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Dr. OLIVIA BANERJEE 

State Aided College Teacher (SACT). 

Appointed as Govt. Approved Part-Time Teacher, Dept. of Bengali. 

 

Email  : oliviabanerjee08@gmail.com 

Mobile  : 9051415489 

Date of Joining  : 20 August 2010 

Experience in Teaching  : UG: August 2010-till 

PG: March 2012-August 2014 (PG Section, Fakirchand 

College, Diamond Harbour) 

Educational Qualification : M.A. (2009, University of Calcutta) 

   M.Phil. (2011, University of Calcutta) 

Ph.D.  (2022, University of Calcutta) 

 

Specialization  : Modern Bengali Poetry 

Area of Interest  : Bengali Poetry, Neocolonial Bengali Writings, Life-Writing 

Award   : Gabeshak Sammanana 2022 by Kolkata Little Mgazine Library  

   O Gabeshana Kendra (Announced). 

 

Participation in Administrative activities:  

• Member, Routine Committee, Panchur College 

• Member, Cultural Committee, Panchur College 

• Member, Maintenance Committee, Panchur College 

• Member, Library Committee, Panchur College 

mailto:oliviabanerjee08@gmail.com
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Involvement in Academic/ Professional Organizations:  

• Member, The Asiatic Society, Kolkata 

• Member, Little Magazine Library O Gabeshanaakendra, Kolkata 

 

Editorial Board Member 

• সহ-সম্পাদক, বাইশে শ্রাবণ – কববতা ও কববতাচচচা ববষয়ক ষান্মাবসক [ISSN 2454-2180] 

• সহ-সম্পাদক, লাবণয – বাাংলা ববভাগীয় পবিকা (প্রাক্তনী সাংসদ, ববশবকানন্দ মবহলা মহাববদযালয়) 
 

Publications 

A. Articles in Book 

• “আমার নাম ভারতবষচ : ভাশলাবাসা আর অবভমান”, রবীশরাত্তর বাাংলা কববতা : পাশের নানা মািা, সম্পাদনা 

: তরুণ মুশ াপাধ্যায়-ঋতম মুশ াপাধ্যায়, কলকাতা : করুণা প্রকােনী, ২০১০, পৃ. ১৭৯-১৮৭। 

• “ববপন্ন ববস্ময় : ঘুশর দাাঁড়াশনাই ভাশলা”, একাশলর বাাংলা কববতা : অনুভশবর বনজস্ব ভাশষয, সম্পাদনা : 

সনৎকুমার নস্কর, কলকাতা : ববদযা, ২০১১, প.ৃ ১০৪-১০৯। 

• “নারীশচতনাবাদ বকাংবা বনশজশক চচনার প্রয়াস মাি”, বমতাবল : কববতার দপচশণ বমতা দাস পুরকায়স্থ, 

সম্পাদনা : আবেস রায়, কলকাতা : ফণীমনসা, ২০১৩, প.ৃ ৩৬-৪৭। [ISBN 978-81-9211186-3-5] 

• “েতবষচ পশর অচলায়তন : অপরূপ ভাঙাগড়ার বেল্প”, অচলায়তন : বনষ্ঠা ও বনষ্ক্রমণ, সম্পাদনা : তপসযা 

চঘাষ, কলকাতা : অক্ষর প্রকােনী, ২০১৫, পৃ. ১৬৪-১৮০। [ISBN 978-93-82041-20-7]  

• “কববর আত্মকথা : কববর অবভপ্রায়”, চল াবলব র পােোলা, সম্পাদনা : মৃন্ময় প্রামাবণক, গাঙবচল, ২০২২, 

প.ৃ ২৫৬-২৭২। [ISBN 978-93-90621-73-6] 

 
 

B. Articles in Journals 

• “বনজস্ব বববর চেশড়”, অনন্দা – োমসুর রাহমান সাং যা, সম্পাদক : শ্রীপণচা রায়, বিতীয় বষচ প্রথম সাংস্করণ, 

শ্রাবণ ১৪২১, প.ৃ ৮০-৮৪। [ISSN 2322-0716] 

• “আমাশদর লাজুক কববতা : রণবজৎ দাে”, বাইশে শ্রাবণ, সম্পাদক : নীলরতন সরকার, প্রথম বষচ প্রথম 

সাং যা, ববো -আবিন ১৪২১, প.ৃ ১০৩-১০৮ [ISSN 2454-2180] 

• “কববর আত্মকথায় বাঙাবল কববসত্তার বনবমচবত : মধু্সূদন, নবীন চসন ও রবীরনাথ”, লাবণয বাাংলা ববভাগীয় 

পবিকা (প্রাক্তনী সাংসদ), সম্পাদক : মনামী বসু, ২০১৫-১৬, পৃ. ২৩-২৫। 

• “সুভাষ মুশ াপাধ্যাশয়র কববতায় ‘নারী’ : ‘আমাশদর থাক বমবলত অগ্রগবত’”, জলাকচ কলকাতা বইশমলা 

