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1. Name:  DR. BIKASH CHANDRA PAUL 

2. Designation: PROFESSOR   

3. Date of Birth: 05/01/1976 

4. Specializations: Medieval Bengali Literature and Katha Sahitya 

5.          Contact Information: 

Address:  Professor's co-op, Bolpur, Birbhum, PIN- 731204 

Email: bikashcpaul@gmail.com / bicpaul@gmail.com  

Phone Number: 943434879 / 8371061238 

6.   Academic qualifications: 

College/ University from which the 

degree was obtained 

Abbreviation of the degree 

North Bengal University BA (1996) 

North Bengal University MA (1999) 

North Bengal University Ph.D. (2007) 

NET June 1999 

 
7. Past Employments/ Academic Experience: 
 

 Former Lecturer (F.I.P), Vivekananda College, Alipurdooar, Jalpaiguri 
 Former Assistant teacher, Jalpaiguri High School, Jalpaiguri  
 Former Assistant teacher, C.B.B. High School, Jalpaiguri 
 Former Assistant Professor, Suri Vidyasagar College, Suri, Birbhum (25.2.2003 to 

21.8.2015) 
 Former Assistant Professor, Tripura University, Tripura ( 9.2.2009 to 31.1.2011) 

 

Colour 

Photograph 
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 Former Associate Professor, Suri Vidyasagar College, Suri, Birbhu (22.08.2015 to 
09.08.2017) 

  Former Assistant Professor, North Bengal University, (10.08.2017 to 20.01.2020) 
  Presently Professor & HOD Bankura University (21.01.2020..) 

 
8. Administrative Experience: 
 

 Former Secretary of Teachers council, Suri Vidyasagar College 
 Former Convener of Equal Opportunity Cell, Suri Vidyasagar College 
 Former Convener of Magazine committee, Suri Vidyasagar College 
 Former member of Library committee, Suri Vidyasagar College 
 Former member of Examination committee, Suri Vidyasagar college 
 Former member of Boys common room committee, Suri Vidyasagar College 
 Former Head of the Department of Bengali, Suri Vidyasagar College 
 Former member of NAAC committee, Suri Vidyasagar College 
 Academic Convener of Directorate to Distance Education, North Bengal University 

 
9. Research Interests:  

 Medieaval Bengali Literature, Folk Culture & Literature 

 Rabindra Literature, Novel & Short Story 

10. Research Guidance / Supervision: 

 Number of researchers awarded M.Phil / Ph.D degrees: Nil 

 Number of researchers pursuing M.Phil / Ph.:  M.Phil: 2, Ph.D: 6 

 

11.    Research Projects: 

 Completed Projects: 

 ল োকক্রীড়ো সংগ্রহ ও বিশ্লেষণোত্মক সমীক্ষো (A Collection of Folk Games and its 

analytical observation), Funding agency UGC. (No. F.PHW- 213/11-12 

(ERO), 16th April 2012 to 16th October 2013, Fund Value Rs. 126000.00 

 ল োকমন্ত্র ও করণ-পদ্ধবি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণোত্মক সমীক্ষো  (Collection of Charms and its 

application: An Analytical Study), Funding agency North Bengal University, 

Ref No. 1076/ R-2019, 3.4.2019 to 3.4.2020. Fund Value Rs. 100000.00 

12.  Select list of publications: 
a)   Journals / Online Journals: 

 ‘বিশ্লিকোনশ্লের স্বশ্লেশ বিন্তোয় অদ্বৈি লিেোন্ত’- মশ্লনোভূবম, ISSN.2231-6515, পৃষ্ঠো ২৫-২৯, প্রকোশ কো ঃ 
২০১২।   

 ‘আধুবনক িোং ো কবিিোয় েুশ্লিবোধযিো’- সংকল্প, ISSN.234-888, পৃষ্ঠো ৩৮-৪৩, প্রকোশ কো ঃ ২০১৩। 
 মধবিত্ত জীিশ্লনর রূপকোর কথোসোবহবিযক লসোশ্লমন িে’- অবভমুখ, ISSN.2349-4107, পৃষ্ঠো ৭৩-৮১, প্রকোশ 

কো ঃ ২০১৫।  



 ‘রিীন্দ্রনোশ্লথর ভোরি-ভোিনো’- অবভমুখ, ISSN.2349-4107, পৃষ্ঠো৯১-৯৭, প্রকোশ কো ঃ ২০১৪।  
 ‘িোং ো নোটশ্লক প্রবিিোশ্লের স্তরোন্তরঃ একবট আশ্ল োিনো’- অবভনয় বিপুরো, ISSN. 2277-7415,  পৃষ্ঠো ১৪৭-

