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CURRICULUM VITAE 

 

Name     : AVIK PRADHAN  

Designation with Department : State Aided College Teacher (SACT-I)    

       Department of Bengali  

Contact Number   : 9002797895 

E-mail Id    : avikpradhan90@gmail.com 

Date of Joining   : 27-02-2019 

Address    : Vill – Sonakonia, P.O – Kalinja, 

P.S – Beliaberah, Dist – Jhargram,  

PIN - 721517 

Educational Qualification :  

Degree Institution Year of Passing/Award 

BA(H) Seva Bharati 

Mahavidyalaya 

2011 

MA Ghatsila Degree College  2014 

SET WBSET 2015 
 

Area of Specialization  : রবীন্দ্র - সাহিত্য 

Area of Teaching   : i) প্রাচীনওমধ্যযুগেরবাাংলাসাহিত্য 

     ii) ভাষাত্ত্ত্ব     

     iii) কথাসাহিত্য 

     iv) নাটকওপ্রবন্ধসাহিত্য 

     v) আধু্হনককাবযওকাবযত্ত্ত্ব 

Teaching Experience  : 1year 6th month 
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Participation in Administrative/Academic Activities: Nil 

Conference/Seminar/Workshop organised: 

     i) সদসয, জাত্ীয়স্তগরর আগলাচনাচক্র, জন্মহি-

শত্বগষ ের আগলাগক হবদযাসাের: হিগর দদখা, বাাংলাহবভাে, হশলদা চন্দ্রগশখর 

কগলজ, ঝাড়গ্রাম, ২৮দশ দিবরুয়াহর, ২০২০ 

Research Interest   : i)আধু্হনকবাাংলাকহবত্া 

ii) বাাংলাপ্রবন্ধসাহিত্য 

iii) রবীন্দ্রসাহিত্যচচো 

iv)একহবাংশ শত্গকর আধু্হনক বাাংলাসাহিগত্যর 

েহত্-প্রকৃহত্ 
 

List of research publications in national/international journals:  

 i) সাধ্ ে-শত্বগষ ে বাাংলা উপনযাস : উদ্ভব-হবকাশ-হববত্েন, বাাংলা উপনযাগসর 

দদড়শ' বছর, বাাংলাহবভাে, রাজা নগরন্দ্রলাল খান মহিলা মিাহবদযালয়, 

দমহদনীপুর, ২১দশগিবরুয়ারী, ২০১৭, ISBN – 978-81-930138-8-5 

ii) জীবন ও রাজনীহত্ ভাবনায় হদগনশদাগসর 'কাগস্ত', হভসর (International peer-

reviewed journal), জনু,২০১৮, ISSN – 2349-0488 

iii) দকত্কী কুশারী ডাইসগনর 'কহব জীবনপ্রসগে', আধ্ুহনক বাাংলা সাহিত্য: 

নানাহবষয়, নানাভাবনায়, সম্পাদক – অভীকপ্রধ্ান, শ্রীহলহপ, জনু, ২০১৮, ISBN 

– 978-81-929996-4-7 

iv) ররবীন্দ্রনাগথর 'মিুয়া': দপ্রগমরহভন্নস্বাদ, হভসর (International peer-reviewed 

journal), জলুাই, ২০১৮, ISSN –2349-0488 

v) অহময় চক্রবত্ীর 'সাংেহত্' : হবশ্বাস, হনভেরত্া ও সমপ েগের কহবত্া, বাাংলা 

সাহিত্য চচোর নানাহদক, সম্পাদক – েগোপাধ্যায়, বাসার, ইসলাম, হবশ্ববেীয় 

প্রকাশন, আেস্ট, ২০১৮, ISBN–10 : 81-88792-50-0, 13 : 987-81-88792-50-4 

vi) সুধ্ীন্দ্রনাথদগের 'শাশ্বত্ী'– এক হচরন্তন হবরি দবদনার উগিহলত্ সাংিহত্, 

এবাংমিুয়া (UGC approved journal), অগটাবর, ২০১৮, ugc journal no – 42327 
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vii) কহব হবষু্ণগদও ত্াাঁর 'দ াড়সওয়ার', নবাবী (UGC approved journal no –

42297), বইগমলা, ১৪২৫, ISSN –2394-6431 

viii) বে সাহিগত্যর সমদৃ্ধিগত্ ত্ৎকালীন হবিার, মনন (ugc approved journal), 

জানুয়ারী, ২০১৯, UGC journal no –40975 

ix)  'হচগলগকাঠার দসপাই'উপনযাগস ভাষার দকৌশলেত্ প্রগয়াে, হচগলগকাঠার 

দসপাই: স্বত্ন্ত্রপাঠ, সম্পাদক – ত্ন্ময় মালাকার, পরম্পরা প্রকাশন, আেস্ট, 

১০১৯, ISBN –978-93-80869-48-3 

x) 'িা াঁসুলীবা াঁগকর উপকথা' উপনযাগস করালী – একটট দরািী চহরত্র, এবাং মিুয়া 

(UGC approved journal), জানুয়ারী, ২০২০, ugc journal no –96 

 

