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Curriculum Vitae            
  
 
Name    : Chandi Charan Mura 

Designation   : Assistant Professor & H.O.D.  

Department   : Bengali Language and Literature 

Specialization   : Medieval Literature, Fiction, Folklore 

Date of Joining  : 18/12/2014 

Contact   : 9153171277 

E-mail Id   : chandicharansingmura@gmail.com 

Academic Qualification (Onward M.A.)  

Examination Passed Board/ 
University 

M.A. Rabindra Bharati University 

M.Phil. 

 

Rabindra Bharati University 

Ph.D. (Pursuing)  Jadavpur University 

 

Achievement & Award 

অধযাক যামভশ্বয ’ সৃ্মতত ুযস্কায — বালা ও ংসৃ্কতত তিকায তনফবাতিত সযা প্রফন্ধ ২০১৬। ুযস্কায 

প্রদানকাযী : বালা ও ংসৃ্কতত গমফলণা তযলদ, ভদনুয। 
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Published Papers & Books  

Articles in ISSN Journal  

1. ‚বাযমতয উত্তয-ূফবাঞ্চমরয ভুমখা-নৃতয ও ুরুতরায ‘স া’।‛Kolkata Society for Asian 

Studies. Vol. 1. No. 1. Ed. Satarupa Datta majumdar &Anuradha De. Dec. 2015 : 

p. 61-74. Print. ISSN 2454-5694(Peer Reviewed International Journal) 

2. ‚অফক্ষতত ভূরযমফাধ : বগীযথ তভমেয আড়কাতি।‛অশ্রুত। তিতী ফলব , তিতীংখযা। ম্পা. 

ভৃণারকাতি সদফনাথ ও অণবা নাথ। তিমম্বয ২০১৫ : ৃষ্ঠা ১২-১৯। তপ্রন্ট। ISSN 2454-7859 

3. ‚বূতভজ ম্প্রদাময ংসৃ্কততমত প্রিতরত তযমফ দূলণ সযামধয প্রতিা ।‛উত্তযণ। ম্পা. ননা সদ। 

২০১৬ : ৃষ্ঠা ১৫-২২। তপ্রন্ট। ISSN 2395-2415 (Peer Reviewed International Journal) 

4. ‚তিভ যাঢ়ফমেয সরাকািায, তফশ্বা ও ংস্কায। ‛ বালা ও ংসৃ্কতত। ম্পা. নাযাণ ারদায। ২০১৬ 

: ৃষ্ঠা ১৪৮-১৫৮। তপ্রন্ট। ISSN 2395-1842 Peer Reviewed International Journal) 

 

Article in ISBN books   

1. ‚বফতিিযভ সরাকজ উাদামনয ভাায : বগীযথ তভমেয স াটগল্প। ‛ ভকামরয ফাংরা াততয : 

সরৌতকক উাদান অনুন্ধান। ম্পা. প্রথভা যা ভণ্ডর। করকাতা : তফদযাাগয কমরজ পয উইমভন, 

২০১৩। ৃষ্ঠা ২৩৮-২৪২। তপ্রন্ট। ISBN No. 978-93-83521-09-8 

2. ‚তততা ামড়য নাযীযা। ‛ জন্মতফমলব অদ্বিত ভল্লফভবণ । ম্পা. ভতণদীা তকদায। করকাতা : 

াততযশ্রী, ২০১৬। ৃষ্ঠা ১২৪-১৩০। তপ্রন্ট। ISBN No. 978-81-929244-9-6 

3. ‘কাযা’-ৃষ্ঠা ৯০, ‘কুিতড়, ফাাঁইদ ’-ৃষ্ঠা ১০২-১০৩, ‘ঘং’-ৃষ্ঠা ১৫৮, ‘সিাফকা/ততন’-ৃষ্ঠা ২২২, 

‘তাড়ািাং’-ৃষ্ঠা ২৩১, ‘তযং-কুাঁতড়’-ৃষ্ঠা ৫১৩ (Short Passages)। ফেী সরাকংসৃ্কতত সকাল । ম্পা. 

