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িতিনিধ, আগরতলা, ২০ আগ

৷৷ ডঃ অিরিজৎ

দােসর মু েট ফর সংেযািজত হল নতু ন একপালক। রােজ র িশ া
জগেত পিরিচত ব ি

ডঃ অিরিজৎ দােসর জীবনী এবার ‘ওইিক

বােয়ােস’ (wiki bios)। স

িত সরাসির ‘Wikipedia’ থেক ডঃ

অিরিজৎ দােসর জীবনী িনেয় তা কাশ কেরেছ জনি য় ‘wiki bios’
এ। পাশাপািশ ‘wiki bios’ ডঃ দােসর বশ িকছু সহজ িশ াদান
প িত এবং আধুিনক ফমুলা সংেযািজত কেরেছ।
ডঃ অিরিজৎ দাস আগরতলা িব িব এম কেলেজর রসায়ন িবভােগর
সহকারী অধ াপক। সুদীঘ গেবষনার ফসল িহেসেব মািকন যু রা
িভ ক রাসায়িনক িশ া স

িকত জানাল “World Journal of

Chemical Education”-এ ডঃ দােসর রসায়ন িবদ ার ১৯
িশ াদান প িত সহ ৩৯

আধুিনক ফমুলার সংেযাজন রেয়েছ।

তাছাড়া বুক চা াের ডঃ দােসর ৪
চু কীয় ধেমর জন মাট ৭

ব ন

েমর জন এবং ৩

ফমুলা কািশত হেয়িছল।

পাশাপািশ ডঃ দাস িবে র ৮৬
চ াি

সহজ

দশেক হািরেয় দেশর নাম উ ল কের ক ািমেকল এডু েকশেন (উ াবনী

য়নিশপ-২০১৮ জয়লাভ কেরিছেলন। মািকন যু রা

ৃিতবধনিবদ া) িব

িভি ক সং া International Agency for Standards and Ratings

(IASR) ডঃ অিরিজৎ দাসেক ‘ফাদার অব মডান ক ািমেকল এডু েকশন (উ াবনী

ৃিতবধনিবদ া)’ এর উপািধও িদেয়েছ।

ধু তাই নয়, িব ােনর িশ াথ েদর জন রসায়নেক সহজেবাধ করার পাশাপািশ ছা ছা ীেদর িবনামূেল িশ াদােনর

িনেয় ডঃ দাস

www.arijitchemistryworld.com নােম এক ওেয়বসাইেটর সূচনা কেরিছেলন।
ডঃ দােসর িনরলস েচ ার এরকম অসংখ উদাহরণ রেয়েছ। যা রসায়েনর ছা ছা ীেদর অেনকটাই সহজ পেথর িদশা িদে ।
ডঃ অিরিজৎ দােসর এই সাফেল ক ািলফিনয়া িব িবদ ালেয়র অিধকতা অধ াপক ডলমার লােসন, কল াণী িব িবদ ালেয়র া ন উপাচায
অধ াপক এ ক দাস, কলকাতা িব িবদ ালেয়র অবসর া অধ াপক তথা রসায়েনর িবখ াত

লার অধ াপক ডঃ িজ এন মুখািজ, ওয়া

জানাল পব কিমক াল এডু েকশােনর এিডটর-ইন-িচফ অধ াপক িভ জহ াধম সহ বস কেয়কজন িবিশ ব ি

রা ডঃ দাসেক

েভ া ও

অিভন ন জািনেয়েছন।
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