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RENUKA ADHIKARI 
 

Contact: 9635414811 

Qualification: M.A 

Designation: Assistant Professor (W.B.E.S) 

Teaching Experience (in years): UG: 13Years   PG: 3 years 

Research Experience (in years): NIL 

Date of Joining Present Institution: 01/03/2011 

Institutions/Companies Previously Served: 

Name of Institution/Company Designation Tenure 

From (DD-MM-YYYY) To (DD-MM-
YYYY) 

Jhargram Raj College Assistant 
Professor 

04/05/2007 28/02/2011 

 

Examinations cleared: NET-UGC 

 

Specialization/Research Interest: Kathasahitya 
 
 
Courses taught     

 B.A. Honours         B.A. Program 
Semester-I ক োর ক োর্ স-১ বোাংলো র্োহিত্যের 

ইহযিোর্(মোলোধর 

বরু্,হবদ্েোপহয,চন্ডীদ্োর্)     ক োর 

ক োর্ স-২ ববষ্ণব পদ্োবলী-পূব সরোগ ও 

অহির্োত্রর পদ্                                                               

ক োর্ স GE-1বোাংলো র্োহিযে ও র্াংসৃ্কহযর 

ইহযিোর্-বোঙোহলর ইহযিোর্-(১ম ও ২য়  

অধেোয়) ,ক োর্স উইহলয়োম  ত্লজ ও 

বোাংলো গদ্ে,রোমত্মোিন রোয়।ঈশ্বরচন্দ্র 

হবদ্েোর্োগর। 

ক োরত্ োর্ স-১ বোাংলো র্োহিত্যের 

ইহযিোর্ ও বোাংলো িোষোর ইহযিোর্ –                                               

ক োর্স উইহলয়ম  ত্লজ,রোমত্মোিন 

রোয়,িবোনীচরণ 

বত্্েোপোধেোয়,হবদ্েোর্োগর ,ধ্বহন 

পহরবযসন(  োরণ ও প্র ৃহয )    

Semester-II ক োর ক োর্ স-৩ ইাংরোজজ র্োহিত্যের 

ইহযিোর্ (র্মোর্ িোহডস,স্কর্,চোল সর্ 

হডত্ ন্স),                              

ক োর ক োর্ স -৪ বোাংলো িোষোর ইহযিোর্ 

ধ্বহনপহরবযসত্নর  োরণ ও প্র ৃহয,                     

ক োর্ স GE-2 িোষোর ইহযিোর্ ও িোষোযত্ব 

–বোাংলো শব্দিোন্ডোর,ধ্বহন  

ক োর ক োর্ স-৩  বোাংলো ছ্ ও 

অলঙ্কোর-                 বোাংলো 

অলঙ্কোর –শব্দোলঙ্কোর  

Semester-III ক োর ক োর্ স-৬ ছ্ –অলঙ্কোর - 

অলঙ্কোর শব্দোলঙ্কোর-র্াংজ্ঞো,স্বরূপ 

ববহশ(ষ্ট্ে,                         ক োর্ স-SEC-

১বোাংলো বে রণ-বণ স ও ধ্বহন-ধ্বহন 

পহরবযসন,                                                            

ক োর্ সGE-4বোাংলো  হবযো-শ্রোবত্ন,চম্পো ।  

ক োর ক োর্ স-৫ মধেযুত্গর বোাংলো 

পদ্োবহল               ববষ্ণব 

পদ্োবহল- পূব সরোগ ও অহির্োর                           

ক োর্ সSEC-1 রচনোশজিরননপুণে-

বেজিগয,আনষু্ঠোহন  ও প্রোহযষ্ঠোহন  

পত্র  
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Semester-IV ক োর ক োর্ স -১০ উহনশ-হবশ শযত্ র 

