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   ACADEMIC QUALIFICATION: 

 

➢ Passed Bachelor of Education (B. Ed.) from Rabindra Bharati University.(2020) 

➢ Passed Doctorate Degree from Rabindra Bharati University.(2018) 

➢ Passed NET with JRF from UGC.(2010) 

➢ Passed Post Graduation from Rabindra Bharati University.(2008) with 60.50% of marks 

➢ Passed Graduation from Rabindra Bharati University.(2006) with 58.87% of marks 

➢ Passed Higher Secondary from Manikpara High School under W.B.C.H.S.E.(2003) with 64.9% of marks 

➢ Passed Secondary/Madhyamik Manikpara High School under W.B.B.S.E.(2001) with 68.87% of marks 

 

PERSONAL DETAILS:  
     

     Date of birth   :  30-10-1985 

     Sex    :  Male. 

     Father’s name   :  Sebabrata Jana.   

     Status    :  Single.  

     Permanent Address  :  VILL- Manikpara, P.O.- Manikpara, P.S.- Jhargram 

                                                              DIST.- Jhargram, State-West Bengal. 

                                                              PIN-721513 

      

       

 

HOBBY    : Listening music, reading, playing outdoor games. 

 

 

 

 

 

Ph.D Details  

Ph.D Thesis Title :  বাাংলা উপন্যাসে জীববকাগত বববিত্র্য ও তার েমেযা (১৯০০-১৯৫০) 

Guide’s Name : Prof. Srabani Pal. 

University : Rabindra Bharati University. 

Date of Award: 8th May 2018. 
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Teaching/ Research Experience   

None 

Achievements 

1.passed UGC-NET JRF in 2010 

2.passed WBCSC SET examination in 2010 

Publication 

Total no of Publication :9 

Publication in book chapter as a co-author :4 

1. ‘তপস্বী ও তরবিন্ী’ ন্াটক পর্যাসলািন্া, বই-ববষয় বাাংলা ন্াটক, েম্পাদন্া-ড. েন্দীপ বর সোমন্াথ 

মন্ডল, সোম পাববলব াং, ISBN-978-81-933691-9-7 

2. রবীন্দ্র-উপন্যাসে জীববকাগত বববিত্র্য ও তার েমেযা, বই-ন্ান্া রসের রবীন্দ্রন্াথ্, োংকলন্ ও েম্পাদন্া- 

প্রতয যষ কুমার রীত েযব্রত মন্ডল, গ্রন্থববকা , ISBN-978-93-83018-30-7 

3. রবীন্দ্রন্াসথর ন্ারী প্রবসে েমাজ ৃঙ্খলা রক্ষা ও েমাজকলযাণ ভাবন্া. বই-রবীন্দ্রন্াথ েৃবির বববিসত্র্য, 

েম্পাদন্া-ড. েন্দীপ বর ও ধন্ঞ্জয় রায়, একু   তক, ISBN-978-93-83521-77-7. 

4. ‘বাসরা ঘর এক উস ান্’: মধযববসের ভয বমক্ষসয়র বিত্র্াঙ্কন্, বই-স্বাধীন্তা পরবতী বাাংলা উপন্যাে : বকছয  

প্রেি, েম্পাদন্া- মহঃ বগয়ােউদ্দীন্ ন্ন্দীতা েরকার, সোম পাববলব াং, ISBN-978-93-87751-24-8.    

Publication in peer Review journals as a co-author : 5 

1. কৃবি ও অসেষা, ইবেোর(ইন্টারন্যা ন্াল সোোইটি ফর ইন্টারকালিারাল স্টাবডে এন্ড 

বরোিয ),বভন্ন জীববকাসক্ষসত্র্ প্রবতবিত বাোবলসদর ইবতহাে(১৮০০-১৯৫০),ISSN-2395-

7847. 

2. রবীন্দ্রভারতী ববশ্বববদযালয় বাাংলা ববভাগীয় পবত্র্কা বত্র্াং বততম োংখ্যা ন্সভম্ভর ২০১৬, 

রবীন্দ্রভারতী ববশ্বববদযালয়, েম্পাদক-অধযাপক শ্রাবণী পাল, তারা ঙ্কর বসন্দযাপাধযায়-এর 

বন্বযাবিত উপন্যাসে জীববকাগত বববিত্র্য ও োংকট, ISSN-2320-3633. 

3. আবম অরবণ(োবহতয ও গসবষণামূলক ষাণ্মাবষক পবত্র্কা) িতয থয বষয, বিতীয় োংখ্যা আবশ্বন্ 

১৪২২-অসটাবর ২০১৫  ারদ োংখ্যা ১৪২২, েম্পাদক-েবঞ্জত দাে েহ-েম্পাদক- বমযলা 

দাে, ববভূবতভূষণ বসন্দযাপাধযাসয়র উপন্যাসে জীববকাগত বববিত্র্য ও তার োংকট, ISSN-

2277-8780 

4. ভাষা ও োংসৃ্কবত,June2016,েম্পাদক- ন্ারায়ন্ হালদার,  রত উপন্যাসে বৃবেজীবীর 

োমাবজক অবস্থান্ ও োংকট,ISSN-2395-1842 

5. ভাষা ও োংসৃ্কবত,August 2018,েম্পাদক- ন্ারায়ন্ হালদার,কথাোবহসতয অপরাধ 

জগসতর বিত্র্ণ(১৯০০-১৯৫০),ISSN-2395-1842 

 

 
I hereby declare that the information furnished above is true to the best of my knowledge. 

 

 

 Place: Manikpara                                            Your Sincerely   

 Date:                                                                         _________________________ 

                                                                                                                  

 



 

 


