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1. Name of the Faculty Member:   DR. RAKHI MITRA 

2. Designation with Category (Substantive/SACT): Associate Professor 

3. Department:      Bengali 

4. Educational and Professional Qualifications: 

Name of the Institution     Name of the Affiliating Body Degree/Diploma/Certificate 

Obtained 

Specialization (if 

any)      

 

Jadavpur University Jadavpur University Ph. D  

UGC - NET  

Jadavpur University Department of Bengali M.A Rabindra- Sahitya  

5. Teaching Experience (If applicable): 

Name of the Institution     Position Held         From       To 

Shri Shikshayatan,  

Dept of Bengali 

Guest Lecturer 1999 2000 

Department of Bengali, Jadavpur 

University 

Research Fellow 

(State Govt. Fellowship) 

2000 2002 

Department of Bengali, Gokhale Memorial 

Girls’ College 

Assistant Professor  20 September 

2002 

Onwards 

6. Research Experience (If applicable): 

Name of the Institution     Nature of Work Designation From To 

Jadavpur University Ph. D on ‘rabindranather 

sahityachinta: samokalin 
prekshapot’ (Literary Thoughts 

of Rabindranath Tagore) 

Teacher Fellowship 

(FDP) 

2009 2013 

 

7. Areas of Interest (Intra-disciplinary and/or Inter-disciplinary):  

a. Rabindranath Tagore and his Literature, 

b. Bengali Linguistics. 

c. Juvenile Literature of Bengal. 

d. Relation between Literature and Film. 

8. Research Projects (if any):     

9. Research Publications (if any):    

 



শঙ্কর-সরণি: জীবনপটে উদয় ও অমলাশঙ্কর, প্রকাশক কাণরগর, ২০২৩ [যন্ত্রস্থ] 
‘Shankar- Sarani: Jibanpote Uday O Amalashankar’, A Biography of Udayshankar.   

a) Books/Book Chapters: 

1. ন্যাচারিলজম, রিয়ারলজম  

বুরিজীবীি নন্াটবই, সম্পা. সুধীি চক্রবর্তী, পুস্তক রবপরি, প্রথম সং ২০০৫, ISBN 81-85471-96-7 

[Two entries on literary terminology (realism and naturalism) for a Dictionary of Modern Thoughts] 

2. সরিগ্ধ সময়য়ি সহজ সম্ভাষি: সময়িশ বসুি ‘আদাব’, প্রসঙ্গ বাংলা ন াটগল্প: স্বাধীন্র্তাি আয়গ ও পয়ি, সম্পাদন্া শম্পা 

নচৌধুিী, িত্নাবলী, নসয়েম্বি ২০০৮।  

A Critical Analysis of the art-form of ‘Aadaab’, a short story of Samaresh Basu. 

3. ‘নটাভ: অরন্ববাি আগুন্’, প্রসঙ্গ: নপ্রয়মন্দ্র রময়েি রন্ববারচর্ত ন াটগল্প, সম্পাদন্া শম্পা নচৌধুিী, রবদযা, অগট ২০১২, ISBN 

978-81-920392-1-3 

A Critical Analysis of the art-form of ‘The Stove’, a short story of Premendra Mitra. 

4. প্রচরলর্ত বাংলা ন্াটযভাবন্াি প্ররর্তবাদ: িবীন্দ্রন্ায়থি ‘িঙ্গমঞ্চ’, বাংলা ন্াটক: প্ররর্তবায়দি মঞ্চ, সম্পা. অঞ্জন্া ব্রহ্ম, ১ ববশাখ 

১৪২২, ২০১৫, ISBN 978-81-928276-9-8  

‘rangamancha’: Tagore’s thought on the concept of realism in Indian Theatre 

5. ‘প্ররর্তমা: এক রশল্পী ও র্তাি িসয়দি সহৃদয় আত্মীয়র্তা’, প্রসঙ্গ: র্তািাশঙ্কি বয়্যাপাধযায়য়ি রন্ববারচর্ত ন াটগল্প। রবদযা। অয়টাবি 

২০১৫।  ISBN 978-93-83093-14-4 

A Critical Analysis of the art-form of ‘Protima’, a short story of Tarashankar Bandyopadhyay. 

6. ‘সমুয়েি স্বাদ: জীবন্-সমুয়েি স্বাদ-রবস্বাদ আি রবষাদ-আস্বাদ’, প্রসঙ্গ: মারন্ক বয়্যাপাধযায়য়ি ন াটগল্প। রবদযা। ন্য়ভম্বি 

২০১৫। ISBN 978-93-83093-35-9  

A Critical Analysis of the art-form of ‘Samudrer Swad’, a short story of Manik Bandyopadhyay. 

7. ‘আত্মজা: একটা রর্তন্র্তলা গল্প’,  য় মন্  য় মুখ  য় গল্প। রবদযা। ন্য়ভম্বি ২০১৫। ISBN 978-93-83093-34-2  

A Critical Analysis of the art-form of ‘Atmoja’, a short story of Bimal Kar 

8. ১০-এি নসিা রচি সবুজ নলখা গ্রন্থভুক্ত িচন্া, ‘ইশকুলয়বলা’, রচি সবুজ নলখা, পরিমবঙ্গ রশশু রকয়শাি আকায়দরমি পরেকা, 

সম্পাদক অরপবর্তা ন াষ, পুয়জা সংখযা ১৪২৪ নথয়ক পুন্ঃপ্রকারশর্ত। গ্রন্থপ্রকাশ- এরপ্রল ২০১৯। পরিমবঙ্গ রশশু রকয়শাি 

আকায়দরম, ISBN 978-93-83376-52-0   

9. ‘পরদরপরসি বরমববাক্স: শরক্ত আি সাহয়সি গুপ্তধন্’, ‘রশশুরকয়শাি সারহয়র্তযি অ্িমহল’, সম্পাদন্া চন্দ্রমল্লী নসন্গুপ্ত, পুস্তক 

রবপরি, ২০২২, [যন্ত্রস্থ]। 

A textual Analysis of a Juvenile Novel ‘Podipisir Barmi-Baksho’, by Leela Majumdar. 

