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1. Name : Ballari Ray Chaudhury 

2. Full-time faculty  

3. Department of Bengali. 

4. Ph. D 

5. Full-time faculty from September 2002. 

      6. Contemporary poetry in Bangla literature and different semiotic forms. 

      7. Academic visits as a researcher on a fellowship grant fully funded by John Fell Research 

Award & ERC (European research council) research grant :—- 

http://brainlab.clp.ox.ac.uk/people/ballari-ray-chaudhury 

 

 

• 25th July - 12th August, 2012: “Re-interpreting Linguistic Palaentology:  Tracing Portuguese 

Bangla Cultural Base Through Bengali Phonology.” 

With Aditi Lahiri and Dr Stephen Parkinson at the Faculty of Linguistics, Philology and 

Phonetics, University of Oxford, England. 

• 19th October - 26th October, 2013: Re-interpreting Linguistic Palaentology: Tracing 

Portuguese Bangla Cultural Base Through Bengali Phonology. 

With Aditi Lahiri & Dr Stephen Parkinson, at the Faculty of Linguistic, Philology and Phonetics, 

University of Oxford, England. 

• 24th May - 7th June, 2015: Re-interpreting Linguistic Palaentology: Tracing Portuguese Bangla 

Cultural Base Through Bengali Phonology. 

Aditi Lahiri (Principal investigator), Faculty of Linguistics and Philology, University of Oxford, 

England. 

9. Research publications:—- 

 

১. ইছামতী’: স্মৃতত থেকে ইততহাকে / ১৯৯৭  

২. পতিেো ষষ্ঠ বষ ষ থম ২০০৪, ‘ তবকরাহী খাতাি বুে পুক়ে যায় অকেনা অক্ষকি : আতি 
ও নব্বই ’/ তবি িতকেি বাাংলা েতবতা তিকিানামাঙ্কিত আকলােনা, Registration no 69891/ 
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৩. েৃতিবাে,১৩ োংখযা, এ োংখযাি মকনানীত েতব তহকেকব এে গুচ্ছ েতবতা প্রোতিত, 

জানুয়াতি-মােষ ২০০৫  

৪. এবাং মুিাকয়িা/ ‘ জীবনানকেি স্বামীিা’ ত্রকয়াদি বষ ষ ২০০৬  

৫তবভূততভূষণ: ‘ অতভযাঙ্কত্রে’ থেকে প্রজ্ঞাপািতমতা”:  যাদবপুি বাাংলা তবভাগীয় পঙ্কত্রো  
৬. ‘আল মাহমুদ: োক্ষাৎোি’, েতবতা প্রততমাকে ২০০৫ 

৭. েতবতা প্রততমাকে/ জানুয়াতি-থেব ২০০৮,' েতবতায় থযৌনতা’  
6. বাাংলা তবভাগীয় পঙ্কত্রো , যাদবপুি তবশ্বতবদযালয় ২০০৭-২০০৮/ েতব অঙ্কজত 
দকিি েতবতা  

7. “ প্রেঙ্গ বাাংলা থছাটগল্প : স্বাধীনতাি আকগ ও পকি ” / েম্পাদনা িম্পা থেৌধুিী , ‘ 

পকয়ামুখম্’ ২০০৯ 

8. পতিেো, ‘ গল্প হকলও েততয’, ২০১৪ 

http://brainlab.clp.ox.ac.uk/people/ballari-ray-chaudhury


১১.  আোকদতম পঙ্কত্রো,( মাতনে বকেযাপাধযাকয়ি ‘বউ’ তেতিজ) 

      ‘প্রততভাি গভীি অেুখ’ 

১২. ‘থগৌিীো াঁপা নদী, েেিা’ / Academia GMGC 1st issue, 2014-15.  

  ১৩. Tristoop, a literary journal, 15 th year, first issue, Jan --- June    2016, ISSN 2320- 4427. 

১৪. আদম পত্রিকা,  ISSN 2348- 9693, december 2016,  On the poetry of Gita 

Chattopadhyay (reprinted).  

১৫.   ‘বিদরু’ পত্রিকা, 2018 

১৬.    অঙ্গীকার পত্রিকা ISSN 2395- 0951, december 2016 , বিউইস ওকউডের কবিতা /  ( 

Translation of a few poems of Lewis Oakwood.  