Presentation of research papers in seminars/conferences: 

i) বেসাহিগত্যর সমদৃ্ধিগত্ ত্ৎকালীন হবিার, বেসমাজ ও সাহিত্য: প্রহত্গবশীর 

অবস্থান,  আন্তজোহত্ক আগলাচনা চক্র,বাাংলাহবভাে, হসগধ্া-কানগিা-হবরশা 

হবশ্বহবদযালয়, পুুহলয়া, ৮-১০দিব্রয়ারী, ২০১৭ 

ii)সাধ্ ে-শত্বগষ ে বাাংলা উপনযাস: উদ্ভব – হবকাশ – হববত্েন, বাাংলা উপনযাগসর 

দদড়শ' বছর,  জাত্ীয়স্তগরর আগলাচনাচক্র, বাাংলাহবভাে, রাজা নগরন্দ্রলাল খান 

মহিলা মিাহবদযালয়, পদ্ধিমগমহদনীপুর, ১৮-১৯নগভম্বর, ২০১৬ 

iii) দহলত্ জীবগনর ইহত্বেৃ ও কগয়কটট েল্প, বাাংলা সাহিগত্য দহলত্ দশ্রহে, 

আন্তজোহত্ক আগলাচনা চক্র, বাাংলাহবভাে, সুবে েগরখা মিাহবদযালয়, ঝাড়গ্রাম, 

১২ইমাচে, ২০২৯ 

iv) মহিকা দসনগুগের সীত্ায়ন: নারী স্বাধ্ীকার প্রহত্ষ্ঠার লড়াই, Women in 

Texts', আন্তজোহত্ক আগলাচনা চক্র, বাাংলা, ইাংগরদ্ধজ, সাংসৃ্কত্ ও দশ েনহবভাে, 

ঝাড়গ্রাম রাজ কগলজ, ঝাড়গ্রাম, ১৫-১৬মাচে, ২০১৮ 

v) দবহলয়া: মাটটগক আাঁকগড় ধ্গর দবাঁগচbওঠা এক গ্রামীন লড়াই, হিগর দদখা 

ইহত্িাস ও দলাকসাংসৃ্কহত্: দুই দমহদনীপুর ও ঝাড়গ্রাম, আন্তজোহত্ক আগলাচনা 

চক্র, জেল মিগলর ইহত্িাস দলাকসাংসৃ্কহত্ চচোগকন্দ্র, ঝাড়গ্রাম, ২৫দশমাচে, 

২০১৮ 
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vi) হবদযাসােগরর দশষক'টাহদন, জন্মহি-শত্বগষ ের আগলাগক হবদযাসাের : 

হিগরগদখা, বাাংলাহবভাে, হশলদা চন্দ্রগশখর কগলজ, ঝাড়গ্রাম, ২৮দশ 

দিবরুয়াহর, ২০২০ 

vii) The Pandemicand the modern life : Social and literary reflection, National 

Webner, Bengali Department, Bidhan Chandra College, Asansol, 23 June, 2020 

viii) আত্মপহরচগয়র সাংকট ও দদশান্তগরর আখযান, আন্তজোহলক 

আগলাচনাচক্র, বাাংলাহবভাে, দীনবনু্ধ মিাহবদযালয়, বনো াঁ, ২০-২২জলুাই, 

২০২০ 

 

Other activities (if any)  : 

i) Member of syllabus committee, Department of Bengali, Kolhan 

University, Jharkhand 

ii) আধু্হনক বাাংলা সাহিত্য : নানাহবষয়,  নানাভাবনায়, সম্পাদনা, 

শ্রীহলহপ, দমহদনীপুর, জনু, ২০১৮, ISBN –978-81-929996-4-7 

iii) হভস্পদ্ধত্রকা (International Peer reviewed journal), অহত্হথ সম্পাদক, 

জনু-জলুাই, ২০১৮, ISSN –2349-0488 

iv) এবাংমিুয়া (ugc care journal, No-96), অহত্হথসম্পাদক, জানুয়ারী, 

২০২০ 

v) Elements of Sanskrit poetics in the Abhigyan Sakuntalam, 5 day 

online workshop, Department of Sanskrit, Michael Madhusudan 

Memorial College, 22-26 june, 2020 

vi) প্রাক্তন অহত্হথঅধ্যাপক, বাাংলাহবভাে, দকালিন হবশ্বহবদযালয়, 

ঝাড়খণ্ড 

vii) প্রাক্তন অহত্হথ অধ্যাপক, বাাংলাহবভাে, সাাঁকরাইল অহনল হবশ্বাস স্মহৃত্ 

মিাহবদযালয়, ঝাড়গ্রাম 
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