
 

 

MOYNA COLLEGE 

FACULTY ACADEMIC PROFILE/ CURRICULLAM VITAE 

(Up to 30.06.2021) 

 

1. Name           :  Mrinmay Kumar Mahata 

2. Department    : Bengali  

3. Designation    : Assistant Professor 

4. Educational Qualification: (BA, MA, M.Phil. Phd, NET Etc.) 

Degree  Year  From Which the Degree was 
Obtained  

B.A 2003 Vidyasagar University 

M.A 2005 Vidyasagar University 

NET June’ 2008 University Grants Commission 

5. Award:              

6. Permanent Address :  Gokuldahm Block-B, Maniktala, Tamluk,          

Purba Medinipur, West Bengal  

7. Contact Number     :  9732832029 

8. Email ID              : mrinmaymahata1@gmail.com 

9. Date of Joining       : 04.05.2010 



10. Past Employments/ Academic Experience: Assistant Teacher, 

Jhargram Nanibala Vidyalaya (14.06.2005 - 03.05.2010) 

11. Specialization        :  Folk Lore  

12. Area of Teaching    :  Poetry, Essay, Drama, Folklore  

13. Orientation/ Refresher/Short-Term Course etc.  

Course Date Duration in 
Weeks 

University/ 
Organization 

Orientation 
Programme  

24th Jan, 2014 to 
20th Feb, 2014 

4 Weeks UGC-ASC, 
The Univ. of Burdwan 

Orientation 

Programme 

17th March to 23rd 

March 

1 Week Ramkrishna Mission 

Ashram, Narendrapur 

Refresher 
Course  

1st Sep., 2015 to  
21st Sept., 2015 

3 Weeks  UGC-HRDC, 
The Univ. of Burdwan 

Refresher 

Course 

7th Jan, 2021 to 

21st Jan, 2021 

2 Weeks HRDC,  

Jadvpur University 

 

14. Publication : 

a. Research Journal : 9 publications  

i.  ববববব ববববববববব ববববব ববববব ববব 

ববববববববববব বববব ব ববববববব – বববববব, 

ISSN 2454-4992, বববববব ব-বব, বববববব ববব : ববব 

ববববব  

ii. ববববববববববববব ববববব-ববববব – ববববব 

বববব, ISSN 0871-5819, বববববব বব-বব, বববববব 

ববব : ববববববব ববববব   

iii. বববববববববববব ‘ববববববববববব’ ববববববব 

বববববববব বববববববব ববববববববববব – 

ববববব বববব, ISSN 0871-5819, বববববব বব-বব, 

বববববব ববব : ববববববব ববববব   

iv. ‘ববববব ববব’ বববববব ববববববববব ববববব 

বববববব-ববববব – বববববব, ISSN 2454-4992, 

বববববব বব-বব, বববববব ববব : বববববববব 

ববববব  



v. বববববব ববববব ববববব ববববববব বববব ব 

ববববববববব ববববববববববব বববববব : 

বববববববববববব ববববব – বববববব, ISSN 2454-

4992, বববববব ববব-ববব, বববববব ববব : 

বববববববব ববববব   

vi. ববববববব বববববববববববববববব বববববব 

বববববব-ববববব – ববববব বববব, ISSN 0871-5819, 

বববববব বব-বব, বববববব ববব : বববববববব 

ববববব  

vii. ববববব বববববববববববব বববব ববববববববববব 

– ববববব (UGC Care Listed Journal), ISSN 2319-8389, 

বববববব ববব-ববব, বববববব ববব : ববববব 

ববববব  

viii. বববব ববববব বববববব বববব বববববব 

ববববববব বববববববববববব ববববব – বববববব 

(E Journal), ISSN 2347-8055, anurananjournal.org/vol-

9/Mrinmoy-Mahata.pdf, বববববব ববব : ববববববব 

ববববব  

ix. ববববববববব ববববব ব ববববববববববব – ববব 

ববববব (UGC Care Listed Journal), বববববব ববব-ববব, 

বববববব ববব : বববববববব ববববব   

b. Books (Author/Editor) :  