১৪৮, প্রকোশ কো ঃ ২০১১।  
 ‘িোশ্লরো ঘর এক উশ্ল োশ্লনর কথো’- মশ্লনোভূবম, ISSN.2231-6515, পৃষ্ঠো ৪২-৫৪, প্রকোশ কো ঃ ২০১২। 
 ‘লখ োর ছড়োঃ লপ্রবক্ষি সময়শ্লিিনো’- ISSN.234-888, পৃষ্ঠো ২৬৭-২৭৩, প্রকোশ কো ঃ ২০১৫।  
 ‘ল োকোিোর, ল োকবিশ্বোস ও ল োক-সংস্কোশ্লরর আশ্ল োশ্লক আশোপূণবো লেিীর উপনযোস িয়ী’ - অবভমুখ, 

ISSN.2349-4107, পৃষ্ঠো ৪৪-৫২, প্রকোশ কো ঃ ২০১৬।  
 ‘লখ োর ছড়োঃ অবভনয়ধবমবিো’- অবভনয় বিপুরো, ISSN. 2277-7415, পৃষ্ঠো, প্রকোশ কো ঃ ।  
 ‘লখ োর ছড়োয় ল োক-নোেবনকিো’-ল োকশ্রুবি, ল োকসংসৃ্কবি ও আবেিোসী সংসৃ্কবি লকন্দ্র, িথয ও সংসৃ্কবি 

বিভোগ, পবিমিঙ্গ সরকোর, ISSN. 2322-0961, পৃষ্ঠো১৬-৩৫, প্রকোশ কো ঃ ২০১৬।  
 ‘কুম্ভকোর সম্প্রেোয়ঃ জীবিকোর সংকট’ -ল োকশ্রুবি, ল োকসংসৃ্কবি ও আবেিোসী সংসৃ্কবি লকন্দ্র, িথয ও 

সংসৃ্কবি বিভোগ, পবিমিঙ্গ সরকোর, ISSN. 2322-0961, পৃষ্ঠো ১২৮-১৪৪, প্রকোশ কো ঃ ২০১৮। 
 ‘নিুন মঙ্গ  ভোশ্লষ’- বিবনময়, WBBEN 13237, পৃষ্ঠো ৭-১৬, প্রকোশ কো ঃ ২০১১। 
 ‘জননী জন্মভূবম’ সুভোষ মুশ্লখোপোধযোশ্লয়র কবিিো- অবভযোন, A reputed journal, পৃষ্ঠো ৩৩১-৩৪১, প্রকোশ 

কো ঃ ২০১৮।  
 ‘অনয নকশী’ জীিশ্লনর নকবশ কোথো- উত্তরধ্ববন, A reputed journal, পৃষ্ঠো ৩৮৪-৩৮৭, প্রকোশ কো ঃ 

২০০৮। 
 ‘মৃিুযর অমৃি-ধোরোয় িোরোশঙ্কশ্লরর আশ্লরোগয বনশ্লকিন’- ব্জ্রকণ্ঠ, পৃষ্ঠো ৯-১৪, প্রকোশ কো ঃ িইশ্লম ো ২০১১, 

আগরি ো।  
 ‘মনসোকথোঃ মনসোমঙ্গ  কোশ্লিযর নিভোষয’- িরকণ্ঠ, পৃষ্ঠো ২৫-২৭, প্রকোশ কো ঃ িইশ্লম ো ২০১০, 

আগরি ো। 
 ‘রিীন্দ্রনোথ ও বিশ্লিকোনশ্লের ভোরি-ভোিনো’- ডুয়োসব সমোিোর, পৃষ্ঠো ১১৩-১২০, প্রকোশ কো ঃ ২০১১।  
 ‘েোশববনক েুঃখিোে ও কবি যিীন্দ্রনোথ লসনগুপ্ত’- ডুয়োসব সমোিোর, পৃষ্ঠো ৯৮-১০১, প্রকোশ কো ঃ ২০০৭। 
 ‘পিবোন্তশ্লর মোবনক’-- ডুয়োসব সমোিোর, পৃষ্ঠো ১২৭-১৩০, প্রকোশ কো ঃ ২০০৬।  
 ‘িুবদ্ধজীিীরোই লেশ্লশর প্রকৃি শোসক’- বিবনময়, WBBEN 13237, পৃষ্ঠো ৩৪-৩৭, প্রকোশ কো ঃ ২০০৮। 

