fill out a call slip, available at any reference desk. Be sure to 
fill out one slip for each title. Then bring your slips and library card to the reference desk. A staff member will 
place your request and let you know approximate wait time for delivery and where to pick up your items. 
 
Tip: Plan Ahead! Some items are listed as “Offsite”. You can request these items directly through the 
catalog, but it will take 1 to 2 days for them to arrive. When they do, you will be notified via email. 

  Pick Up Your Materials 
When your materials are ready, the last four digits of your library card will be posted on the monitor in the 
Rose Main Reading Room, unless a staff member has directed you otherwise.

  Using Your Materials 
Happy reading! Library materials cannot leave the reading rooms, so if you need more time with them, ask a 
staff member to place your items on hold for quicker access during your next visit.

NEED HELP? SPEAK WITH A LIBRARIAN
With access to millions of resources, it can be challenging to know where to get started. The single best way to 
start your research is to sit down and speak with one of our expert librarians about your project. Stop by for a 
quick chat or, to help us make the most of your consultation, email us in advance at generalresearch@nypl.org 
to request an appointment.
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যদিও দিউ ইয়র্ক  দিটি-র স্কু ল এবং লাইব্রেদরগুদল COVID-19 এর িংক্রমণ ছডাব্িা দিয়ন্ত্রব্ণর জি্য 
বন্ধ রাখা হয়ব্ছ, বাচ্া ছছব্লব্মব্য় এবং দরব্�ার-দরব্�ারীরা - এবং তাব্ির পদরবার - এখিও The 
New York Public Library-র দবপুল ও ব্যাপর িম্পি ব্যবহার রব্র বাদডব্ত দ�ক্াগ্রহব্ণ িহায়তা 
ছপব্ত পাব্র। ভার্্ক য়াল টিউটদরং ছেব্র অিলাইি ছেটাব্বি, আপিার প্রব্য়াজিীয় উপররণগুদল 
পাব্বি এখাি ছেব্র: nypl.org/communitylearning

NYPL রত্্কর অিলাইি-এ প্রিত্ত িম্পব্ির রতগুদল পরখ রব্র ছিখুি, যার মব্্্য আব্ছ:

ছহামওয়ার্ক  এর জি্য িাহায্য এবং ব্যদতিগত অিলাইি টিউটদরং
হ�োমওযোর্ক  এবং হ্োজেক্ট এর রোজে NYPL এর সম্পদগুলি এবং অনিোইন লিউিলরং-এ আমোজদর নতুন 
অংশীদোর Brainfuse এর সো�োয্য লনন।

ছেটাব্বি এবং ই-িম্পিিমূহ 
গজবষণোর েন্য আমোজদর হেিোজবস এবং ই-সম্পদগুলির লবপুি সম্োজর অনুসন্োন ররুন। আমোজদর এই সোমলযর 
বন্ থোরোর সমজয আমোজদর সম্প্রসোলরত হেিোজবস পরখ রজর হদখজত ভুিজবন নো।

পডার িুব্যাগ-িুদব্া 
ভোজিো বইজযর সপুোলরশ চোন? অথবো e-books (ই-বরু') এ ্জবশোলিরোর চোন? হচঁলচজয পডো সংক্োন্ত পরোমশ্ক? আপনোর 
বোলডজত পডোর ্জযোেন হমিোজত হয হরোনও বযজসর হেজিজমজযজদর েন্য আমোজদর সব সজুযোগ-সলুবিো আজে। 

 বাদডব্ত ররার দক্রয়ারলাপ
অল্পবযসীজদর মজনর েন্য রল্পনোশলতির চচ্ক ো গুরুত্বপূণ্ক। আমোজদর রোে হথজর লশল্প ও রোরুলশল্প, লবজ্োজনর গজবষণো 
এবং আরও অজনর মেোদোর লক্যোরিোজপর িোরণো হপজত পোজরন হযগুলি বোলডজত ররো যোয।

আজই লাইব্রেদর রাে্ক  এর জি্য িাম ছলখাি আর লাইব্রেদরর িাহাব্য্য দ�খুি! 
রোে্ক  এর েন্য নোম হিখোজত িোইজরেলরর লবনোমূজি্য ্োপ্ত  e-reader app, SimplyE ব্যব�োর ররুন (উজ্োলদজর 