c. Chapter or Article in Edited Book : 5 publications  

i. ববববববব : ববববববববববব ববববববব –  

ii. বববব ববববব ববববব ব বববব, বববব : ববববববব 

ববববববব ববববব, ISBN 978-93-84729-21-9, 

ববববববব : বববববববব বববব ব বববববব 

বববববববব, ববববববববববব, বববববব ববববব  

iii. ববববববববব ববববব ববববববব, 

বববববববববববব ববববববব, ISBN 978-93-88857-70-

3, ববববববব : বববববব বববব ব ববববববব ববব, 

বববববববববববব, ববববব 



iv. ববববববববববববব বববববব বববববব বববববব 

ববববববব বববববব, বববববববব ববববব 

ববববববব ব বববববববব, ISBN 978-93-90717-48-4, 

ববববববব : বব ববববববব ববববব ব 

ববববববববববব বববববববববব, ববববব, 

বববববববব ববববব  

v. বববববববব-বববববব বববববববব বববববব, 

বববববব বববববব, ববববববববব ব বববববববব, 

ISBN 978-9388988-78-0, ববববববব : বববববব 

বববববববববব, বববববব ববববব ববববব ব 

বববববব ববব, বববববব ববববববব বববব, বববব 

(ববববববববব)ব   

d. Conference/Seminar Volumes :  

e. Notable Journalism             : 

15. Editor(s)/Co-Editor(s)         :  

16. Research Projects             :  

17. Invited Lecture Delivered    :  

18. Paper Presented in Conferences, Seminars, Workshop and 

Symposia: 

i. ববববব বববববব বববববববববব; ‘ববববব 

ববববববব বববববব বববববববববব’, বববব 

ববববববব : ‘ববববববব বববববব : বববববববববব 

ব ববববববববববব’; ববববব : ববববব ববববব, 

বববববববববব ববববববববববববব; বব-বব 

ববববব ববববব 

ii. ববববব বববববব বববববববববব; ‘বববববব 

ববববববববববব ববব ববব ববববব’, বববব 

ববববববব : ‘বববববব ববববববব : 

বববববববববববব বববব’, ববববব : ববববব 

ববববব, ববববব বববব ববববববববববব; ব-ব 

ববববব ববববব  

iii. ববববব বববববব বববববববববব, ‘Equality and 

Discrimination: Ethical, Religious and Socio-Economic Issues’; 



বববব ববববববব : ‘ববববববব : ববববববববববব 

ববববববব’; ববববব : ববববব ববববব, বববব 

বববব; বব-বব ববববব ববববব  

iv. ববববববববববব বববববব বববববববববব, ‘Women 

in Modern Bengal: Society, Education and Literature’, বববব 

ববববববব : ‘ববববববব : বববববব ববববব 

ববববববববব’, ববববব : বববববববববববব বব 

বববববববব, ববববববব ববববববববববববব, 

ববববব ববববব, ববববব বববব ববববববববববব ব 

ববববববববববব বববববববববব; ব-ব বববববব 

ববববব   

v. ববববববববববব বববববব বববববববববব, 

‘বববববব বববব বববববববব : বববব-

ববববববববব’, বববব ববববববব : ‘বববব বববব 

বববব ববববববব বববববব : ববববব ব 

বববববববব’, ববববব : ববববব ব বববববব ববববব, 

বববববব বববব, বব বববববব ববববব  

vi. ববববববববববব বববববব বববববববববব, 

‘ববববববব ব বববববববববব ববববববব 

ববববববববব’, বববব ববববববব : ‘বববববববব 

বববববববব ববববববব’, ববববব : ববববব ববববব 

ব ববববববববববব বববববববব বববববববববববব 

ববব, বববববববব বববব; বব-বব ববব ববববব  

vii. ববববববববববব বববববব বববববববববব, ‘বববব 

ববববব বববববব বববব বববববব ব বববব 

বববববব’, বববব ববববববব : ‘বববব বববববব 

বববববববব ববববববব বববববববববববব 

ববববব’, ববববব : ববববব ববববব, ববববববব 

বববববব বববব, বব ববববব ববববব  

viii. ববববববববববব বববববব বববববববববব, 

‘বববববব বববব ববববব ববববব : ববববব 

ববববববববব ববববববববব’, বববব ববববববব : 

‘ববববব ববব’ বববববব ববববববববব ববববব 



বববববব ববববব, ববববব : বববব বববববববব 

ববববববব বববববববববব ববববববববববববব, 

ববব বববববব (ISSN 0976-9463), ব বববববববব 

বববব বববববববববববব; বব-বব ববববব ববববব   

ix. ববববববববববব বববববব বববববববববব; 