 ‘িোং ো মঙ্গ কোশ্লিযর বিিিবশ্লনর ধোরোয় বশি িবরি’- ক োিিী, পৃষ্ঠো ১-১৩, প্রকোশ কো ঃ িইশ্লম ো ২০০৯। 
 ‘রিীশ্লন্দ্রোত্তর িোং ো কবিিোয় লরোমোবিকিো’- এিোর সজবশ্লন, পৃষ্ঠো ২৫-২৯, প্রকোশ কো ঃ ২০০৬। 
 ‘পো যপুস্তক প্রশ্লণিো বিেযোসোগর’- অবভমুখ, ISSN.2349-4107, পৃষ্ঠো ৩৫-৪৭, প্রকোশ কো ঃ ২০১৯। 
 ‘িন্ত্রসোধনো ও শবিিশ্লের আশ্ল োশ্লক শোিপেোিব ’--অবভমুখ, ISSN.2349-4107, পৃষ্ঠো ১১৬-১৩৬, প্রকোশ 

কো ঃ ২০১৭। 

b)  Books:  

 মঙ্গ কোশ্লিয বনম্নিগবীশ্লয়র স্তরোন্তর ও আনযোনয প্রিন্ধ, ISBN 978-81-928505-4-2, লপৌণমী প্রকোশনী, 
২০১৩, আগরি ো। 

 প্রসঙ্গ: ল োকক্রীড়ো, ISBN 978-81-2866-279-7, জ্ঞোনবিবিিো, ২০১৪, আগরি ো। 



 মঙ্গ কোশ্লিযর বিিিবশ্লনর ধোরোয় িোঙোব র সোমোবজক ইবিহোস, ISBN 978-93-83521-18-0, একুশ 
শিক, ২০১৪, লকো কোিো। 

 শবিিে ও শোিপেোিব , ISBN 978-93-83512-51-7, একুশ শিক, ২০১৮, লকো কোিো। 
 প্রবিমোর মুখ, ISBN 978-84396-51-0, ধোনবসবড়, লকো কোিো। 
 লখ োর ছড়ো: ছড়োর লখ ো, ল োকসংসৃ্কবি ও আবেিোসী সংসৃ্কবি লকন্দ্র, িথয ও সংসৃ্কবি বিভোগ, পবিমিঙ্গ 

সরকোর, যন্ত্রস্থ। 

c) Chapter Writings:  
 

 বশশুশ্লিোষ রিীন্দ্রনোথ, অনয রিীন্দ্রনোথ নোনো রিীন্দ্রনোথ, ISBN 81-85471-106-1, সম্পোেক িরুণ কুমোর                  
িক্রিিবী, পুস্তক বিপবণ, ২০১১। 

 ল োককথোয় িযবভিোর, ল োককথোর সোিকোহন, ISBN 978-81-910889-7-7, সম্পোেক িরুণ কুমোর                  
িক্রিিবী, অপণবো িুক বডবিবিউটোসব, ২০১১। 

 রিীন্দ্রনোশ্লথর পোবরিোবরক জীিন, রবিশ্লপ্রক্ষণো, রিীন্দ্রজন্মসোধবশিিোবষবকী স্মোরকগ্রন্থ, বিপুরো বিশ্ববিেযো য়, 
সম্পোেক বে ীপ লিৌধুবর, ২০১২। 

 লশশ্লষর কবিিোঃ একবট কোিয-উপনযোস, রিীন্দ্রনোশ্লথর লশশ্লষর কবিিো বিশ্লর লেখো নোনো লিোশ্লখ, ISBN 978-

93-81329-13-9, সম্পোেক রজিবকশ্লশোর লে, রত্নোি ী, ২০১২। 
 িীরভূশ্লমর ল ৌবকক বিশ্লনোেশ্লন ল োকক্রীড়ো, ল োকসংসৃ্কবির অঙ্গন বিবিি মোনবিশ্লি সৃবিদ্বিবিশ্লিযর কথোমুখ, 

ISBN 978-81-925662-4-5, সম্পোেক নোরোয়ণিন্দ্র িসুনীয়ো,ক যোণী পোবিশ্লকশন, ২০১২। 
 িো যবিিোহ, িো যবিিোহ বিশ্লশষ সংখযো, ISBN 978-81-923299-0-1, সম্পোেক লসৌবমিীরঞ্জন লিৌধুরী, 

সূযবোিিব,২০১৩। 
 লখ োর ছড়োঃ নোনোবেক, িোং োর ছড়োঃ ছড়োর িোং ো, ISBN 978-93-83590-97-1, সম্পোেক লসৌগি 

িশ্লটোপোধযোয়, িঙ্গীয় সোবহিয সংসে, ২০১৬। 
 শোব ক বক িড়ুইঃ একবট সমীক্ষো, লজযোবিবরন্দ্র নেী গশ্লল্পর অেরমহ , ISBN 978-93-85131-04-2,  
 সম্পোেক অমরিন্দ্র কমবকোর, িঙ্গীয় সোবহিয সংসে, ২০১৭। 
 ল োকসংসৃ্কবি বিষয়ক ৫৭ বট বিষশ্লয়র ল খক, িঙ্গীয় ল োকসংসৃ্কবি লকোষ, ISBN 978-93—81682-09-