উপনেোর্ – পোল  ুন্ডলো-বজঙ্কমচন্দ্র 

চত্টোপোধেোয়।                                                                                        

ক োর্ স SEC-1বেবিোহর  বোাংলো চচসো –

হবজ্ঞোপত্নর খর্ড়ো রচনো।                                           

ক োর্ স GE-6 বোাংলো প্রবন্ধ-আমোত্দ্র 

িোষো র্ঙ্কর্-প্রমথ কচৌধুরী।  

ক োর ক োর্ স-৭ রবীন্দ্রনোত্থর  হবযো 

ও আধহুন  বোাংলো     হবযো,                                                                                                 

র্ঞ্চহয়যো -রবীন্দ্রনোথ ঠো ুর -

বলো ো, ৃপণ,িোহরত্য় যোওয়ো                                                                         

ক োর্ স-SEC-২ বোাংলো বে রণ- বণ স ও 

ধ্বহন পহরবযসন 

Semester-V ক োর ক োর্ স-১১ র্ঞ্চহয়যো –রবীন্দ্রনোথ 

ঠো ুর  ৃপণ,বোাঁহশ,চঞ্চলো মোনবপুত্র ,                                           

ক োর্ স –DSE-2 উহনশ শযত্ র প্রবন্ধ –

 মলো োত্ের দ্প্তর বর্ত্ের ক োহ ল,                

ক োর্ স DSE-3 যোরোশঙ্কর ও মোহন  

বত্্েোপোধেোত্য়র কছোর্গল্প-যোরোশঙ্কত্রর 

কশ্রষ্ঠগল্প-নোরী ও নোহগনী,কবত্দ্নী 

 ক োর-২ কছোর্গল্প ও প্রবন্ধ –

পুাঁইমোচো, হর্ল,আমোত্দ্র 

িোষোর্ঙ্কর্ ।                                                                                 

ক োর্ সGE-1প্রবন্ধ ও হনব সোহচয গল্প-

অিগীর স্বগ স,মত্িশ                                                                                  

ক োর্ স SEC-3 বেবিোহর  বোাংলো চচসো 

–হবজ্ঞোপত্নর খর্ড়ো রচনো                                             

Semester-VI ক োর ক োর্ স- ১৩ বোাংলো কছোর্গল্প                             

গল্পগুচ্ছ-শোহি , এ োত্লর গল্প-

 হর্ল,আদ্োব  ক োর ক োর্ স-১৪ 

র্োহিত্যের রূপ ও রীহয-এহপ , োর্ স।                                                                  

ক োর্ স DSE-5 কলো র্াংসৃ্কহয ও 

কলো র্োহিযে-প্রবোদ্-প্রবচন,ধোাঁধোাঁ                                                                                

  ক োর্ স SEC-6 প্র ল্প রচনো ও 

উপস্থোপন -              

উপস্থোপন ( paper presentation) 

 
Online Mode of Teaching      
I, Renuka Adhikari the teacher of Bengali Department have started online mode of teaching 
using Whatsapp, phone call and mail. I have made the students make their own semester group. 
Through this, I am clicking the photocopy of the text book & sending to the students, I have 
mentioned to read it and make their own summary so that they can understand it better. After 
some days later I sent the question and answer papers of that portion, so that they can memorize 
it. I have discussed the type of question by phone call, Whatsapp group etc.  

 
 

Publications  
 
Journals:  
1. Renuka Adhikari, রবীন্দ্র োত্বে রূপ থো (২০১৬)-আজত্ র কযোধন, Vol.33No.4, ISSN0871-

5819, page No-24. 
2. Renuka Adhikari,  উত্তরবত্ের কলো র্াংসৃ্কহযিঃপ্রবোদ্ –প্রবচন চচসো(২০১৮)-আজত্ র 

কযোধন,Vol.35 No.3, ISSN0871-5819, page No-10 

3. Renuka Adhikari, কলো োচোরিঃউত্তরবত্ের রোজবাংশী র্মোজ(২০১৯)-আজত্ র 

কযোধন,Vol.36No.5,                                  ISSN0871-5819 , page No 

 

Book Chapters: 
1. Renuka Adhikari, উত্তরবত্ের কলো র্াংসৃ্কহযিঃপ্রবোদ্-প্রবচন ও ধোাঁধোাঁ (২০১৬), বোাংলোর 

কলো র্াংসৃ্কহযিঃ হ ত্র কদ্খো, ISBN: 978-93-85580-21-5, Page No-76-83. 