‘ববববব বববববববব ববববববব : বববববববববব 

বববববব’, বববব ববববববব : ‘ববববববব 

ববববববববববব : ববববব বববববববববব’, 

ববববব : ববববব ববববব, বববববববব ববববববব 

ববববব ববববববববববববব; ব-ব বববববববববব 

ববববব 

x. ববববববববববব বববববব বববববববববব; 

‘ববববব ববববব ববববববব’; বববব ববববববব : 

‘বববববববব বববববববব ব ববববববববববববব 

‘বববববববব-ববববব’ ববব’; ববববব : ববববব 

ববববব ব ববববববববববব বববববববব 

বববববববববববব ববব, ববববববব বববববব 

বববব; বব ববববব ববববব  

xi. ববববববববববব বববববব বববববববববব; 

‘ববববববববব বব : বববববব বববববব ববববব 

ববববববব’; বববব ববববববব : ‘বববব ববববব 

ববববব বববববববববববব বববববব-ববববব’; 

ববববব : ববববব ববববব, বববববববববববব 

ববববব বববববববববববব; বব-বব ববববববব 

ববববব  

19. Seminar/Conferences/Webinars/Workshops Organized:  

i. ববববববববববববব বববববব বববববববববব; 

ববববববব, বববববববববব ববববব ববববব; বববব 

: বববববব ববববব ববববববব; ববববব : ববববব 

ববববব, বববব বববব; বববব  

ii. ববববববববববববব বববববব বববববববববব, 

ববববববব; বববববববববব ববববব ববববব, বববব 



: ববব ববববব ববববব বববব; ববববব : ববববব 

ববববব, বববব বববব; ববববব  

iii. ববববববববববববব বববববব বববববববববব, 

ববববববব, বববববববববব ববববব ববববব; বববব 

: ববব ববববব ববববব বববববববব 

ববববববববববববববব; ববববব : ববববব ববববব, 

বববব বববব; ববববব  

iv. ববববববববববববব বববববব বববববববববব; 

ববববববব, বববববববববব ববববব ববববব; বববব 

: বববববব ববববব ববববব; ববববব : ববববব 

ববববব, বববব বববব, ববববব  

v. ববববববববববব বববববব বববববববববব; 

ববববববব, বববববববববব ববববব ববববব; বববব 

: ‘Role of Library in Teaching and Learning in Higher 

Education’; ববববব: বববব-ববব বববববববববববব ব 

বববব বববব; বব বববববববববব ববববব  

vi. ববববব বববববব বববববববববব; ববববব, 

বববববববববব ববববব ববববব; বববব : 

‘Mathematics and its Applications’, ববববব : বববব 

ববববব ব ববববববববববব বববববববব 

বববববববববববব ববব, বববব বববব; বব 

বববববববববব ব ব ববববববব ববববব  

vii. ববববববববববব বববববব বববববববববব; 

ববববববব, বববববববববব ববববব ববববব; বববব 

: ‘বববববববব ববববব ববববব ববববববব : বববব-

বববব’, ববববব : ববববব ববববব ব 

ববববববববববব বববববববব বববববববববববব 

ববব, বববব বববব; বব ববববববব ববববব 

viii. ববববববববববব বববববব বববববববববব; 

ববববব, বববববববববব ববববব ববববব; বববব : 

Digital Learning Beyond Pandemic; ববববব : বববববববব 

বববববববববববব ব ববববববববববব বববববববব 



ববববববববব ববব, বববব বববব; বব 

বববববববববব ববববব  

ix. ববববব বববববব বববববববববব; ববববববব, 

বববববববববব ববববব ববববব; বববব : 

‘ববববববব : বববববববব বববববব, বববববববব ব 

ববববববব’; ববববব : ববববব ববববব ব 

ববববববববববব বববববববব বববববববববববব 

ববব, বববব বববব (ববববববববব ‘বববববব’ 

বববববব-ববববববব); ব বববববববব ববববব    

20. Visiting Professor: 

21. Membership of Learned Societies:  

22. Administrative Experience:  

i. Former Member, Moyna College Governing Body 

ii. Former Programme Officer NSS, Moyna College Unnit 

iii.  Co-Ordinator, Internal Quality Assurance Cell  

23. Other Notable Activities:  

 