8, সম্পোেক িরুণকুমোর িক্রিিবী, অপণবো িুক বডবিবিউটোসব, ২০১৬। 
 ল োকসংগীি বিষয়ক ৬ বট বিষশ্লয়র ল খক, িঙ্গীয় ল োকসংগীি লকোষ, ISBN 978-81-89956-54-7, 

সম্পোেক িরুণকুমোর িক্রিিবী, ল োকসংসৃ্কবি ও আবেিোসী সংসৃ্কবি লকন্দ্র, িথয ও সংসৃ্কবি বিভোগ 
পবিমিঙ্গ সরকোর, ২০১৮। 

 লকোিবিহোর রোজ আমশ্ল র সোবহিযঃ একবট প্রশ্ন, লকোিবিহোশ্লরর সোবহিয ও সংসৃ্কবি, ISBN 978-93-

81677-93-3, সম্পোেক নশ্লরন্দ্রনোথ রোয়, ছোয়ো পোবিশ্লকশন, ২০১৯। 
 কশ্লয়কজন িোঙোব র লিোশ্লখ বিেযোসোগর,  বৈশিিশ্লষব বিেযোসোগর পবরক্রমো, ISBN 978-93-84101-51-0, 

সম্পোেক িোপস িশ্লটোপোধযোয় ও ম য়শঙ্কর ভটোিোযব, উত্তরিঙ্গ বিশ্ববিেযো য় প্রোিনী সমবি ও সোবিক 
িুকস, ২০২০। 



 বঙ্গভঙ্গ-বিশ্লরোধী আশ্লেো শ্লন মবহ ো কবি ও ল খক, িঙ্গভঙ্গ ও িোঙ্গোব  সমোজ, সম্পোেক স্বপনকুমোর মণ্ড , 
পিশ্ল খো, ২০০৬। 

      d)     Conference/ seminar volumes: 

 িোং ো মঙ্গ কোশ্লিয অমঙ্গশ্ল র ধোরণো, Evils and human nature: red flashes of reality,  
 সম্পোেক িুষোরকোবন্ত ভটোিোযব, আসোনশ্লসো  গো বস কশ্ল জ, ২০০৮।  
 লেশবিভোগ-লকবন্দ্রক িোং ো উপনযোশ্লস বনম্নিগবীয় িবরি, িোং ো কথোসোবহশ্লিয অিশ্লহব ি িবরি, ISBN 

81-89115-16-2, সম্পোেক নশ্লরন্দ্রনোথ রোয়, পোাঁিমুড়ো মহোবিেযো য় িইওয়ো ো, ২০১১। 
 িোং ো, রিীন্দ্রনোথ ও বিপুরোরোশ্লজর সম্পশ্লকবর রূপশ্লরখো, বিন্তোনোয়ক রিীন্দ্রনোথ ও িোাঁর সৃবি, ISBN 

978-81-923685-0-4, সম্পোেক নশ্লরন্দ্রনোথ রোয়, পোাঁিমুড়ো মহোবিেযো য়, িইওয়ো ো, ২০১২। 
 রিীন্দ্রনোশ্লথর িোউ  ভোিনো, সোধবশিিশ্লষব রিীন্দ্রনোথ, ISBN 978-81-910832-9-3, সম্পোেক লি ো 

েোস, আসোম বিশ্ববিেযো য়, একুশ শিক,২০১২। 
 বিশ্লিকোনশ্লের স্বশ্লেশ লিিনো, িোং ো সোবহশ্লিয জোিীয় লিিনো, ISBN 978-93-81745-10-3, 

সম্পোেক শিীন্দ্রনোথ িো ো, কোব য়োিক কশ্ল জ, অঞ্জব  পোিব শোসব, ২০১২। 
  
        e) Editor(s) / Co-Editor(s):  

 Co-Editor: সংকল্প পবিকো, লিো পুর। 
 Co-Editor: সূযবোিিব পবিকো, মো েো। 

 
13.    Membership of Learned Societies: 

 Life Member of Bangiya Sahitya Parisad (িঙ্গীয় সোবহিয-পবরষে) 
 Life Member of International Bengal Studies(আন্তজবোবিক িঙ্গবিেযো সশ্লে ন) 
 সেসযঃ ল োকসংসৃ্কবি ও আবেিোসী সংসৃ্কবি লকন্দ্র, িথয ও সংসৃ্কবি বিভোগ, পবিমিঙ্গ সরকোর। 
 Life Member of Allumni Association, North Bengal University. 
 Life Member of সূযবোিিব পবিকো লগোষ্ঠী, মো েো। 

 
14. UGC. Minor Research fellowship (No. F.PHW- 213/11-12 (ERO) 
 
15. Invited lectures delivered: 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘COMEMMORATON OF THE 150TH BIRTHDAY OF 