 

 

b) Editing Text 

1. িবীন্দ্রন্ায়থি নলখা ৭টি রচঠি সিলা িায়য়ক, িবীন্দ্র ভবন্ সংগ্রহ নথয়ক িবীন্দ্রন্ায়থি ৭ টি মূল রচঠিি সম্পাদন্া, Academia: 

GMGC, May 2014, ISSN 2348-7054 

[Edited 7 letters of Rabindranath Tagore to Ms. Sarala Roy, from original letters of Visva- Bharati] 

c) Assistantance in the Editing 

1. গয়বষিা ও সম্পাদন্া সহায়র্তা, িবীন্দ্রন্ায়থি রচোঙ্গদা-ি পাঠ-সম্পাদন্া, িবীন্দ্র- িচন্াবলী, সাধবশর্তজন্মবষব সংস্কিি, একাদশ 

খণ্ড, পরিমবঙ্গ সিকাি, পরিমবঙ্গ বাংলা আকায়দরম, ৯ নম ২০১৫, ISBN- 978- 81- 7751- 236-6  
[Assistance in the editing of ‘chitrangada’ of Tagore for Rabinda- Rachanavali, 150 year Commemoration 

Edition, Vol- 11, Govt. of West Bengal, Paschimbanga Bangla Akademi. 

2. গয়বষিা ও সম্পাদন্া সহায়র্তা, িবীন্দ্রন্ায়থি র ন্নপে ও র ন্নপোবলীি রু্তলন্ামূলক পাঠ-সম্পাদন্া, িবীন্দ্র- িচন্াবলী, 

সাধবশর্তজন্মবষব সংস্কিি, সপ্তদশ খণ্ড, পরিমবঙ্গ সিকাি, পরিমবঙ্গ বাংলা আকায়দরম, জুন্ ২০১৭, ISBN- 978- 81- 7751- 

210-6  



Assistance in the editing of ‘chhinnapatro’ and ‘chhinnopatravali’ of Tagore for Rabinda- Rachanavali, 150 year 

Commemoration Edition, Vol- 17, Govt. of West Bengal, Paschimbanga Bangla Akademi. 

3. সম্পাদন্া সহায়র্তা, িবীন্দ্রন্ায়থি  ্- গ্রয়ন্থি পাঠরবন্যাস ও পাঠ-সম্পাদন্া, িবীন্দ্র- িচন্াবলী, সাধবশর্তজন্মবষব সংস্কিি, অষ্টাদশ 

খণ্ড, পরিমবঙ্গ সিকাি, পরিমবঙ্গ বাংলা আকায়দরম, নম ২০১৯, ISBN- 978- 81- 7751- 210-6 Assistance in the 

editing of ‘chhando’ of Tagore for Rabinda- Rachanavali, 150 year Commemoration Edition, Vol- 18, Govt. of 

West Bengal, Paschimbanga Bangla Akademi. 

4. সম্পাদন্া সহায়র্তা, িবীন্দ্রন্ায়থি সারহয়র্তযি পয়থ- গ্রয়ন্থি পাঠরবন্যাস ও পাঠ-সম্পাদন্া, িবীন্দ্র- িচন্াবলী, সাধবশর্তজন্মবষব 

সংস্কিি, ঊন্রবংশ খণ্ড, পরিমবঙ্গ সিকাি, পরিমবঙ্গ বাংলা আকায়দরম, নম ২০১৯, ISBN- 978- 81- 7751- 210-6 

Assistance in the editing of ‘sahityer pathe’ of Tagore for Rabinda- Rachanavali, 150 year Commemoration 

Edition, Vol- 19, Govt. of West Bengal, Paschimbanga Bangla Akademi. 

 

d) Published Creative Writings 

‘ভুবন্ডাঙাি ’পয়ি ন্াই ভুবয়ন্ি ভাি’, নেব্রুয়ারি ২০১৩, ন াোঁ য়া, কাবযগ্রন্থ,  

ISBN- 978-93-82879-18-3 

A Collection of Poetry, ‘Bhubandangar pore naai bhubaner bhaar’, chhnoya, February 2013. 

 

e) Member in Editorial Board (Academic Journal) 

UGC recommended Interdisciplinary Academic Journal ‘Antorjatik Pathshala’. ISSN 2230-9594 

  

f) Journal Articles: 

1. ন াটয়দি রবজ্ঞাপন্ ও রবজ্ঞাপয়ন্ি ন াটিা,  

পরিকথা, রশশু ও রশশুমন্ সংখযা, সম্পা. নদবব্রর্ত চয়টাপাধযায়, নম ২০০৭ 

An analysis on the relationship of Children and their use in media and advertisement. 