2. Renuka Adhikari, ১১  ্যরবত্ের রোজবাংশী র্াংর্ রৃহযত্য  ৃষ্ণ থো (২০১৮), বোাংলোর পুরোযত্ত্ব 

ইহযিোর্ ও র্োহিযে প্রবন্ধমোলো, ISBN 978-81-924769-9-5, Page No 295 

3. Renuka Adhikari, আশোলযো হর্াংত্ির কছোর্গল্পিঃ নোরীর র্োমোজজ  অবস্থোন (২০১৯), বরু্ন্ধরো, 
Vol-1, 2018, ISBN: 978-81-936881-0-6, Page No 555 

4. Renuka Adhikari, ক োচহবিোত্রর কলৌহ   ব্রযোনুষ্ঠোনিঃ নোরী (২০১৯), বোাংলোর পুরোযত্ত্ব ইহযিোর্ 
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ও র্োহিযে প্রবন্ধমোলো, ISBN: 978-81-939021-5-8, Page No 239. 

 

Paper Presentation in seminar/conference/symposium/workshop/discussion meeting 
1. Paper Presentation in seminar on ‘’Ashalata Singher Chotogolpo : Narir Samajik 

Obosthan’’(Renuka Adhikari) in the UGC-CPE Sponsored One Day International 
Seminar’’Bangla Sahityo o Sanskriti Charchay Nari’’ held on 13th December,2017 organized 
by IQAC & Department of Bengali Language &Literature, Bijoy Krishna Girls’ College , 
Howrah. 

2. Paper presentation in Seminar on “ Gorokhnath Thakur Puja o Gan ” in the UGC-RUSA 2.0 
Sponsored Two-Day International Seminar, “Emerging Scenario of Folk Culture in Rural 
Bengal: A Critical Enquiry” held on 11th and 12th of February,2020, Organised by Centre of 
studies in cultural diversity and well being Jadavpur University, in collaboration with 
Department of Political Science and Bengali Sidho-Kanho-Birsha University, Dr. Shyama 
Prasad University, Ranchi, Jharkhand and Byanjanabarna Foundation, Kolkata, Sidho-
Kanho-Birsha University, Purulia  

 
Participation in faculty development programmes 
1. Orientation Programme on “89th Orientation Programme” from 6th February,2013 to 5th 

March,2013 (Renuka Adhikari) organized by Academic Staff College, The University of 
Burdwan. 

2. Refresher Course on “10th Refresher Course in Comparative Literature” from 7th 
November,2014 to 27th November,2014(Renuka Adhikari) organized by Academic Staff 
College, The University of Burdwan. 

3. Refresher Course on “19th Refresher Course in Bengali” from 2nd January,2019 to 22nd 
January,2019 (Renuka Adhikari) organized by Human  Resource Development  Centre, The 
University of Burdwan. 

 
Organization of events (Durgapur Government College) 
1. One day state level seminar on “Bangla Sahitya : Bohumukhi Probonata’’ organized by 

Department Bengali, Durgapur Government College, on 6th December,2019 ( Renuka 
Adhikari, Organizing Secretary and Head, Department of Bengali) 

 
 
Participation in committees of Durgapur Government College since 2017  
1. Kazi Nazrul University 4th semester Examination Sub-Committee (Member, 2017-2018)  
2. Routine Sub-Committee (Member, 2017-2018) 
3. Student Council/Union Election Sub-Committee (Member, 2017-2018) 
4. College Journal and Publication Committee (Member, 2017-2018) 
5. Kazi Nazrul University 1st Semester Examination Sub-Committee (Member, 2018-2019) 
6. Kazi Nazrul University 4th Semester Examination Sub-Committee (co-opted), (Member, 2019-2020) 
7. Kazi Nazrul University Odd Semester Examination UG Backlog Sub-Committee (Member, 2019-2020) 
8. Kazi Nazrul University Even Semester Examination Sub-Committee (Member, 2019-2020) 
9. Girls’ Common Room Monitoring Unit & Students’ Health and Hygiene advisory Sub –Committee 

(Member.2019-2020)  