RABINDRANATH  TAGORE AND ACHARYA PRAFULLA CHANDRA RAY’, প্রেত্ত 
িিিযঃ ‘রিীন্দ্রনোথ ও বিপুরোশ্লজর সম্পশ্লকবর রূপশ্লরখো’, অশ্লয়োজক- পোাঁিমুড়ো মহোবিেযো য়, ১৩-১৪ 
লসশ্লেম্বর, ২০১০। 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘িোং ো নোটশ্লক প্রবিিোশ্লের স্তরোন্তর’, প্রেত্ত িিিযঃ ‘উত্তর-পূিবোঞ্চশ্ল র িোং ো 
নোটক’, অশ্লয়োজক- পোাঁিমুড়ো মহোবিেযো য়, ১৩-১৫ লসশ্লেম্বর, ২০১০। 



 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘ROAL  OF LITTLE MAGAZINE ON POST INDEPENDENCE 
BENGALI LITERATURE’ , প্রেত্ত িিিযঃ ‘জ পোইগুবড়র পিপবিকো’, অশ্লয়োজক- িোং ো বিভোগ, 
কৃষ্ণিন্দ্র কশ্ল জ, লহিমপুর, ২৮-২৯ লসশ্লেম্বর, ২০১৬। 

 আন্তজবোবিক আশ্ল োিনোিক্র ‘REVISITING 1942 : 75 YEARS OF QUIT INDIA 

MOVEMENT’, প্রেত্ত িিিযঃ ‘THE QUIT INDIA MOVEMENT : IMPACT ON 
BENGALI LITERATURE’, আশ্লয়োজক- আমোর কুবটর লসোসোইবট, পবিমিঙ্গ ইবিহোস সংসে ও 
লিো পুর কশ্ল জ, ৪-৫ আগস্ট, ২০১৮। 

 আন্তজবোবিক আশ্ল োিনোিক্র ‘ মোিৃভোষোর সংকট ও মুবির উপোয়’, প্রেত্ত িিিযঃ  সূিক ভোষণ, 
অশ্লয়োজক- রোমোনে কশ্ল জ, বিষু্ণপুর, ২৪ লিব্রুয়োবর, ২০২০। 

 বিশ্লশষ িিৃিো ‘মঙ্গ কোশ্লিয িোঙোব র সোমোবজক ইবিহোশ্লসর বিিিবন’, সূযবশ্লসন মহোবিেযো য়, 
বশব গুবড়, ২০।১২।২০০৫। 

 বিশ্লশষ িিৃিো ‘A TRIBUTE TO SWAMI VIVEKANANDA ON HIS 150TH BIRTH 

ANNIVERSARY’, কোাঁেরো রোধোকোন্ত কুণু্ড মহোবিেযো য়, ২০।১।২০১২। 
 বিশ্লশষ িিৃিো ‘কথোসোবহবিযক লসোশ্লমন িে’, পবিমিঙ্গ গণিোবন্ত্রক ল খক ও বশল্পী সংঘ, বসউবড়, 

৩০।৩।২০১৩। 
 বিশ্লশষ িিৃিো ‘বিশ্লিকোনে’, জনক যোণ ট্রোস্ট লসোসোইবট ও লনশ্লহরু যুি লকন্দ্র, লিো পুর, 

১৩।১।২০১৪। 
 বিশ্লশষ িিৃিো ‘বিশ্লিকোনশ্লের প্রোবিকযো  লিেোন্ত’, িীরভূম িইশ্লম ো, ৪।২।২০১৫। 
 বিশ্লশষ িিৃিো ‘নোরীবশক্ষো’, কোাঁেরো রোধোকোন্ত কুণু্ড মহোবিেযো য়, ১৭।৩।২০১৫।  
 বিশ্লশষ িিৃিো ‘রিীন্দ্র-ভোিনো’, কোাঁেরো রোধোকোন্ত কুণু্ড মহোবিেযো য়, ৮।৫।২০১৫। 
 বিশ্লশষ িিৃিো ‘রিীন্দ্র-নজরু -সুকোন্ত স্মরণ’, েোসক গ্রোম আর লক আর লক হোই সু্ক , ৪।৭। 

২০১৬। 
 আমবন্ত্রি িিৃিো ‘ঘনরোশ্লমর শ্রীধেবমঙ্গ ’, জোিীয় ওশ্লয়বিনোর,২৬/৬/২০২০, অমরকোনন 

মহোবিেযো য়। 

 আমবন্ত্রি িিৃিো ‘মো োধর িসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়’, আন্তজবোবিক ওশ্লয়বিনোর, ২৯/৬/- ৩০/৬/২০২০, 
রোমোনে  কশ্ল জ, বিষু্ণপুর।          