2. চলরিে-সমায়লাচন্া, িবীন্দ্রন্ায়থি ‘ন য়লয়বলা’। ‘বলা নযয়র্ত পায়ি ন য়লয়খলাও’ 
অবভাস, জুলাই-নসেম্বি ২০০২ 

A review article on the film, based on Rabindranath’s ‘Chhelebela’. 

3. ‘িবীন্দ্রন্াথ-রিয়জন্দ্রলাল: এক রকংবদরি ‘বিুত্ব’’ 

আিজব ারর্তক পাঠশালা, সম্পা. অরমর্ত িায়, রডয়সম্বি ২০১১, ISSN 2230-9594 

A short history of the relationship between two major writers’ of Bengal, in connection of a literary-

debate 

4. ‘রচোঙ্গদা রবর্তকব  ও করবরচয়েি রববর্তব ন্’, পরিকথা, িবীন্দ্র সংখযা, সম্পা. নদবব্রর্ত চয়টাপাধযায়, জানু্য়ারি ২০১২ 

A reading on Rabindranath Tagore’s play ‘Chitrangada’ with reference to the contemporary literary-

reviews. 

5. ‘স্ত্রীি পে: একটি ‘বাস্তব’ গল্প’, আিজব ারর্তক পাঠশালা, িবীন্দ্র সংখযা, সম্পা. অরমর্ত িায়,  জুন্ ২০১২, ISSN 2230-9594 

A reding on Rabindranath Tagore’s well-known short story ‘streer patra’ (‘Letter of a wife’) in the 

perspective of contemporary literary debate on realism in literature 

6. ‘রচোঙ্গদা: ইচ্ছাি রিধা আি রি-ধাি ইচ্ছা’, আিজব ারর্তক পাঠশালা, সম্পা. অরমর্ত িায়, বারষবক সংখযা অয়টাবি- রডয়সম্বি ২০১২, 

ISSN 2230-9594 

A review article on Rituparno Ghosh’s film ‘Chitrangada: A Crowning Wish’ 

7. ‘প্ররর্তমা: এক রশল্পী ও র্তাি িসয়দি সহৃদয় আত্মীয়র্তা’, আিজব ারর্তক পাঠশালা, সম্পা. অরমর্ত িায়, বারষবক সংখযা অয়টাবি- 

রডয়সম্বি ২০১৩, ISSN 2230-9594 

A Critical Analysis of the art-form of ‘Protima’, a short story of Tarashankar Bandyopadhyay. 

8. ‘িবীন্দ্র-ভাবন্ায় ন্ািী’, নরার্তরস্বন্ী, সম্পা অরচন্ রমে, নম-জুন্ ২০১৩    



9. ‘িবীন্দ্রন্াথ- কয়ল্লাল এবং ‘‘সারহর্তযধমব’’ ন্ামক একটি ধাোঁ ধা’, আকায়দরম পরেকা, েয়রস্ত্রংশ সংখযা, সম্পাদক- শাোঁ ওলী রমে, 

সভাপরর্ত, পরিমবঙ্গ বাংলা আকায়দরম, ২১ নেব্রুয়ারি ২০১৪ 

Analysis of an Important Essay by Rabindranath Tagore ‘sahityadharma’  in the perspective of 

contemporary literary debate on realism in literature. 

10. ‘জন্, জন্র্তা আি রন্জব ন্র্তাি বসকয়র্ত’, আিজব ারর্তক পাঠশালা, সম্পা. অরমর্ত িায়, চলরিে-রবষয়ক রবয়শষ সংখযা, জানু্য়ারি- 

মাচব  ২০১৪, ISSN 2230-9594 

A Critical Comparative Criticism of a film by Tapan Sinha with its literary text nirjan-saikate by Kalkut 

(Samaresh Basu) 

11. ‘মন্স্তারিক গল্প: িবীন্দ্রন্াথ ও উেিারধকাি’, পরিকথা, রবয়শষ বাংলা ন াটগল্প সংখযা, সম্পা. নদবব্রর্ত চয়টাপাধযায়, নম ২০১৪, 

ISSN- 2231-2986  

A reading on the Bengali Psychological Stories of 20th Century:  Rabindranath Tagore and His 

Successors.  

12. ‘কলম, কযায়মিা এবং ‘সমারপ্ত’’, Academia: GMGC, May 2014, ISSN 2348-7054 

A comparative study of Rabindranath Tagore’s short story ‘Samapti’ with its transcreation in Satyajit 

Ray’s film.  

13. অমলাশঙ্কয়িি বশশব-কথা, Academia: GMGC, May 2014, ISSN 2348-7054 

Rewriting the legendary Indian Dancer Amalashankar’s childhood days in her own words 

14. বন্ঃশব্দ্য ও এক রশল্পী: নযায়গশ দে, Academia: GMGC, May 2014, ISSN 2348-7054 

Rewriting the legendary Mime-Artist 0f India Jogesh Dutta’s childhood days and his world of art-form 

in his own words 

15. রব-রচে জীবন্ীকাি: রন্মাই ন াষ, Academia: GMGC, May 2014, ISSN 2348-7054 

Rewrites and Interpreted the legendary Photographer of India and the Photo biographer of Satyajit Ray, 

Nemai Ghosh’s world of his art-form in his own words.  