১৭. On the feminist views of Mallika Sengupta, ‘িনানী’ March 2014 ,Regd no 34382/82 

১৮.  The Love poems of Bishnu Dey, ‘Bishnu Dey r sahitya: sattaar sandhane/ 

2011, প্রকাশক সুনীি ভট্টাচার্ য, বিদযা প্রকাশন ।। 

 
 

১৯.    “Disparity in loanword adaptation: Portuguese and English loans in 

Bengali”, 2013 jointly written with Prof Aditi Lahiri.  
(21 International Conference on Historical Linguistics) 

 

২০. প্রমীলা পুিাণ , December 2018, Sristisukh ( anthology of narratives of women 

writers)  

২১.  োতহতয অঙ্গন/ জীবনানে দাকিি েতবতা, ২০১৭, ISSN 2394 4889  

২২.    মতহলা েতবকদি বাাংলা েতবতা োংেলন ১৪০০– ২০০০, নােীমুখ োংেদ, ২০১৩ ( 
েতবতাি অন্তভভ ষঙ্কি)  

২৩. ‘স্বামীিাক্ষকেি তখকদ’, https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=17847,  

২০২০.  
২৪. অকলােিন্জন দািগুকেি েতবতা, েুখপাঠ / https://sukhopath.thewall.in/amp/তৃতীয়-
আয়তকনি-আকলা-ও-অকলােিঞ/ ২০২০  

২৫.  োতবনা স্পিকয়লতিন, বাাংলা োতহকতয ঙ্কজজীতবষা ও ঙ্কজঘাাংোি অনয পাঠ , অাংশুমালী 
ওকয়ব / https://ongshumali.com/োতবনা-স্পিকয়লতিন-বাাংলা/ 

২৬. ে। বাাংলা োতহকতযি থেই অনাহতূ থমহমান ২০১৮ , োি নম্বি প্ল্যাটেম ষ  
(বই েমাকলােনা)  

২৭। https://www.4numberplatform.com/?p=5624 প্রবন্ধ  

২৮. https://xiaomi.dailyhunt.in/news/india/gujarati/the+indian+express+bangla-epaper-

indexpbn/pitritantr+o+yaunata+prachin+banla+kaby+theke+unish+shataker+parampara-

newsid-n149354450?pgs=N&pgn=2&tk=0&mode=wap& প্রবন্ধ, ২০১৯ ইঙ্কিয়ান এক্সকপ্রে 
বাাংলা থপাটষাল  

২৯। ‘ না থো িমণ ’, আল মাহমুদ তবকিষ োং, মাতেে েৃতিবাে , মােষ ২০১৯  

৩০. https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=18908 টভ মী অি নট টভ মী, 
গুরুেিাতল ২০২০  

https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=17847
https://sukhopath.thewall.in/amp/%e0%a6%a4%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%86%e0%a7%9f%e0%a6%a4%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%93-%e0%a6%85%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%9e/
https://sukhopath.thewall.in/amp/%e0%a6%a4%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%86%e0%a7%9f%e0%a6%a4%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%93-%e0%a6%85%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%9e/
https://ongshumali.com/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE/
https://www.4numberplatform.com/?p=5624
https://xiaomi.dailyhunt.in/news/india/gujarati/the+indian+express+bangla-epaper-indexpbn/pitritantr+o+yaunata+prachin+banla+kaby+theke+unish+shataker+parampara-newsid-n149354450?pgs=N&pgn=2&tk=0&mode=wap&
https://xiaomi.dailyhunt.in/news/india/gujarati/the+indian+express+bangla-epaper-indexpbn/pitritantr+o+yaunata+prachin+banla+kaby+theke+unish+shataker+parampara-newsid-n149354450?pgs=N&pgn=2&tk=0&mode=wap&
https://xiaomi.dailyhunt.in/news/india/gujarati/the+indian+express+bangla-epaper-indexpbn/pitritantr+o+yaunata+prachin+banla+kaby+theke+unish+shataker+parampara-newsid-n149354450?pgs=N&pgn=2&tk=0&mode=wap&
https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=18908


 

৩১.  Poems of Debanjali Mukhopadhyay, December 2020.  

৩২. ‘এে যাযাবি পুরুকষি থোখ’, বুদ্ধকদব গুহ স্মিণ, ইকিোে বাাংলাকদি, থেকেম্বি 
২০২১  

৩৩. “মৃত থমধামানবীি প্রতত” ২০২০ 

৩৪. Flip book, বামকনি হৃৎতপি ২০২০  

৩৫. ‘তপকতব পুত্রেয েকখব েখুযুঃ’ তনবন্ধ, ইিাবতী থম ২০২১  
a. Books/ monographs :—-      

b. নািীবীক্ষায় পুরুকষি েতবতা’ 2018, প্রততভাে, ISBN 9789387058-27-9 

c. ‘ বেন্তকবৌতিি টভ তেটাতে’খে়ো খাতা  2021 ISBN 978-81-945407-7-9 

d. ‘েো িজতেনী’ 2021 েৃষ্টিেুখ, ISBN 9788195340996. 