২০২০, সম্পাদক : মানব চক্রবতচী, অষ্টাববাংে বষচ, প্রথম-বিতীয়-তৃতীয় যুগ্মসাং যা, জানুয়াবর ২০১৮-বিশসম্বর 

২০১৯, পৃ. ৭২-৮৪। 
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• “বুদ্ধশদব বসুর আত্মকথা : কববজীবশনর জলেবব”, এবাং মহুয়া (ববিববদযালয় মঞ্জুরী আশয়াগ অনুশমাবদত 

তাবলকার [২০২১] অন্তভুচক্ত), সম্পাদক : মদনশমাহন চবরা, ২৩তম বষচ ১৪৩ সাং যা, বিশসম্বর ২০২১, পৃ. 

১৫৩-১৫৭। 

• “পববি মুশ াপাধ্যায় : এক ববষাদ-চপ্রাবথত কবব-আত্মা”, বনানী— শ্রদ্ধা বনশবদন সাং যা, সম্পাদক : অধ্ীরকৃষ্ণ 

মণ্ডল, ২০২২, প.ৃ ৩৫৮-৩৬৭। [ISSN 2581-9828]  

• “চার দশকের চার েবি : আত্মেথায় সত্তা ও সমকয়র েথেতা”, ছাপাখানার গবি, সম্পাদক : চদবাবেস 

মণ্ডল, মম ২০২২, পৃ. ৩৪-৬৮। [ISSN 2347-1808] 

• “কালীকৃষ্ণ গুহর আত্মকথা ও অনযানয গদয”, রুদ্রকাল, সম্পাদক : প্রবীর চশটাপাধ্যায়, দেম বষচ প্রথম 

সাং যা, জানুয়াবর-জুন ২০২২, প.ৃ ১৩১-১৪১।  

• “পিাববল ও সশনশের আশলাশক মাইশকল মধু্সূদন দশত্তর কববসত্তার স্বরূপ-সন্ধান : ঔপবনশববেক বুবদ্ধজীবীর 

মারীচী ববভ্রম ও আত্ম-আববষ্কার, ববভাগীয় গশবষণা-পবিকা, বঙ্গভাষা ও সাবহতয ববভাগ, কবলকাতা 

ববিববদযালয়। (প্রোবশতিয) 

• “রামকুমার ববদযারশের কুবল-কাবহনী : উপবনশবশের এক অনযতর আথচ-রাজননবতক আ যান”, ববভাগীয় 

পবিকা, তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাবহতয ববভাগ, কবলকাতা ববিববদযালয়। (যন্ত্রস্থ) 

• “আকের দশকের িাাংিা েবিতা : নিয-ঔপবনকিবশে মচতনার মপ্রবিকত”, পরম্পরা। (যন্ত্রস্থ) 

• “‘পৃবথিীকে বদকয় মগবছ আত্মজীিনীবে, পকে মদকখা, েী হকয় বছিাম—’ : মণীন্দ্র গুকের অিয় মািকিবর ”, 

সঞ্চারী— িাাংিা বিভাগীয় পবিো, বিকিোনন্দ মবহিা মহাবিদযািয় (যন্ত্রস্থ)। 
 

C. Articles in Online Journal 

• “প্রকৃত কববতা থাশক শুভকামনার মশতা জশন্ম ও ববদাশয়”, মাইকসবপে মিঙ্গবি অনিাইন বনউজ মপােটাি, 

১০ এবপ্রি ২০২১, বিঙ্ক : https://www.mysepik.com/real-poetry-is-born-of-good-wishes-and-

farewells/?fbclid=IwAR1DYExr0guxCIfpgS73BwO-

f8mO2WCGrpFh5LJlKwMrArDByftCX5zFHyQ  
• “পালশকর মশতা কথা, তার মশধ্য পৃবথবীর নড়াচড়ার েব্দ”, আশরক রকম, নবম বষচ ঊনববাংে সাং যা, ১-১৫ 

অশটাবর, ২০২১, ১৬-৩০ আবিন, ১৪২৮ সম্পাদে : শুভনীি মচৌধুরী। বিঙ্ক : 
[https://arekrakam.com/issues/9th-Year-19th-Issue-1-15-October,-

2021/details/?details=396] 
 

 

D. Seminar Proceedings: 

• “কববতার ববকল্প ববি– আবমই প্রথম ববশদ্রাবহনী”, বাাংলা কববতায় প্রবতবাদ, সম্পাদনা : ে.ইমানুল হক, 

কলকাতা : বাাংলা ববভাগ, ববধ্াননগর সরকারী মহাববদযালয়, ২০১৩। পৃ. ১৫১-১৬১। [ISBN 978-93-

83521-08-1] 