16. ‘অমল-কথা’, রচি সবুজ নলখা, পরিমবঙ্গ রশশু রকয়শাি আকায়দরমি পরেকা, সম্পাদক অরপবর্তা ন াষ, পুয়জা সংখযা ১৪২১। 

Rewriting the legendary Indian Dancer Amalashankar’s childhood days in her own words 

17. ‘নযয়র্ত ন্ারহ রদব: িবীন্দ্র- রিয়জন্দ্র রবর্তকব ’, ষাণ্মারসকী বঙ্গয়লাক, বষব ১ সংখযা ১, ন্য়ভম্বি ২০১৪- এরপ্রল ২০১৫, ISSN- 2349- 

9486  

Interpretation of poetry by Rabindranath ‘jete nahi dibo’ in the perspective of a literary debate between 

Dwijendralal and Rabindranath  

2. ‘একটা রর্তন্র্তলা গল্প; রবমল কয়িি আত্মজা’, ষাণ্মারসকী বঙ্গয়লাক, বষব ১ সংখযা ২, নম ২০১৫- অয়টাবি ২০১৫, ISSN- 2349- 

9486 

A Critical Analysis of the art-form of ‘Atmoja’, a short story of Bimal Kar. 

3. ‘কথা-আোঁরকয়য়ি আপন্ কথা’, রচি সবুজ নলখা, পরিমবঙ্গ রশশু রকয়শাি আকায়দরমি পরেকা, সম্পাদক অরপবর্তা ন াষ, পুয়জা 

সংখযা ১৪২২।  

A review article for children, on ‘Apon Katha’, memoires by Abanindranath Tagore. 

4. ‘টু রন্য়য় দু-চাি কথা’, On the short film ‘Two’ by Satyajit Ray, published in the Bulletin, Kolkata 

International Children’s Film Festival, organized by Shishu Kishor Akademi, I & C Dept, WB Govt. 

Date: 28. 12. 2015.  

5. ‘ন্াথবর্তী অন্াথবৎ: কথকর্তাি ন্্ন্র্তি’, আিজব ারর্তক পাঠশালা, সম্পা. অরমর্ত িায়, স্বাধীন্র্তা-উেি বাংলা ন্াটযচচব াি ন্ান্া 

পথ, অয়টাবি-রডয়সম্বি, ২০১৫, ISSN 2230-9594 

6. ‘সুভারষিীি ‘কথা’’, A literary criticism of Tagore’s Short Story ‘Subha’, Published in The Confidential 

Clerk, An Academic e-journal by the Centre for Victorian Studies, Jadavpur University, Volume-2, 

March 30, 2016, [Realizing the Unreal: Victorian Speculative Fiction in Context]. ISSN: 2454-6100. 



7. ‘স্ত্রীরলঙ্গ রন্মবাি : িবীন্দ্রন্ায়থি দুটি রচঠি’ Academia: GMGC, May 2016, ISSN 2348-7054 

8. ‘মরিমালা: ‘লম্বা’ হওয়াি বই’, রচি সবুজ নলখা, পরিমবঙ্গ রশশু রকয়শাি আকায়দরমি পরেকা, সম্পাদক অরপবর্তা ন াষ, পুয়জা 

সংখযা ১৪২৩।  

9. ‘একিারে: এক কথয়কি আত্ম ‘কারহরন্’’, সারহর্তয র্তয়কা, নহমি ১৪২৩, রডয়সম্বি ২০১৬, ISSN 2320-6160. 

10. ‘িবীন্দ্রন্াথ-শিৎচন্দ্র: রশক্ষা-রবষয়ক একটি রবর্তকব ’ Academia: GMGC, May 2017, ISSN 2348-7054 

11. ‘ইশকুলয়বলা’, রচি সবুজ নলখা, পরিমবঙ্গ রশশু রকয়শাি আকায়দরমি পরেকা, সম্পাদক অরপবর্তা ন াষ, পুয়জা সংখযা ১৪২৪।  

12. ‘িস: নখজুি গায়  হাোঁ রি বাোঁ য়ধা মন্’, আিজব ারর্তক পাঠশালা, সম্পা. অরমর্ত িায়, বারষবক সংখযা, জানু্য়ারি-নসয়েম্বি, ২০১৭, 

ISSN 2230-9594 

13. ‘রবয়ন্ পয়সাি বায়য়ায়স্কাপ’, রচি সবুজ নলখা, পরিমবঙ্গ রশশু রকয়শাি আকায়দরমি পরেকা, সম্পাদক অরপবর্তা ন াষ, পুয়জা 

সংখযা ১৪২৫, ২০১৮।  

14. ‘শুধু পিাি ন্য়, নদখাি ময়র্তা একটা বই’, A Book review and curtain raiser of the Special Publication named 

‘Goopy Gyne and Bagha Byne 50’, published on the occasion of 8th Kolkata International Children’s 

Film Festival, the article published in the Bulletin of 8th Kolkata International Children’s Film Festival, 

organized by Shishu Kishor Akademi, I & C Dept, WB Govt. Date: 21. 01. 2019.  

15. ‘ন ায়টায়দি  রব রন্য়য়,  রবি ন ায়টায়দি রন্য়য়’, A Book review and curtain raiser of the Special Publication 

named ‘ichchhe-chhobir orauri’, published on the occasion of 8th Kolkata International Children’s Film 

Festival, the article published in the Bulletin of 8th Kolkata International Children’s Film Festival, 

organized by Shishu Kishor Akademi, I & C Dept, WB Govt. Date: 22. 01. 2019.  