ফরুণকুভায িিফতবী। করকাতা : অণবা ফুক তিতিতফউটাব, ২০১৬। তপ্রন্ট।  ISBN No. 978-93-

81682-09-8 
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4. ‚স্বপ্নভ িিফতবীয গল্প-বুফন ও তফশ্বান। ‛ তফশ্বান ও ফাংরা াততয । ম্পা. নৎকুভায নস্কয।  

করকাতা : ুমযন্দ্রনাথ কমরজ পয উইমভন, ফাংরা তফবাগ ও আিজবাততক ফেতফদযা তযলৎ, ২০১৬। 

তপ্রন্ট। ISBN No. 978-93-85454-09-7 

5. “ুরুতরায সরাকপ্রমুতি।”সরাকংসৃ্কততয নানাভর । ম্পা. ুরমক ভণ্ডর। করকাতা : ুস্তক 

তফতণ, ২০১৭। ৃষ্ঠা ১৬৪-১৭৫। তপ্রন্ট। ISBN No. 978-93-82663-64-5 

6. ‚ুরুতরায সরাকখাদয।‛ুরুতরা। শ্রীফরুণকুভায িিফতবী  (ম্পা.)। করকাতা : সরাকংসৃ্কতত ও 

আতদফাী ংসৃ্কতত সকন্দ্র, ২০১৭। ৃষ্ঠা ১১৬-১৩২। তপ্রন্ট। ISBN No. 978-81-89956-51-6 

7. ‚বফতিমিযয দবমণ যফীন্দ্রনামথয  তক্ষা।‛ যফীন্দ্রনাথ : তক্ষাতিিায আমরা । সৌতভি সখয ও াভস  

আল দীন (ম্পা.)। ঢাকা,  ফাংরামদ : অন্ব প্রকা, ২০১৭ । ৃষ্ঠা ৩৭-৪৪। তপ্রন্ট। ISBN No. 978-

984-93292-6-8 

 

Books with ISBN 

1. সরাকংসৃ্কতত :ঙ্কট ও ম্ভাফনা। করকাতা : ফেী াততয ংদ, ২০১৪। তপ্রন্ট।  ISBN 978-93-

83590-71-1 

2. প্রে সরাকংসৃ্কতত : জাতী ংততয বাফনা । করকাতা : অক্ষয প্রকানী, ২০১৫। তপ্রন্ট।  ISBN 

978-93-82041-46-7 

3. জীফনানন্দ দাময উনযাম কাফযভতা। করকাতা : অপতফট াফতরতং, ২০১৫। তপ্রন্ট।  ISBN 978-

81-924769-8-8 

4. তনফবাতিত গল্পাি : নানা বাফনা । িণ্ডীিযণ ভুড়া , স্বাগতা গুপ্ত , োফিী ভজুভদায। করকাতা : ফেী 

াততয ংদ, ২০১৪। তপ্রন্ট।  ‚িুািন্দন : িন্দমনয িুা প্রাতপ্ত ‛; ‚পতর : াভিতন্ত্র ও ধনতমন্ত্রয 

অশুব আাঁতামতয দতরর‛; ‚ভততরার াদযী : এক তনষ্ঠাফান ন্ন্যাী‛; ‚সটা : াভিতমন্ত্রয পাাঁদ াতা 

বুফমন‛; ‚দা : জাতীতাফামদয অতযািাময তনীতড়ত ভানফাত্মা‛। ISBN No. 978-93-83590-72-8 
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Article in Magazine (without ISSN)  

1. ‚তিভ যাঢ়ফমেয তিভ প্রািী জনজাতত ফীযড়মদয জীফন ও ংসৃ্কতত। ‛ ভমনাকথন। ম্পা. মাদফ 

দা। ফাতলবক াততয তিকা, ২ ংখযা, ২০১৫। 

 