• “নােশক নান্দবনক প্রবতবাদ : অচলায়তন”, বাাংলা নােশক প্রবতবাদ, সম্পাদনা : উত্তমকুমার ববিাস, বাাংলা 

ববভাগ, েযামাপ্রসাদ কশলজ, ২০১৩, প.ৃ ৪৭-৫০। 

https://www.mysepik.com/real-poetry-is-born-of-good-wishes-and-farewells/?fbclid=IwAR1DYExr0guxCIfpgS73BwO-f8mO2WCGrpFh5LJlKwMrArDByftCX5zFHyQ
https://www.mysepik.com/real-poetry-is-born-of-good-wishes-and-farewells/?fbclid=IwAR1DYExr0guxCIfpgS73BwO-f8mO2WCGrpFh5LJlKwMrArDByftCX5zFHyQ
https://www.mysepik.com/real-poetry-is-born-of-good-wishes-and-farewells/?fbclid=IwAR1DYExr0guxCIfpgS73BwO-f8mO2WCGrpFh5LJlKwMrArDByftCX5zFHyQ
https://arekrakam.com/issues/9th-Year-19th-Issue-1-15-October,-2021/details/?details=396
https://arekrakam.com/issues/9th-Year-19th-Issue-1-15-October,-2021/details/?details=396
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Invited Talk : 

• “নবয-ঔপবনশববেক চচতনা ও বাাংলা কববতা”, োিদল আশয়াবজত ‘একবে কববতা সন্ধযা’, ৮ম আন্তজচাবলক 

আশলাচনাসভা, ১১ চফব্রুয়াবর ২০২১। সম্প্রচার বলঙ্ক : 

https://www.youtube.com/watch?v=5egEBrpQqcQ 

 

Paper Presentation 

• “কববতার ববকল্প ববি – আবমই প্রথম ববশদ্রাবহনী”, ‘বাাংলা কববতায় প্রবতবাদ’ েীষচক বি-বদবসীয় জাতীয় 

আশলাচনাচক্র, আশয়াজক : বাাংলা ববভাগ, ববধ্াননগর সরকারী মহাববদযালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠশপাষক : 

ববিববদযালয় মঞ্জুরী আশয়াগ, ২০১৩। 

• “নােশক নান্দবনক প্রবতবাদ : অচলায়তন”, ‘বাাংলা নােশক প্রবতবাদ’ েীষচক বি-বদবসীয় জাতীয় আশলাচনাচক্র, 

আশয়াজক : েযামাপ্রসাদ কশলজ, কলকাতা, পৃষ্ঠশপাষক : ববিববদযালয় মঞ্জুরী আশয়াগ, ৮-৯ মাচচ, ২০১৩। 

• “নবয ঔপবনশববেক চচতনা ও বাাংলা কববতা”, ‘১৯৪৭-পরবতচী বাাংলা সাবহতয ও সাংসৃ্কবত : নানা অবভম ু’ 

েীষচক বি-বদবসীয় আন্তজচাবতক আশলাচনাচক্র, আশয়াজক : বাাংলা ববভাগ, ববিভারতী, ১৯-২০ চসশেম্বর 

২০১৬। 

• “আশ্রম-ববদযালয় চথশক ববিভারতী : অচলায়তন-এর চপ্রবক্ষশত”, ‘বেক্ষা ও সাংসৃ্কবত’ েীষচক বি-বদবসীয় 

জাতীয় আশলাচনাচক্র, আশয়াজক : ববশবকানন্দ মবহলা মহাববদযালয়, পৃষ্ঠশপাষক : পবিমবঙ্গ সরকার, ৪-৫ 

এবপ্রল ২০১৮। 

• “সুভাষ মুশ াপাধ্যাশয়র কববতায় নারী : চতামার আমার বমবলত অগ্রগবত”, জন্মেতবশষচ বকবফ আজ়বম, সুভাষ 

মুশ াপাধ্যায় ও অমৃতা প্রীতম’ েীষচক বি-বদবসীয় জাতীয় আশলাচনাচক্র, আশয়াজক : তুলনামূলক ভারতীয় 

ভাষা ও সাবহতয ববভাগ, কবলকাতা ববিববদযালয়, পৃষ্ঠশপাষক : ববিববদযালয় মঞ্জুরী আশয়াগ, ৩০ জানুয়াবর-১ 

চফব্রুয়াবর ২০১৯। 

• “েবি শামসুর রাহমাকনর আত্মেথায় িাাংিাকদশ : স্বপ্ন ও িাস্তিতা”, িাাংিাকদকশর স্বাধীনতার সুিণটজয়ন্তী 

উদযাপন, আন্তজটাবতে িঙ্গবিদযা পবরষৎ েতৃটে আকয়াবজত তৃতীয় আন্তজটাবতে আন্তজটাবিে আকিাচনাচক্র, 

১৪-১৬ বিকসম্বর ২০২১। 

https://www.youtube.com/watch?v=5egEBrpQqcQ