16. ‘িবীন্দ্রন্ায়থি রমরন্’, রচি সবুজ নলখা, পরিমবঙ্গ রশশু রকয়শাি আকায়দরমি পরেকা, সম্পাদক অরপবর্তা ন াষ, পুয়জা সংখযা 

১৪২৬, ২০১৯। 

17. ‘সব কায়জি রভর্তয়িই নবাধ হয় রশল্প থায়ক, জীবয়ন্ি ময়ধয দাোঁ রিয়য় নপয়য়র  আন্য়্ি ধমবয়ক’, এই সময়, িরববায়িায়ারি, ২৬ 

জুলাই ২০২০, অমলাশঙ্কয়িি আত্মকথাি পুন্মুবেি। link: 
https://www.epaper.eisamay.com/imageview_208_13865_4_5_26-07-2020_2_i_1_sf.html 

18. ‘কারগবল গালব:  কবর্  দ্ম-ন্ািীবায়দি পাঠ’, রর্তয়লােমা, শািদ ২০২০, প্রহি ই-নপাটব ায়লি শািদীয় সংখযা, অয়টাবি ২০২০, 

সম্পাদক শুয়ভ্ু দাশমুন্সী। ে prohor.in-এি শািদীয় সংখযা রর্তয়লােমা-য়। Link: https://www.prohor.in/utsaber-

prohor-tilottoma-nabapatrika/mobile/index.html#p=54 

19. ‘শঙ্কি-সিরি’, প্রহি ই-নপাটব ায়ল ধািাবারহক িচন্া, সূচন্া ৬ রডয়সম্বি ২০২০ নথয়ক ১৩ নেব্রুয়ারি ২০২২ পযবি প্ররর্ত িরববাি 

ধািাবারহকভায়ব প্রকারশর্ত। ে https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-1-এি নপাটব াল, 

রবস্তারির্ত নশয়ষ উরল্লরখর্ত হল।*  

20. ‘অয়ন্ক দুইয়য়ি নখলা! নেবল রেল্ম টু’, রচি সবুজ নলখা, পরিমবঙ্গ রশশু রকয়শাি আকায়দরমি পরেকা, সম্পাদক অরপবর্তা 

ন াষ, রবয়শষ উৎসব সংখযা ১৪২৭, ২০২১। 

21. ‘সুভারষিীি ‘কথা’’, A literary criticism of Tagore’s Short Story ‘Subha’, আিজব ারর্তক পাঠশালা, সম্পা. অরমর্ত 

িায়, জুলাই- নসয়েম্বি 2021, ISSN 2230-9594, www.Antorjatikpathsala.com 

22. ‘উদয়য়ি ন য়লয়বলা’, রচি সবুজ নলখা, পরিমবঙ্গ রশশু রকয়শাি আকায়দরমি পরেকা, সম্পাদক অরপবর্তা ন াষ, শািদীয় সংখযা 

১৪২৮, অগট- অয়টাবি ২০২১। 

 * Details of Shankar-Sarani, Biography of Udayshankar. 

পবব প্রকাশ র্তারিখ পবব রশয়িান্াম রলঙ্ক 

০১ ৬-১২-২০ অমলাি বশশব-সৃ্মরর্ত।  ুয়ট নবিায়র্তন্ 

েুল আি গয়িি নখাোঁ য়জ 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-1   

০২ ১৩-১২-২০ নহমারঙ্গন্ী নদবী। ময়ন্ি রদক নথয়ক একলা 

নিয়খর য়লন্ রন্য়জয়ক 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-2  

০৩ ২০-১২-২০ বাবাি পাঠায়ন্া উপহাি হায়র্ত নপয়লন্ ন্া 

উদয় 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-3    
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০৪ ২৭-১২-২০ একটা নোয়টাগ্রাে, গ্লারন্য়বাধ আি 

মাটািমশাই 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-4  

০৫ ৩-১-২১ িয়যাল আটব  কয়লজ, িয়টন্টাইন্ ও 

িবীন্দ্রন্াথ 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-5    

০৬ ১০-১-২১ সাজয়লন্ রশব, খারল গা, ন্কসা নর্তালা 

আভূষি 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-6  

০৭ ১৭-১-২১ নদখা কিয়র্ত চাইয়লন্ নখাদ আন্া 

পাভয়লাভা 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-7     

০৮ ২৪-১-২১  উদয় রন্য়জও দাোঁ িায়লন্ দপবয়িি সাময়ন্ https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-8  

০৯ ৩১-১-২১ এখায়ন্ নর্তামায়ক মান্ায় ন্া শঙ্কি https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-9    

১০ ৭-২-২১ নসৌভাগয স্বয়ং এয়স দাোঁ িায়লন্ https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-10  

১১ ২১-২-২১ রবয়দশও র্তাোঁ য়ক অয়শষ কয়িয়  https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-11   

১২ ২৮-২-২১ নহমারঙ্গন্ীি নচাখ রদয়য় গরিয়য় পিল জল https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-12  

১৩ ৭-৩-২১ র্তাোঁ ি আশ্রয় উদয়য়ি জন্য থাকয়ব সদা 

অবারির্ত 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-13    

১৪ ১৪-৩-২১ যা আরম খুোঁজর লাম, নসই সমস্ত রক ু 

ধািি কয়ির ল উদয় 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-14  

১৫ ২১-৩-২১ র্তাোঁ ি জীবয়ন্ নদশ এল, রবয়িয়ষি ধািাটি 

সয়ঙ্গ রন্য়য় 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-15    

১৬ ২৮-৩-২১ সুয়িি ঝিন্াধািাি রন্জব য়ন্ র ল এোঁয়দি বাস https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-16  

