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িতিনিধ, আগরতলা, ৮ আগ

৷৷ দীঘ টানা ৮

মােসর পযেব েণর পর অবেশেষ ভারত সরকার
অিরিজৎ দােসর আিব ৃ ত রসায়েনর ১৯
৩৯

ীকৃ িত িদল ডঃ

সহজ িশ াদান প িত সহ

সূ । গত ৭ই আগ , ২০১৮ (ম লবার) ভারত সরকােরর

কিপ রাইট দ র আগরতলা বাধারঘাটি ত রামঠা র কেলেজর
রসায়ন িবভােগর ধান তথা সহকারী অধ াপক ডঃ অিরিজৎ দােসর
আিব ৃ ত এই িশ াদান প িত এবং সূ

িলেক মান তা িদেয়েছ। যার

রিজে শন ন র হল L-77140/2018 ।

উে খ , ডঃ দােসর আিব ৃ ত সহজ িশ াদান প িত ও সূ

িল ৪

মহােদশ যথা েম এিশয়া, ইউেরাপ, উ র আেমিরকা এবং আি কা
থেক

কািশত হেয়িছল। তাছারা এই সূ

িল ইি য়ান ক ািমেকল

সাসাই , অ ােমিরকান ক ািমেকল সাসাই , আি কান ক ািমেকল
সাসাই , ক ািলেফািনয়া ডিভস িব িবদ ালয়, িনউ ইয়ক িস
কেলজ, আেমিরকান ই

উট অব সােয়

এবং ওেপন সােয়

২০১৫ সােল আেমিরকার িবখ াত সফটওয় ার

িরসাচ সাসাই

আেমিরকায় সূিচব সহ মান তা পেয়িছল। স ত, আগ

তকারক সং া minerazzi.com ডঃ দােসর আিব ৃ ত ১৪

পাসার নামক টু ল তরী কেরিছল। যা পরবত সমেয় ২০১৭ সােল আেমিরকার িনউ ইয়ক িস
আেমিরকার িবখ াত িব িবদ ালয় ক ািলেফািনয়া ডিভেসর
আগ ২০১৫ সােল ইি য়ান ক ািমেকল সাসাই

কেলেজর

াগাের সূিচব

াগাের ২০১৫-১৬ সােল ডঃ দােসর আিব ৃ ত সূ

ডঃ দােসর আিব ৃ ত সূ

ফমুলা িনেয় হাইে াকাবন
হেয়েছ। তাছাড়া

িল সূিচব হেয়েছ ।পাশাপািশ

িলেক মান তা িদেয় তােদর গেবষনাপে

কাশ কেরেছ । তাছাড়া

ডঃ দাস িডেস র ২০১৩ সাল থেক আেমিরকান ক ািমেকল সাসাই র একমা আমি ত সদস িহেসেব ি পুরা থেক কাজ কের যাে ন।
এই কােজ সহেযাগীতার জন ডঃ দাস রামঠা র কেলেজর
ডঃ দােসর এই সাফেল আই আই

াগােরর

াগািরক রামকৃ

ভ াচাযেক িবেশষ ভােব ধন বাদ জািনেয়েছন।

খরগপুেরর রসায়ন িবভােগর অধ াপক ডঃ িপ ক চ রাজ, হােয় াবাদ িব িবদ ালেয়র রসায়ন িবভােগর

অধ াপক ডঃ সমর মার দাস, কলকাতা িব িবদ ালেয়র অবসর া অধ াপক ডঃ িজ এন মুখািজ, গৗহা

িব িবদ ালেয়র অধ াপক ডঃ এইচ

ক শমা, ি পুরা ক ীয় িব িবদ ালেয়র অধ াপক ডঃ আর ক নাথ ও রিজ ার শািনত দবরায় ডঃ দাসেক অিভন ন জািনেয়েছন।
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