লনজদ্কশ হদওযো আজে)।

লাইব্রেদরর িাহাব্য্য বাদড ছেব্র দ�খুি
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ANDROID (অ্যাণ্ড্রব্য়ে) ব্যবহাররারীব্ির জি্য:
  •   এরলি Android  সরঞ্োজম SimplyE েোউনজিোে ররুন। আপিার িরঞ্ামটিব্ত অবস্াি দি্্কারব্ণর 

পদরব্েবা রালু োরব্ত হব্ব।
 •    অ্যোপলি খুিুন, উপজর বোঁলদজরর হরোজণ লতনলি িোইন-এ হিোরো হমজর “Settings (হসলিংস্),” এবং তোরপজর 

“Accounts (অ্যোরোউণ্টস্)”-এ যোন।
 •   উপজরর েোনলদজরর হরোজণ হযোগলচজনে হিোরো হমজর “The New York Public Library” হযোগ ররুন। ল্রিন-এর 

তিোর লদজর বিো �জছে “Don’t have a library card? (িোইজরেলর রোে্ক  হনই?)  Sign Up? (নোম হিখোন?)” 
“Sign Up (নোম হিখোন)”-এ হিোরো মোরুন।

 •   লনলচিতভোজব েোনোন হয আপনোর বযস 13 অথবো তোর হবলশ এবং আপনোর অবস্োন েোনোর েন্য 
্জবশোলিরোর লদন। আপলন লনউ ইযর্ক -এ আজেন লর নো তো লনি্কোরজণর েন্য এলি ্জযোেন।

 •  আপনোর বোলডর লিরোনো, পুজরো নোম এবং ই-হমি লিরোনো লিখুন। 
 •  এরলি ইউেোরজনম (username) এবং লপন (PIN) ততলর ররুন।

nypl.org

SimplyE হল The New York Public Library-র রত্্কর দবিামূব্ল্য প্রিত্ত e-reader app । এই অ্যাপটি 
App Store (অ্যাপ ছ্ার) এবং Google Play (গুগল ছলে)-ছত পাওয়া যায়। িাম ছলখাব্িার জি্য 
দিব্রর দিব্ি্ক দ�রা ছিখুি। অ্যাপটি ছপব্ত ছিখুি: nypl.org/SimplyE

রীভাব্ব SimplyE ব্যবহার রব্র New York 
Public Library রাে্ক  এর জি্য িাম ছলখাব্বি 

IPHONE ব্যবহাররারীব্ির জি্য:
  •   এরলি iPhone সরঞ্োজম SimplyE েোউনজিোে ররুন। আপিার িরঞ্ামটিব্ত অবস্াি দি্্কারব্ণর 

পদরব্েবা রালু োরব্ত হব্ব।
 •    অ্যোপলি খুিনু, লনজচ েোনলদজরর হরোজণ “ Settings (হসলিংস)্,”-এ হিোরো হমজর “ Accounts" (অ্যোরোউণ্টস)্-এ 

যোন, তোরপজর “Add Library (িোইজরেলর হযোগ ররুন)” এবং “The New York Public Library”-র েন্য অনুসন্োন 
ররুন।

 •   ল্রিন-এর মোঝখোজন বিো �জছে “Don’t have a library card? (িোইজরেলর রোে্ক  হনই?) Sign Up? (নোম 
হিখোন?)” “Sign Up (নোম হিখোন)”-এ হিোরো মোরুন।

 •   লনলচিতভোজব েোনোন হয আপনোর বযস 13 বের অথবো তোর হবলশ, “End User License Agreement (চূডোন্ত 
ব্যব�োররোরীর িোইজসন্স চুলতি)”-র শত্ক গুলিজত রোলে �জত হিোরো মোরুন। আপনোর অবস্োন েোনোর েন্য 
্জবশোলিরোর লদন। আপলন লনউ ইযর্ক -এ আজেন লর নো তো লনি্কোরজণর েন্য এলি ্জযোেন। 
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