১৭ ৪-৪-২১ মাইহায়ি অসমূ্পিব িইল রর্তরমিবিয়িি 

রশক্ষা 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-17     

১৮ ১১-৪-২১ উদয় পযারিয়স রেিয় ন্ র্তাোঁ ি রন্য়জি 

বর্তরি দল রন্য়য় 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-18  

১৯ ১৮-৪-২১ নৃ্র্তয নসরদন্ নপরিয়য় নগল ময়ঞ্চি সীমা 

 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-19    

২০ ২৫-৪-২১ ঈশ্বি নর্তামায়ক নৃ্য়র্তযি জন্যই গয়িয় ন্ https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-20  

২১ ৯-৫-২১ আমাি সুিগুরল পায় চিি, আরম পাইয়ন্ 

নর্তামায়ি 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-21   

২২ ১৬-৫-২১ িরবশঙ্কি। নসই নথয়ক বর্তরি হয়য়র ল 

একটা অযারি-োদাি রেরলং 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-22  

২৩ ২৩-৫-২১ িরবশঙ্কি। বাবায়ক প্রথম নদখয়লন্ যখন্ 

র্তাোঁ ি বয়স আট 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-23    

২৪ ৩০-৫-২১ িরবশঙ্কি। পযারিস র্তাোঁ য়ক গয়িয় , কয়িয়  

রবভ্রািও 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-24  

২৫ ৬-৬-২১ রপ ন্ রেয়ি উদয়শঙ্কি সয়জায়ি মািয়লন্ https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-4
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-4
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-5
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-5
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-6
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-6
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-7
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-7
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-8
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-8
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-9
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-9
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-10
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-10
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-11
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-11
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-12
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-12
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-13
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-13
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-14
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-14
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-15
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-15
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-16
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-16
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-17
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-17
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-18
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-18
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-19
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-19
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-20
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-20
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-21
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-21
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-22
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-22
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-23
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-23
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-24
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-24
https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-mitra-shankar-sarani-25


এক  ুোঁরষ mitra-shankar-sarani-25    

২৬ ১৩-৬-২১ সুয়িি কায়  হাি নময়ন্য়  হাজাি কথাি 

হল্লা 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-26  

২৭ ২০-৬-২১ ন ায়টা র য়লন্ র্তবু কথাটা বুয়ঝর য়লন্ 

অমলা 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-27     

২৮ ৭-৬-২১  আজ নকাথায় নযন্ নবসুি বাজল সব https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-28  

২৯ ৪-৭-২১ অহঙ্কায়িি ইন্য়জকশন্ চয়লয়চ, বলয়লন্ 

িবীন্দ্রন্াথ 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-29    

৩০ ১১-৭-২১ উদয়শঙ্কয়িি ন্াচ, রিয়ল কাোঁ চুরলয়র্ত 

নষািশী, বলয়লন্ কু্ষব্ধ িবীন্দ্রন্াথ 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-30  

৩১ ১৮-৭-২১ দল নভয়ঙ রদয়লন্ উদয়শঙ্কি https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-31   

৩২ ২৫-৭-২১ আপ্লুর্ত উদয়শঙ্কি জাপয়ট ধিয়লন্ র্তায়ক https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-32  

৩৩ ১-৮-২১ যন্ত্র নবোঁয়ধ নযই ন্া  ািয়লন্ সুি, রশউয়ি 

উঠয়লন্ আলাউরিন্ 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-33    

৩৪ ৮-৮-২১ আলাউরিন্ বলয়লন্, সুয়িি নবামা মািয়র্ত 

পারি 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-34  

৩৫ ১৫-৮-২১ আলাউরিন্। নয-পথ রদয়য় যায়বন্ িাজা, 

নস-পয়থ বাজয়ব সুি 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-35    

৩৬ ২২-৮-২১ গারিয়র্ত উয়ঠ চময়ক নগয়লন্, নভর্তয়ি 

বয়স আয় ন্ িবীন্দ্রন্াথ 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-36  

৩৭ ২৯-৮-২১ শঙ্কিয়দি জীবয়ন্ এয়স দাোঁ িাল প্রবল 

নশাক 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-37     

৩৮ ৫-৯-২১ িঙ আি িাঙর্তাি সাজ খয়স নবরিয়য় এল 

এক  াোঁ চ-ভাঙা মূরর্তব  

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-38  

৩৯ ১২-৯-২১ নদহ পট সয়ন্ ন্ট সকরল হািায় https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-39    

৪০ ১৯-৯-২১ ভাির্ত-রশয়ল্পি ইরর্তহায়স দৃষ্টাি হয়য় িইল 

আলয়মািা 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-40  

৪১ ২৬-৯-২১ অন্নপূিবা। শঙ্কিয়দি গয়ল্প রচি উয়পরক্ষর্ত https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-41   

৪২ ৩-১০-২১ রম রি জযয়রস আওয়াজ রথ উন্রক https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-42  

৪৩ ১০-১০-২১ লক্ষ্মীশঙ্কি। মায়য়ি আিায়ল গান্ 

নশখায়লন্ রন্য়জয়ক 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-43    

৪৪ ২৪-১০-২১ লক্ষ্মীশঙ্কয়িি গান্ শুয়ন্  ুরময়য় পিয়লন্ 

নন্হরু 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-44  

৪৫ ৩১-১০-২১ অমলাি অনু্ভূরর্তয়লায়ক নসরদন্ ন্ামল 

প্রথম আষাঢ় 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-45    

৪৬ ৭-১১-২১ রবয়য়ি আিাই  িা আয়গও উদয় রচঠি 

রলখয়লন্ অমলায়ক 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-46  

৪৭ ১৪-১১-২১ অমলাি গায়য় হার্ত রু্তলয়লন্ রসমরক https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-
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mitra-shankar-sarani-47     