 আমবন্ত্রি িিৃিো ‘লেশবিভোগ-লকবন্দ্রক উপনযোশ্লস বনম্নিগবীয়’, জোিীয় ওশ্লয়বিনোর, ২৪/৭/২০২০, 
িড়শ্লজোড়ো কশ্ল জ।                             

   আমবন্ত্রি িিৃিো ‘প্রত্ননোটয লথশ্লক ল োকনোটয’, আন্তজবোবিক ওশ্লয়বিনোর, ২০/৭-২১/৭২০২০, 
পোিমুড়ো মহোবিেযো য়।                       

 আমবন্ত্রি িিৃিো সূিক ভোষণ ‘ ল োকসোবহশ্লিয ল োকসঙ্গীি’, আন্তজবোবিক ওশ্লয়বিনোর, 
২৮/৮/২০২০, লসোনোমুখী কশ্ল জ। 

 আমবন্ত্রি িিৃিো ‘ জ্ঞোনেোশ্লসর রূপসংশ্লিেনোঃ বনবরখ বিষ্ণিীয় িে’, আন্তজবোবিক ওশ্লয়বিনোর, 
২৮/৮/-২৯/২০২০, কোেড়ো রোধোকোন্ত কুণু্ড মহোবিেযো য়। 



 আমবন্ত্রি িিৃিো ‘পুরোণ-লকবন্দ্রক িোং ো উপনযোসঃ একবট প্রশ্ন’, জোিীয় ওশ্লয়বিনোর ‘আধুবনক 
িোং ো উপনযোসঃ িহুমোবিক প্রিণিো’, িোাঁকুড়ো বিস্টোন কশ্ল জ, ১৯-২০ নশ্লভম্বর ২০২০। 

 আমবন্ত্রি িিৃিো ‘পবরিিবমোন বিশ্লশ্ব ল োকসংসৃ্কবি িিবো’, আন্তজবোবিক ওশ্লয়বিনোর ‘ ল োকসংসৃ্কবি     
ল োকজীিশ্লনর সংসৃ্কবি’, মোনিোজোর কশ্ল জ, পুরুব য়ো, ৬ বডশ্লসম্বর ২০২০। 
 

16. Papers presented in Conferences, Seminars, Workshops and Symposia: 
 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘EVILS AND HUMAN NATURE : RED FLASHES OF 

REALITY’, পব ি গশ্লিষণোপি ‘মঙ্গ কোশ্লিয অমঙ্গশ্ল র ধোরনো’, আশ্লয়োজক েশবন বিভোগ,  
আসোনশ্লসো  গো বস কশ্ল জ, ১১-১২ লসশ্লেম্বর, ২০০৮  

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘িোং ো সোবহশ্লিয উত্তরিঙ্গ’, পব ি গশ্লিষণো পি ‘মধযযুশ্লগর সোবহশ্লিয 
উত্তরিঙ্গ’, আশ্লয়োজক িোং ো বিভোগ, ময়নোগুবড় কশ্ল জ, ২৪-২৫ লসশ্লেম্বর, ২০০৮। 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘িোং ো কথোসোবহশ্লিয অিশ্লহব ি িবরি’, পব ি গশ্লিষণোপি ‘ লেশবিভোগ-
লকবন্দ্রক িোং ো উপনযোশ্লস বনম্নিগবীয় িবরি’, আশ্লয়োজক িোং ো বিভোগ, পোাঁিমুড়ো মহোবিেযো য়,১০-১১ 
নশ্লভম্বর, ২০০৮। 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘মোবনক িশ্লেযোপোধযোয় ও সমকো ীন সোবহিয’, পব ি গশ্লিষণো পি ‘পুিু  
িনোম-----’, আশ্লয়োজক িোং ো বিভোগ, মবহ ো মহোবিেযো য়, আগরি ো, ৫-৬ লসশ্লেম্বর, ২০০৯। 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘CELEBRETING 150 YEARS OF TAGORE : LITERATURE, 

CULTURE AND SOCIETY’, পব ি গশ্লিষণো পি ‘রিীন্দ্রনোথঃ এক িোউ  কবি ’, আশ্লয়োজক  
িোং ো বিভোগ,আসোম বিশ্ববিেযো য়,  ৩০-৩১ মোিব, ২০১০  

 আন্তজবোবিক আশ্ল োিনোিক্র ‘জন্ম-সোধবশিিশ্লষব কবিয়ো  হবরিরণ স্মরণ ও িোং ো কবিগোন’, পব ি 
গশ্লিষণো পি ‘কবিগোশ্লনর সমোন্তরোশ্ল  অনযোনয বিশ্লনোেন-লকবন্দ্রক সোবহিয’, আশ্লয়োজক  িোং ো 
বিভোগ,বিপুরো বিশ্ববিেযো য়, আগরি ো,  ২০১০। 