Seminar Attended 

State Level Seminar : Presented Paper 

1. Rabindra Bharati University — ‚যফীন্দ্রনাথ : বাফনায  বফতিমিয। ‛ Name of the Paper : 

‚উত্তয-ঔতনমফতক সপ্রক্ষামট সগাযা ।‛ 

2. সরাকংসৃ্কতত ও আতদফাী ংসৃ্কতত সকন্দ্র, তথয ও ংসৃ্কতত তফবাগ, তিভফে যকায  —‚দতক্ষণফে 

সক্ষিভীক্ষক গমফলক ও আমরািনািি ।” Name of the Paper : ‚ুরুতরায সরাকংসৃ্কতত : 

সক্ষিভীক্ষমকয তনতফড় মবমফক্ষণ”। 

 

UGC Sponsored (National) Seminars : Presented Papers 

1. Rabindra Bharati University — ‚ফাংরা তশুাততয : ভময আনা। ‛ Name of the 

paper : ‚সরৌতকক  ড়া : তশুয প্রথভ াি।‛ 

2. Vidyasagar College for Women — ‚Contemporary Bengali Literature : in search 

of Folkloric Elements.‛ Name of the paper : ‚বফতিিযভ সরাকজ উাদামনয ভাায : 

বগীযথ তভমেয স াটগল্প।‛ 

3. Folklore Congress Association of India, in collaboration with Gurusaday Museum, 

Joka, Kolkata — ‚Environmental and Folklore : Emerging Dimensions.‛  Name of 

the paper : ‚বূতভজ ম্প্রদাময প্রিতরত তযমফ দূলণ সযামধয প্রতিা।‛ 

4. Dr. Kanailal Bhattacharyya College — ‚Folklore as an integrating force of the 

Diverse‛. Name of the paper : ‚তিভ যাঢ়ফমেয টুু েীমত জাতী ংততয বাফনা।‛  
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5. Gurusaday Museum, in collaboration with Anthropological Survey of India, 

Kolkata — ‚Present Status and Emerging Trends of Folklore Studies in India.‛ 

Name of the paper : ‚ফতবভামনয সপ্রক্ষামট ুরুতরায সরাকপ্রমুতিয বতফলযৎ।‛ 

6. RabindraBharati University — ‚আধুতনক বাযতী াততয। ‛ Name of the paper :  

‚অফক্ষতত ভূরযমফাধ : বগীযথ তভমেয আড়কাতি ।‛ 

7. Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya and Co-organiser : Manbhum 

Mahavidyalaya — ‚মু্ভ তভি : তফমলব তপময সদখা ।‛ Name of the paper : ‚মু্ভ তভমিয 

নাটযিিবা : ংতক্ষপ্ত মবামরািনা।‛ 

8. Ramkrishna Mission Vidyamandir, Belurmath, in collaboration with Folklore 

Congress Association — ‚সরাকংসৃ্কতত িিবা : সদম-সদািময।‛ Name of the paper 

:‚তিভ যাঢ়ফমেয কৃতলমকতন্দ্রক সরাকািায, সরাকতফশ্বা ও সরাকংস্কায।‛ 

9. Acharya Jagadish Chandra Bose College — ‚জন্মতফমলব অদ্বিত ভল্লফভবণ।‛ Name of the 

paper : ‚তততা ামড়য নাযীযা।‛ 

 

International Seminars : Presented Papers 

1. Loukik, in collaboration with Uttara University, Bangladesh — ‚Folklore in 

Changing Perspective.‛ Name of the paper : ‚ফনতফতফ ারা : রূািয।‛ 

2. ICBS — The Third International Congress of Bengal Studies 2013. Name of the 

paper : ‚ুরুতরায সরাকংসৃ্কতত।‛ 

3. Loukik — ‚Bengali Culture : Past and Present.’’ Name of the paper : ‚ুরুতরায স া 

: সকার ও একার।‛ 

4. Ranchi University — ‚Bengali Novels of Two Neighbouring Countries‛ (India and 

Bangladesh). Name of the paper : ‚বগীযথ তভমেয জানগুরু : সরাকাত বুফন।‛ 
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5. Surendranath College for Women (Department of Bengali), in collaboration with 