11. Invited talk: —  

1. ‘এেুি িতকেি বাাংলা োতহকতয আত্মতনভষি নািী’, আোম তবশ্বতবদযালয় বাাংলা তবভাগ / 
তবকিষ বিা তহকেকব, ২৬ আগস্ট ২০২০ (আন্তজষাততে আকলােনােক্র/ থেতলনা থহাকেন, 

মীিাতভন নাহাি, যকিাধিা িায়কেৌধুিীি েকঙ্গ)  

2.  https://www.facebook.com/pijush.poddar/videos/2057460307717914/ ‘গীতা েকটাপাধযাকয়ি 
োবযিিীকিি পাঠ, 3. থপৌণ ষমােী োতহতযেক্র ।।ISSN 2348- 9243, 30 July 2020. 

4. থলেতবয়ান েতবতা ও বাাংলা েমোলীন োতহতয, https://youtu.be/jZidm9HYep4 

5. Webinar titled ‘Chomsky and Anuradha Mahapatra’, 15 October 2020.  

6. Webinar on ‘ো াঁকদি ওতপকঠ, তনব ষাতেত নািীি েতবতা’, https://youtu.be/NrLnNCoRpL0, 17 

October 2020. আকয়াজে, Educational and Cultural Station.  

7.Memorial lecture on Manindra Gupta ,12 September 2020 https://youtu.be/XArB_omqvhg 

8. কূ্রিগাতমনীি িব্দোংকেত, েতবতা তোংকহি েতবতা, ১৪ জানুয়াতি ২০২১  
    আকয়াজে: educational and cultural station. 

9. বাাংলা েতবতায় তগিীন্দ্রকমাতহনী ও নািীবাদ, বাাংলা তবভাগ/ েটন তবশ্বতবদযালয় ২০ 
জানুয়াতি ২০২২ 

10. ‘অনয মানুষী: বাাংলা েতবতায় প্রততষ্ঠান তবকিাতধতা’, ১৫ জানুয়াতি ২০২২.  
11. ‘এেুি িতকে নািী স্বাধীনতা: থদকি থদিান্তকি’, আকয়াজে আন্তজষাততে বঙ্গতবদযা 
পতিষৎ, তদতি তবশ্বতবদযালয় ও থদিবনু্ধ েকলজ, ১৩-১৪ থেেম্বি ২০২১.  
12. বঙ্কিমেন্দ্র ও তগিীন্দ্রকিখি বেু, োতহতয এোকেতম, ব্রাক্ষনবাত়েয়া / অনলাইন 
থেতমনাি, ২০২০  

13. জয়ন্তী েকটাপাধযাকয়ি েতবতা, আকয়াজে ‘এই অবগাহন’ ২০২০  

14. নািীি োবযভাষা, ‘এই অবগাহন’, আগস্ট ২০২০  

15. ‘থেন আমিা জহি থেন মজমুদাকিি েতবতা প়েলাম না’, োতহতয এোকেতম, ২০২০  

16. ‘িাধা না-হওয়াি পতিভাষা’, আকয়াজে Calcutta Comparatists 1919, ১৩ নকভম্বি 
২০২০  

17. ‘অবকিাধবাতেনীি স্বপ্ন ও থবগম থিাকেয়া’, ৬ জানুয়াতি ২০২২, ঈ - োউে এতিয়া 
ষ্টট.তভ , আকয়াজে মােকোওয়াে হাোন। 
18. ‘তলঙ্গোময পব ষ ৩: অমৃতা থিিতগল, নািীি থোকখ নািী’, িব্দ, জনু ২০২২ 

https://www.facebook.com/pijush.poddar/videos/2057460307717914/
https://youtu.be/jZidm9HYep4
https://youtu.be/NrLnNCoRpL0
https://youtu.be/XArB_omqvhg


19.  নািীবীক্ষা ও নািীস্বকিি েতবতা, ICCR, 3 April 2022, আকয়াজে িব্দ (বাতষ ষে 
অনুষ্ঠান)  

