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Academic Qualification  

Graduation  : 

St. Paul's Cathedral Mission College, 

University of Calcutta 

Post Graduation: 

University of Calcutta  

Ph.D. 

North Bengal University  

2016 

PROFESSIONAL  QUALIFICATION : 

NET , 1998  

 

*** 



RESEARCH EXPERIENCE  

1. Documentation and Research:  বাাংোয় হবজ্ঞানচচয া ও গমবষণা (Documentary Film.  

Director: Sudarsan Basu, West Bengal Government)  

2. HRD Fellowship 2000 

3.MRP ,UGC ,2005-07  

4. Ph.D.   

জাহত্বণয-আমদােন  ও বাাংো সামহয়কী :১৯০২-১৯৩৫  

Member: 

Executive Committee,  

Bangiya Sahitya Parishat, 

Kolkata (2003-2010) 

Invited Jury ,  

Sahitya Akademi  

AND  

Many Other Library Committees in Kolkata (1994-2010) & 

Member of some Cultural Organizations (1992-2010) 

*** 

EXPERIENCE  

Sub-editor, 

আজমকর সাংবাদ-দর্যণ 

(Weekly Magazine),1996 

সুপ্রভাত্ ( দদহনকর্ত্র,মমহদনীর্ুর 1996-97) 

Sunday-page Editor. 

Cover-designer, Freelance.  

*** 

Books: 

দীমনশচন্দ্র সসন:ঐহত্মিযর উত্তরাহিকার (Booklet,সূত্রির,2017) 

সে সে বাবু ছ'আনা  

(Book of Poems, ঋত্, 2017) 



বই-শাখ সি  

(An Anthology of Belles-Lettres on Books , হসসৃক্ষা, 2018) 

দশকুমারচহরত্  

(A Novel, সদ'জ, 2019) 

*** 

Books Edited  

প্রকৃহত্ র্র্যমবক্ষণ/মগার্ােচন্দ্র ভট্টাচার্য,( সদ'জ,1998) 

হবষয়: উহিদ/ সগার্ােচন্দ্র ভট্টাচার্য (মদ'জ, 1999) 

গ্রন্থজন  

(An Anthology of Articles on Books and Book-reading, সুত্ানুটি বইমমো,2010) 

র্াঠাগার র্হরমপ্রক্ষা  

(An Anthology of Articles on Library Culture, সূত্রির, 2015) 

 

র্াাঁচকহি বমদযার্ািযায় হনবযাহচত্ রচনাসাংগ্রি  

(An Anthology of Selected  Articles of Panchkadi Badyopadhyay, হসসৃক্ষা,2016)  

 

মনীষয়া দীর্যহত্/আচার্য কু্ষহদরাম দাস শত্বাহষযকী স্মারক গ্রন্থ  

( Centenary Memorial Volume on Professor Kshudiram Das , সদ'জ, 2016) 

সেটিহনউ/ অমমেদু দাশগুপ্ত  

( ঋত্, 2017) 

র্হরিাসহচত্র/বাাংো সামহয়কর্মত্র কারু্য ন ১৯২০-১৯৪০,১ম খণ্ড  

(An Anthology of Cartoons in Bangla Magazines with Introductory Article & Post-script) 

JOURNALS  

উৎসার  

(1987-88 ,WITH  



Tamonash Bhattacharya) 

অনুপ্রাস  

(2021 , WITH  

Sibsankar Paul) 

 

Articles Published in journals : 

More than 400 in various journals and collections . 

Some of them : 

Articles Contributed  in Anthologies (since 2016) - 

1. 'উদ্বাস্তু : এক প্রত্যর্যমণর রীহত্র্ুরাণ' , বহুরূর্ী,2017 

2.'অগহত্হচহিত্ : অহময়ভূষমণর নার্ক ', বহুরূর্ী,2018 

3.'মঞ্চস্বমর দগ্ধ ক'মর: িনঞ্জয়  দবরাগী র নার্ক', বহুরূর্ী, 2019 

4.'হবনয় স াষ:জাহত্বমণযর 'অবযয়'-- ইহত্িামসর সামাহজকত্া ', সিবহত্,2017 

5. 'গীহত্কা:জাহত্বণযহমহত্', ত্বু একেবয, 2018 

6.' "সমদশী" ও সমদহশযত্ার ইহত্িাস ' , ত্ত্ত্বমকৌমুদী, 2018 

7.'অহময়ভূষণ মজমুদার  : অনহত্কথার একক',আজকাে-শারদীয়, 2018 

8.'Sibnath Sastree : The Hero Unsung ' , Indian Messenger  , 2019 

9.'সম্পাদক সজনীকান্ত: হবব্রত্চারীর ব্রত্কথা',অনুষু্টর্ ,2019 

10. 'হগহরশ কারনাে: ঐহত্িয এবাং উত্তরাহিকার ', একুশ শত্ক-শারদ সাংখযা, 
2019 

11. 'র্িহশনগমরর আরহশমত্ : অসাংিহত্র সাংিহত্/ জাহত্বণয-অহভমান আর বাাংোর 
সমাজমন',দশহদহশ, 2020 