International Society of Bengal Studies — ‚Globalisation and Bengali 

Literature‛. Name of the paper : ‚স্বপ্নভ িিফতবীয গল্প-বুফন ও তফশ্বান।‛ 

6. Rabindra Bharati University — ‚ফাংরা কথাাততয : উতন-তফ।‛ Name of the paper : 

‚সজযাতততযন্দ্র নন্দীয স ামটাগল্প : স্বাতমন্ত্রয ও বফতিমিয।‛ 

7. Rabindra Bharati University — ‚যফীন্দ্রাতমতযয ািািয। ‛ Name of the paper : 

‚যফীন্দ্রনাথ িাকুমযয সরাকাততয : ািািয।‛ 

8. Uttara University (Bangladesh), Department of Bengali, in collaboration with 

Jahangirnagar University (Bangladesh) & Tagore Center, Rabindra Bharati 

University (India) — ‚যফীন্দ্রনামথয তক্ষা-বাফনা।‛ Name of the paper : ‚বফতিমিযয দবমণ 

যফীন্দ্রনামথয তক্ষা ।‛ 

9. ফাযাকুয যাষ্ট্রগুরু ুমযন্দ্রনাথ কমরজ  (ফাংরা তফবাগ)  — ‚াম্প্রততক ফাংরা বালা ও ংসৃ্কতত।” 

ন্দমববয নাভ : ‚ফতবভামনয সপ্রতক্ষমত তিভ প্রাি-যাঢ়ফমেয সরাকংসৃ্কতত : একতট মবামরািনা।” 

10. Rajshahi University  (Dept. of Folklore), Rajshahi, Bangladesh, in collaboration 

with Loukik, India — “Folklore in the Digital Era.”  Name of the paper : 

“ুরুতরায সরাকংসৃ্কতত : সপ্রতক্ষত সাযার তভতিা।‛ 

Invited Lecture 

 Rabindra Bharati University — ‚Possibilities of the Study on Indigenous People   

in West Bengal.‛ Name of the paper : ‚তিভ যাঢ়ফমেয জনজাতত : গমফলণা বতফলযৎ 

ম্ভাফনা।”  

 

Participated 

Seminar 

1. Society for the Advancement of Performing Arts — ‚তক্ষায ম্ভাফনা : ভাধযভ নাটক।‛ 
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2. Rabindra Bharati University — ‚নানাবাফনা যযীন্দ্রনাথ।‛ 

3. Maharaja Manindra Chandra College — ‚প্রামাতগকী মুগ সভ ততন্দ।‛ 

4. Maharaja Manindra Chandra College — ‚Performing Arts.‛ 

5. Maharaja Manindra Chandra College — ‚Disinvestment and Privatisation—

Impact on the Indian Economy.‛ 

6. Maharaja Manindra Chandra College — ‚Relevance of the Thought of Mahatma 

Gandhi and Dr. B. R. Ambedkar in Contemporary India.‛ 

 

Workshop 

1. Kolkata Society for Asian Studies — ‚Folk Architecture of Asian Villages and 

Towns — A Comparative Study.‛ 

2. Centre for Studies and Research on Tagore (Rabindra Bharati University)— 

‚যযীন্দ্রনাথ।‛ 

 

Membership of recognized organizations 

1. Life Member of International Congress of Bengal Studies (Bangabidya) 

2. Life Member of Folklore Congress Association of India 

3. Associate Member of Kolkata Society for Asian Studies 

4. Associate Member of Loukik 

 

Administrative Experiences  

1. Convener  of Students’ Magazine (Khasra)  Sub-committee 

2. Member of Prospectus Sub-committee 
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Participation in University Examination related works 
  

Acted as an Examiner, Scrutinizer, Invigilator and Visiting Team Member of 
University Examination. 

 

Extra Curriculum Activities  
 

NSS, Skill of Typing Bengali and English 
 

Language Known: Bengali, English, Hindi  
 

Hobbies : Singing and  Reciting 

 

 

Date : 02/06/2018   Chandi Charan Mura 

Place : Kolkata                     

 

 
 

 

 