20. এেুকি থেব্রুয়াতি, মাতৃভাষা তদবে উপলকক্ষ তে তে বাাংলা-ি আমন্ত্রকণ বিবয থপি, 

২০২২  

21. িামকেি আকনায়াকিি েতবতা, আকয়াজে িব্দ/ তেকেম্বি ২০২১  
22. ‘এেষ্টট বহুমাঙ্কত্রে স্ত্রীতলঙ্গ, থদবান্জতলি েতবতা’, আকয়াজে অনকপক্ষ, তেকেম্বি ২০২০  

23. E- South Asia TV (virtual) with Professor Maskwaith Ahsan, ‘নািীি মকনাজগকতি 
তবতবধ স্তি’ ২১ থম ২০২১  
24. ‘মন্ত্রহীনাি আত্মতনম ষাণ’, আকয়াজে আপনপাঠ পাবতলিাে ষ, আন্তজষাততে নািীতদবে ৮ 
মােষ ২০২১  
25. International poetry confluence, Gronthee, 24 Oct 2020 
26. Interview by Dipayan Ghosh, conversations, September 2020.  

27. মহামাতি তে োতহকতয নতভন প্রেিণ তনম ষাণ েকি? িামেৃষ্ণ োিদা তমিন েকলজ, 

জলুাই ২০২০  

28. ‘তনব ষাতেত নািী বযঙ্কিকেি আত্মপ্রকক্ষপ’ , িাজা পযািীকমাহন েকলজ,১২.৭.২০২০  

29. ধািাবাতহে োতহতয- োংসৃ্কততি বে্তৃতামালা, আকয়াজে িামানে থেকেনাতি েকলজ, 

পব ষ ৩৭, ৭.৪.২০২২ 

30. University of Kalyani, বাাংলা তবভাগ, স্নাতকোিি তবকিষ বে্তৃতা, থদবািতত তমত্র ও 
গীতা েকটাপাধযাকয়ি পাঠয েতবতাি তবকেষণ, আগস্ট ২০২২।  
12. Awards/ recognitions:— 
 

a. Recipient of the prestigious ‘krittibaas puraskar’ 2010/ ‘ েৃতিবাে’ পঙ্কত্রোি পকক্ষ 
েুনীল গকঙ্গাপাধযায়, তদকবযে ু পাতলত েতৃষে প্রদি পুিস্কাি (থযৌেভাকব অয়ন 
বকেযাপাধযাকয়ি েকঙ্গ )২০১০ 

b. Invited as a guest poet and panelist at the Dhaka Lit Fest 2017& invited as a speaker 

at বাাংলা তবভাগ, জাহাঙ্গীিনগি তবশ্বতবদযালয় ২০১৭  

c. Invited as a poet and speaker at the Baisakhi utsab, Sahitya academy, Brahmanberia, 

Bangladesh 2019 ( ভািতীয় েতব তহকেকব োংবতধ ষত)  

d. Invited as a guest speaker for a virtual seminar at South Asian Studies, University of 

Chicago, April 2021. (https://southernasia.uchicago.edu/calendar_event/south-asia-

seminar-contemporary-bengali-feminist-poetry-reading-gita-chattopadhyay/) .  

e.  

Attachments area 

Preview YouTube video োকলা থমকয়ি োনা: বাাংলা েতবতাি তভন্ন উপবয়ান ।। 
আকলােে – অধযাপে বিিী থেন (িায়কেৌধুিী) 

https://southernasia.uchicago.edu/calendar_event/south-asia-seminar-contemporary-bengali-feminist-poetry-reading-gita-chattopadhyay/
https://southernasia.uchicago.edu/calendar_event/south-asia-seminar-contemporary-bengali-feminist-poetry-reading-gita-chattopadhyay/
https://www.youtube.com/watch?v=jZidm9HYep4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jZidm9HYep4&authuser=0


 

 

কাডিা মমডের োনা : িাাংিা কবিতার বভন্ন উপিোন ।। আডিাচক – অধ্যাপক িল্লরী 
মসন (রােডচৌধ্ুরী) 

Preview YouTube video ো াঁকদি ও তপকঠ: পিবােী েতবতাি প্রত্নতলতপ | আকলােে – বিিী 
থেন 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZidm9HYep4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jZidm9HYep4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jZidm9HYep4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jZidm9HYep4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NrLnNCoRpL0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NrLnNCoRpL0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jZidm9HYep4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jZidm9HYep4&authuser=0