12. 'ত্রত্রমোকযনাথ : একুমশ- আইমন-আসমর ', একুশ শত্ক- শারদ সাংখযা, 2020 

13.'সুিীর চক্রবত্ী:মগৌণিমমযর মুখয গমবষক ' , সহিৎসা , 2021 

14. 'র্হঞ্জকা: হবজ্ঞার্মনর আাঁমত্-র্ামত্' ,  অনুষু্টর্, Golden Jubilee No.2 

15. 'মসৌহমত্র চমট্টার্ািযাময়র নার্ক ', একুশ শত্ক, 2021 

16. 'ত্রবদমগ্ধযর ভাষা: বাগত্রবদমগ্ধযর হনরন্তর ', অনুপ্রাস, Vol.1 , No. 1 



 

Articles Contributed  in Anthologies  

1. 'অমমেদু চক্রবত্ী: উদ্বাস্তুর সত্তামভদ', এই সমময়র কথক/প্রসঙ্গ অমমেদু 
চক্রবত্ী , 

সদ'জ  

2.' অত্রদ্বত্ মল্লবমযণ : জাত্র্ামত্র বসত্খণ্ড- সর্ৌনত্ার সনৌবাইচ' , স্রষ্টা অত্রদ্বত্ 
মল্লবমযণ ও হত্ত্াস একটি নদীর নাম, বযঞ্জনবণয 

3. 'আকাঙ্ক্ষার ধ্রুবর্দ : হবজন ভট্টাচামর্যর উর্নযাস ', স্রষ্টা হবজন ভট্টাচার্য ও 
সদবীগজয ন , বযঞ্জনবণয  

4. 'এখন অমশাক হমত্রমক র্িমত্ সগমে ', অমশাক হমত্র স্মৃহত্ ও কথা, অনুষু্টর্ 

SEMINARS 

( PAPER PRESENTED & PARTICIPATED AS THE INVITED SPEAKER/Some of them) 

1. "Rural Education & the Urban Dogma: A Crucial Quest", Srikakulam Degree College, Andhra 

Pradesh, 2006  

2. Coalition Government and Its Trauma: A Look Through the Cartoonists' Lenses ' Nimapada 

College, Bhubaneshwar, Odisha, 2006  

3.'জাহত্বণয-মকহন্দ্রক বাাংো সামহয়কী 'বঙ্গীয় সাহিত্য র্হরষৎ , 2006  

4. 'মিাহবমরাি : অসাংগহত্র হক্রয়ার্দ ', বঙ্গীয় সাহিত্য র্হরষৎ , 2008  

5.'সমামোচক বুদ্ধমদব:হেহর্র প্রাথযনা-- র্ামঠর উত্তর ', বুদ্ধমদব বসু শত্বাহষযকী 
আমোচনাচক্র, সাহিত্য অকামদহম, 2009  

6. 'হকমশারসাহিমত্যর শীমষযদু',হশশুসাহিত্য আমোচনাচক্র, র্হিমবঙ্গ হশশুহকমশার 
অযাকামেহম,2009  

 

7.' সম্পাদক সজনীকান্ত: অ-দৃষ্ট ও অর্ঠিমত্র হনয়হত্ ', সেোমরশন িে,2014 

8. োদার দযহত্ময়ন ও ত্াাঁর অবাক র্ৃহথবী , এে.এম. ভাষণ , 2013 

9. 'আখযামনর হবজন ভট্টাচার্য', হবজন ভট্টাচার্য শত্বাহষযকী আমোচনাসভা, সাহিত্য 
অকামদহম, 2017 

 

Field of specific interest  



Caste movement and caste sentiment , contemporary caste politics , partition and caste relationship 

; Illustration and illustration orientated writing ; Radio drama ; History of garments, spectacles and 

shoes; paintings , philosophy etc . 

 

Suman.b.acharya@gmail.com  
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