 আন্তজবোবিক আশ্ল োিনোিক্র ‘INTERNATIONAL BENGAL STUDIES’, পব ি গশ্লিষণো পি 
‘সমোজ বিিিবশ্লনর ধোরোয় িোঙোব র ঐবিহয’, আশ্লয়োজক  িোং ো বিভোগ,বেবি বিশ্ববিেযো য়, ২৫-২৮ 
লিব্রুয়োবর, ২০১০।  

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘শিিশ্লষব বিশ্লর লেখোঃ আশোপূণবোশ্লেিী ও সুশ্লিোধ লঘোষ’, পব ি গশ্লিষণো পি 
‘একটু বপছশ্লন লিরোঃ আশোপূণবোশ্লেিীর িয়ী উপনযোস’, আশ্লয়োজক  িোং ো বিভোগ,বিপুরো 
বিশ্ববিেযো য়, আগরি ো, ৫ মোর্চব,২০১০। 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘রিীন্দ্রনোথঃ ভোরিীয় সোবহিয ও সংসৃ্কবির লপ্রক্ষোপশ্লট সোধব-শিিোবষবক 
সমীক্ষো’, পব ি গশ্লিষণো পি ‘রিীন্দ্রনোশ্লথর িঙ্গবিন্তো ভোরিবিন্তো ও বিশ্ববিন্তো’, আশ্লয়োজক িোং ো 
বিভোগ,বিপুরো বিশ্ববিেযো য়, আগরি ো, ১৮ নশ্লভম্বর, ২০১০। 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘িোং ো সোবহশ্লিয জোিীয় লিিনো( ১৮০০-১৯৪৭)’, পব ি গশ্লিষণো পি 
‘বিশ্লিকোনশ্লের ভোরি ভোিনো’, আশ্লয়োজক  িোং ো বিভোগ,কোব য়োিক মহোবিেযো য়, মো েো, ২১-২২ 
লসশ্লেম্বর, ২০১০। 



 আন্তজবোবিক আশ্ল োিনোিক্র ‘FOLKLORE IN CHANGING PERSPECTIVE’, পব ি গশ্লিষণো 
পি ‘পবরিিবমোন সমশ্লয়র লপ্রক্ষোপশ্লট ল োকক্রীড়ো’, আশ্লয়োজক ল ৌবকক পবিকো ও উত্তরো 
বিশ্ববিেযো য়, িোং োশ্লেশ, ২৩-২৫ লিব্রুয়োবর, ২০১৩।  

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘ENVIRONMENT AND FOLKLORE’, পব ি গশ্লিষণো পি ‘ল োকক্রীড়োয় 
পবরশ্লিশ প্রসঙ্গ’, আশ্লয়োজক লিোকশ্ল োর কংশ্লগ্রস এযোশ্লসোবসশ্লয়শন অি ইবণ্ডয়ো, ২৮ লসশ্লেম্বর, 
২০১৩। 

 আন্তজবোবিক আশ্ল োিনোিক্র ‘INTERNATIONA CONGRESS OF BENGAL STUDIES’, 
পব ি গশ্লিষণো পি ‘ভিোনীনোশ্লথর রোমোয়ণঃ এক অনোশ্ল োবকি রোমোয়ণীকথো’, আশ্লয়োজক িোং ো 
বিভোগ, ক কোিো বিশ্ববিেযো য়, ৩-৬ নশ্লভম্বর, ২০১৩।  

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘PHILOSOPHY OF SRI CHAITANYA AND INDIAN 

CULTURE’, পব ি গশ্লিষণো পি ‘লগৌড়ীয় বিষ্ণি িশ্লে শ্রীরোধোঃ িণ্ডীেোস, লগোবিেেোস এিং 
জ্ঞোনেোশ্লসর পেোিব ’, আশ্লয়োজক েশবন বিভোগ,বিশ্বভোরিী, ৩০-৩১ মোিব,  ২০১৩। 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘SANTALI CULTURE AND THEIR RELIGIOUS BILIEFS’, 
পব ি গশ্লিষণোপি ‘সোাঁওিোব  িোহো পরিঃ একবট সমীক্ষো’, আশ্লয়োজক েশবন বিভোগ, বিশ্বভোরিী, 
২৫-২৬ মোিব, ২০১৪। 

