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আপেডট
িতিনিধ, আগরতলা, ২৩ অে াবর ৷৷ িব ােনর যুেগ জীবেনর গিত ত থেক ততর হে – েত েকই গিতর সে মািনেয় নয়ার
েচ ায় িল । সােবকী প িতর জায়গায় পিরবতন ায় াত িহক হেয় দাঁিড়েয়েছ। সই সূ ধেরই আগরতলা বাধারঘাটি ত রামঠা র কেলেজর
রসায়ন িবভােগর ধান তথা সহকারী অধ াপক ডঃ অিরিজৎ দােসর িশ াদােন যু হল যুেগর সে তাল িমিলেয় নব যুি । ধু রাজ নয়, দশ
ছািড়েয় িবেদেশর িব ােনর িশ াথ েদর জন রসায়নেক সহজেবাধ করার পাশাপািশ ছা ছা ীেদর িবনামূেল িশ াদােনর
িনেয় ডঃ দাস
www.arijitchemistryworld.com নােম নতু ন এক ওেয়বসাইেটর সূচনা কেরেছন। ডঃ দােসর ত াশা তাঁর এই নতু ন রসায়ন

স

িকত ওেয়বসাইট রসায়ন িবদ ার

সহজ পেথর িদশা দেব।
ছা ছা ীেদর িবনামূেল িশ াদােন ডঃ দােসর এই নব যুি েক সাধুবাদ জািনেয়েছন রসায়েনর িবখ াত

ে

িব ােনর উ রসূরীেদর অেনকটাই

লার অধ াপক ডঃ িজ এন মুখািজ। ডঃ

দাসেক এক েভ া বাতায় অধ াপক ডঃ িজ এন মুখািজ িলেখেছন “You are really great, Arijit”।
উে খ , ডঃ অিরিজৎ দােসর ‘Education in Chemical Science & Technology’ ত রসায়ন িবদ ার ১৬ সহজ িশ াদান প িত সহ
৩৬ আধুিনক ফমুলার সংেযাজন রেয়েছ। ২০১৫ সােলই Indian Chemical Society ডঃ দােসর এই নতু ন ফমুলা অনুেমাদন দয়। তাছাড়াও
আেমিরকার রাসায়িনক িশ া স িকত জানাল “World Journal of Chemical Education”-র বুক চা াের ডঃ দােসর ৪ ব ন েমর জন
এবং ৩ চু কীয় ধেমর জন মাট ৭ ফমুলা কািশত হয়। এইসব সহজেবাধ ফমুলা ডঃ দােসর ওেয়বসাইট থেক ছা ছা ীরা সহেজই পেয়
যােব। যােত কের রসায়েনর ছা ছা ীেদর অেনকটাই সহজ পেথর িদশা দেব ডঃ দাসেক এই ওেয়বসাইট।
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