৪৮ ২১-১১-২১ উদয়শঙ্কয়িি প্রশাসরন্ক বযথবর্তাি খবি 

নপৌোঁ ল রবয়দয়শ 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-48  

৪৯ ২৮-১১-২১ অসম্মারন্র্ত অমলা ন য়ি রদয়র্ত চাইয়লন্ 

ন্াচ 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-49    

৫০ ৫-১২-২১ আরমই সব, এ দুববলর্তা র ল উদয়শঙ্কয়িি 

 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-50  

৫১ ১২-১২-২১ শুরু হল কল্পন্া-ি প্রস্তুরর্ত https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-51   

৫২ ১৯-১২-২১ কল্পন্া। উদয়শঙ্কয়িি ভাির্তরজজ্ঞাসা https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-52  

৫৩ ২৬-১২-২১ কল্পন্া। জন্ম রদয়র্ত চায় এক অখণ্ড 

ভাির্তয়বাধয়ক 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-53    

৫৪ ২-১-২২ উদয়য়ক ভুয়ল যাও, উদয়শঙ্কিয়ক ময়ন্ 

িায়খা 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-54  

৫৫ ৯-১-২২ রন্য়জি নপ্রৌঢ়য়ত্বি সাময়ন্ উদয় দাোঁ িায়লন্ 

রিধাদীিব 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-55    

৫৬ ১৬-১-২১ একাকী ভ্রমি বদয়ল রদল অমলাি জীবন্ https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-56  

৫৭ ২৩-১-২২ উদয়শঙ্কিয়ক িাখা হল ইন্য়টন্রসভ 

নকয়াি ইউরন্য়ট 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-57     

৫৮ ৩০-১-২২ উদয়শঙ্কয়িি কা  নথয়ক দশবক রেিয়লন্ 

শূন্য হায়র্ত 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-58  

৫৯ ৬-২-২২ অমলা বারি রেয়ি নদখয়লন্ শূন্যগৃহ https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-59    

৬০ ১৩-২-২২ মৃরু্তয এয়স পুন্জব ন্ম রদল উদয়শঙ্কয়িি 

মূরর্তব টিয়ক 

https://www.prohor.in/robbaranda-rakhi-

mitra-shankar-sarani-60  

 

c) Course Materials:      

d) Seminar/Conference Proceedings: 

1. ‘ন্াথবর্তী অন্াথবৎ: কথকর্তাি ন্্ন্র্তি’, স্বাধীন্র্তা-উেি বাংলা ন্াটযচচব াি ন্ান্া পথ, সংকলন্ ও সম্পাদন্া: শুয়ভ্ু দাশমুন্সী, 

িাজ কুমাি দাস, মাচব  ২০১৬, রবশ্বরবদযালয় মঞু্জরি আয়য়ায়গি অথবানু্কূয়লয আয়য়ারজর্ত জার্তীয় আয়লাচন্াচয়ক্র সভাি প্ররর্তয়বদন্ 

ও রন্ববারচর্ত রন্বিাবরল, বঙ্গভাষা ও সারহর্তয রবভাগ, বরসিহাট কয়লজ ও পাঠশালা নপ্রাডাকসন্স, ISBN 978-98-85233-01-

2।. 

2. ‘দূিবার্তব ায় বাংলা রলরপি ন্রু্তন্ রূপািি’, বাংলা ভাষা ও সারহয়র্তয প্রযুরক্তগর্ত সম্ভবন্া, সম্পা. র্তন্ময় বীি অর্তনু্ সাহা, ২৫ ও ২৬ 

ন্য়ভম্বি ২০১৬, কাযবরববিিী ও স্ভব  সংকলন্, রবশ্বরবদযালয় মঞু্জরি আয়য়ায়গি অথবানু্কূয়লয জার্তীয় স্তয়িি আয়লচন্াচক্র, 

আয়য়াজক সিশুন্া কয়লজ, সহয়যাগী ভাষা ও ভাষারবজ্ঞান্ শাখা, যাদবপুি রবশ্বরবদযালয়, ISBN 81-89803-05-0 

3. ‘অল্প নচন্া  য়িি নভর্তি কল্পয়লায়কি চারব: লীলা মজুমদাি’, প্ররসরডংস, রবশ্বরবদযালয় মঞু্জরি করমশয়ন্ি অথবানু্কূয়লয অনু্রির্ত 

নদশবিু কয়লজ েি গালবস-এি বাংলা রবভাগ আয়য়ারজর্ত নটয়গাি রিসাচব  ইন্সটিটিউয়টি নযৌথ প্রয়ায়স িাজযস্তয়িি একরদয়ন্ি 

আয়লাচন্াচক্র, নসান্ারল রূপারল সুয়র্তায় গাোঁ থা সুখ দুঃয়খি রূপকাি লীলা মজুমদাি, প্রকাশক ড. অরন্র্তা চয়টাপাধযায় গুপ্ত।   

4. ‘য়েৌপদীি ন্বায়ন্: ন্াথবর্তী অন্াথবৎ’, প্ররসরডংস, রবশ্বরবদযালয় মঞু্জরি করমশয়ন্ি অথবানু্কূয়লয অনু্রির্ত নসান্ািপুি মহারবদযালয়-