 আন্তজবোবিক আশ্ল োিনোিক্র ‘স্বোধীনিো উত্তর েুই িোং োর কথোসোবহিযঃ প্রকরণ ও প্রিণিো, পব ি 
গশ্লিষণো পি ‘লেশবিভোগ স্বোধীনিোঃ প্রিযোশো, প্রোবপ্ত ও এক নোরী’, আশ্লয়োজক িোং ো 
বিভোগ,শ্লগৌড়িঙ্গ বিশ্ববিেযো য়, ৫-৬ জুন,  ২০১৪। 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘ভোরিীয় সোবহশ্লিয িোং ো সোবহশ্লিযর প্রভোি’, পব ি গশ্লিষণোপি ‘ভোরিীয় 
সোবহশ্লিয িোরমোসযো’, আশ্লয়োজক অবখ  ভোরিীয় সোবহিয পবরষে, ১৩-১৪ নশ্লভম্বর, ২০১৪। 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘িোং ো ভোষো ও সোবহিযঃ ইবিহোশ্লসর বনমবোণ’, পব ি গশ্লিষণোপি ‘বিম  
বসংশ্লহর  ংিরোইঃ একবট আবেিোসী জীিন সমীক্ষো’, আশ্লয়োজক িোং ো বিভোগ, িধবমোন 
বিশ্ববিেযো য়, ২৮-২৯ মোিব, ২০১৭। 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র’EVOLUATION OF BENGAL IN 20TH CENTURY IN THE 

CONTEXT OF LIBERAL ARTS AND POPULAR CULTURE’, পব ি গশ্লিষণো পি 
‘বিংশ শিোব্দীর প্রোরশ্লম্ভ িোঙোব র ল োকসোবহিয িিবো’, আশ্লয়োজক িোং ো বিভোগ, রোমপুরহোট কশ্ল জ, 
৩-৪ লসশ্লেম্বর, ২০১৫। 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘EMERGING ISSUES IN INTER AND INTRA DISCIPLINARY 

STUDIES: AN INDIAN PERSPECTIVE’, পব ি গশ্লিষণোপি ‘ল োকসংসৃ্কবির িিবমোন ও 
ভবিষযি’, আশ্লয়োজক িোং ো বিভোগ, বসউবড় বিেযোসোগর কশ্ল জ, ৪-৫ মোিব, ২০১৬। 

 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘MANGALKABYA AND ITS LEGAC: A MODERN BENGALI 

PERSPECTIVE, পব ি গশ্লিষণোপি ‘ ল োকসংসৃ্কবির িিবমোন ও ভবিষযি’, আশ্লয়োজক িোং ো 
বিভোগ, জয়শ্লেি মহোবিেযো য়, ১৯-২০ আগস্ট, ২০১৬। 



 জোিীয় আশ্ল োিনোিক্র ‘TRANSFORMATION OF FOLK SONGS: EKUSH’, পব ি 
গশ্লিষণোপি ‘শ্রমসঙ্গীি’, আশ্লয়োজক িোং ো বিভোগ, সূর্ ্যশ্লসন মহোবিেযো য়, ২০ লিব্রুয়োবর, ২০১৮। 

 আন্তজবোবিক কমবশো ো ‘STUDYING INDIGENOUS COMMUNITIES: INDIA & 

BRAZIL’, পব ি গশ্লিষণোপি ‘আবেিোসীকথোঃ মুকুে লথশ্লক মহোশ্লশ্বিো’, আশ্লয়োজক িোং ো বিভোগ, 
রিীন্দ্রভোরিী, ২৮-৩০ জোনুয়োবর, ২০১৯। 

17. Other notable Activities:  

 ব্রিিোরী লট্রবনং প্রোপ্ত। 

 Academic Counselor of DDE, Burdwan University 
 Academic Counselor of DDE, Suri VIdyasagar College,BU. 
 Academic Counselor of DDE, K.C. College, Hetampur, RBU, 
 Academic Counselor of DDE, Rampurhat College, BU. 
 Academic Counselor of DDE, North Bengal University. 
 Academic Counselor of DDE, Tripura University. 
 Visiting Professor of PG Section, Rampurhat College. 
 Visiting Professor of PG Section, Bolpur College. 
 Visiting Professor of PG Section, Kandra Radhakanta Kundu Mahavidyalaya.  
 Visiting Professor of PG Section, Siliguri College. 
 Academic Counselor of Netaji Open University 
 Examiner of Netaji Open University, Surividyasagar College. 
 Examiner of Netaji Open University, Bolpur College. 
 Paper setter & Moderator of Burdwan University. 
 Paper setter & Moderator of Tripura University. 
 Paper setter & Moderator of North Bengal University 
 Member of Seminar committee, Suri Vidyasagar College. 
 Member of Seminar committee, Tripura University. 
 Assistant Convener of Seminar, North Bengal University. 
 Assistant Convener of Refresher course, HRDC, North Bengal University. 
 Member of Game & Sports, VIvekanda College, Alipurdoor. 
 Member of Game & Sports, Suri Vidyasagar College. 
 Member of visiting committee, UG Examination, Burdwan University. 