এি বাংলা রবভাগ ও রশক্ষা রবভাগ আয়য়ারজর্ত বাংলা রবভাগ, িামকৃষ্ণ রমশন্ আবারসক মহারবদযালয়, ন্য়িন্দ্রপুি-এি নযৌথ প্রয়ায়স 
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িাজযস্তয়িি দু-রদয়ন্ি আয়লাচন্াচক্র, ন্ািী প্রগরর্তি নসকাল ও একাল, সম্পাদন্া: শকুিলা দাস, প্রকাশক এবং মুশায়য়িা, 

ISBN: 978-93-85119-95-8, জানু্য়ারি ২০১৮।   

 

 

 

 

10. Invited Talk/Special Lecture/Seminar/Conference Presentation:  

Special Lecture Delivered 

1. Delivered a Special Lecture on Tagore’s Literary Theory at Sonarpur College, South 24 Pargana, WB 

on 6 January 2011. 

2. Delivered a Special Lecture on Tagore’s Novel ‘shesher kavita’ at Sri Shikshayatan College, Kolkata, 

WB on 26 September 2013. 

3. Delivered a Special Lecture on িবীন্দ্রজীবন্ ও সারহর্তয: উরন্শ শর্তয়কি ন্ব বঙ্গ দম্পরর্তি নপ্রমালাপ, Tagore’s 

Creation on the New Way of Marital Relationship in His Life and Stories in 19th Century at Center for 

Victorian Studies, Department of English, Jadavpur University, Kolkata, W.B on 10 December 2014. 

4. Delivered a Special Lecture in the webinar ‘উন্রবংশ রবংশ শর্তয়কি বাংলা: সমাজ ও সংসৃ্করর্ত একটি আিঃরবষয়ক 

চচব া’, on িবীন্দ্রসারহয়র্তয অশ্লীলর্তা: উরন্শ রবয়শি উলটপুিাি, Tagore’s View on the Sexuality in 19th and 20th 

Century at Sadhan Chandra Mahavidyalaya, Department of History, Kolkata, W.B on 25 July 2020. 

5. Delivered a Special Lecture in the webinar ‘স্ত্রীি পে এবং অবাস্তব িবীন্দ্র সারহর্তয’, Interpretation of a Tagore’s 

Short Story “Stree-r Patro” in the perspective of contemporary literary discourse on concept of Realism 

at Raja Pyarimohan College, Uttorpara, Hoogly, IQAC, Department of Bengali and Pathshala, on 25 

September 2020. 

PAPER PRESENTATION 

1. Attended and Paper- presentation in a Two-day UGC sponsored National Level seminar on ‘Swami 

Vivekananda’s View on Education: Dimensions and Modern Day Relevance’, organized jointly by 

Department of Education, Sushil Kar College and Gokhale Memorial Girls’ College on Swami 

Vivekananda’s Thought on Bengali Language at Sushil Kar College, South 24 Pargana, WB on 10 

January 2014. 

2. Attended and Paper- presentation in a one-day UGC sponsored State Level seminar on Bengali 

Drama: The Platform of Protest ( বাংলা ন্াটক: প্ররর্তবায়দি মঞ্চ),   organized by Department of Bengali, 

K.K.Das College and Sivnath Shastri College, WB on 12 September 2014. 

3. Attended and Paper- presentation in a one-day UGC sponsored State Level Seminar on Lila 

Majumdar (নসান্ারল রূপারল সুয়র্তায় গাোঁ থা সুখ দুঃয়খি রূপকাি: লীলা মজুমদাি), organized by Department of 

Bengali, Deshbandhu College for Girls and Tagore Research Institute, Kolkata on 04 September 

2015. 

4. Attended and Paper- presentation in a two-day UGC sponsored International Seminar on Bengali 

Fiction of 19th and 20th Century. (বাংলা কথাসারহর্তয: উরন্শ-রবশ), organized by Department of Bengali, 

Rabindra Bharati University and Centre for Studies on Indigenous People on 15-16 March 2016. 

5. Attended and Paper- presentation in a two-day UGC sponsored National Seminar on Bengali 

Language and Literature: Technological Potential. (বাংলা ভাষা ও সারহয়র্তয প্রযুরক্তগর্ত সম্ভাবন্া), organized 

by Department of Bengali, Sarsuna College in collaboration with School of Languages and 

Linguistics, Jadavpur University on 25-26 November 2016. 



6. Attended and Paper- presentation in a two-day UGC sponsored National Seminar on Nari Pragatir 

Sekal O Ekal, organized by Department of Bengali and Department of Education, Sonarpur 

Mahavidyalaya in collaboration with Department of Bengali, Ramkrishna Mission Abasik 

Mahavidyalaya, Narendrapur on 15-16 December 2016. (Topic: ‘Draupadir Nabayan: Nathabati 

Anathabat). 

 

11. Other Academic/Official Responsibilities (At College/University Level or for Any Other Body of 

Higher Education):  

Works related to Examination Cell of University of Calcutta and St. Xavier’s College.   

 

12. Awards/Recognitions/Fellowships/Memberships (if any): 

1. National Scholarship for standing 1st Class 1st in the Bengali Department, Jadavpur University, 1996. 

2. State Level Junior Research Fellowship, Bengali Department, Jadavpur University, 2000-2002. 

3. Teacher Fellowship under UGC for Ph. D. 2009- 2012. 

4. Life Member, Bangiya Sahitya Parishad, Kolkata.  

     

 


