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প্ৰেছ বিজ্ঞবি
উচ্চ বিক্ষাৰ প্ৰক্ষত্ৰখবিত ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ বিক্ষা অবিযাি (ৰুচা) , অসমৰ িতুি সংযযাজি :
“হায়াৰ এডুযেছি ইিফৰযমছি বচযেমৰ অধীিত” “েুযডণ্ট এডবমছি ইিফৰযমছি বছযেম” ৰ
মুেবি
ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ বিক্ষা অবিযাি (ৰুচা), অসমৰ বিবিন্ন উযেখিীয় িতুি পদযক্ষপ সমূ হৰ বিতৰত
এবি অিযতম হহযছ, “হায়াৰ এডুযেছি ইিফৰযমছি বছযেম” স্থাপি। ৰুচা অসমৰ এই বছযেমত,
অসমৰ সেযিাযিাৰ উচ্চবিক্ষা েবতষ্ঠািৰ তিত উযেবখত তথ্য সমূ হ সংগ্ৰহ েবৰ সংৰক্ষণ েবৰ
ৰখাৰ িযৱস্থা েৰা হহযছে) উচ্চ বিক্ষাৰ েবতষ্ঠািৰ তথ্য।
খ) ছাত্ৰ- ছাত্ৰীৰ িাম িবতিেৰণৰ িাযি িাগবতয়াি তথ্য।
গ) অধযাপে –অধযাবপোৰ বিতং তথ্য আৰু
ঘ) ছাত্ৰ- ছাত্ৰীৰ তথ্য।
এই তথ্য বচযেমৰ েথ্ম স্তৰত ৰুচা অসমৰ অধীিত ইবতমযধয “উচ্চ বিক্ষাৰ েবতষ্ঠািৰ তথ্য” আৰু
“ছাত্ৰ- ছাত্ৰীৰ িাম িবতিেৰণৰ িাযি িাগবতয়াি তথ্য” যু গুত েবৰ “েুযডণ্ট এডবমছি ইিফৰযমছি
বছযেম” িাম বদ জিসাধাৰণৰ িাযি আবজ ২৬-৬-২০২০ তাবৰযখ অসম চৰোৰৰ উচ্চ বিক্ষা বিিাগৰ
আয়ু ক্ত ও সবচি শ্ৰীযু ত েীতম িইেীয়া, আই এ এছ, ডাঙৰীয়াই ৰাইজৰ িাযি মুেবি েবৰ বদযয়।
উক্ত অিু ষ্ঠািত উপবস্থত আবছি উচ্চ বিক্ষা বিিাগৰ সবচি তথ্া ৰুচা অসমৰ সঞ্চািে েধাি ড0
দীপে মজুমদাৰ।

এই তথ্যসমূ হ সংগ্ৰহ আৰু সংৰক্ষণৰ িাযি ৰুচা অসযম ইবতমযধয বিজা িিীয়াকে ছফিৱাৰ েস্ত্তত
েবৰ উবিয়াইযছ। এই ছফিযৱৰত সংৰবক্ষত তথ্য সমূ হে িছৰৰ এবি বিবদিে সময়ত অদযািবদ েৰা
হ’ি।
এই তথ্য প্ৰেন্দ্ৰৰ আৰম্ভবণ বহচাযপ, ইবতমযধয ১৫৯ খি মহাবিদযািয়ৰ তথ্য বচযেমত ৰখা হহযছ। এই
মহাবিদযািয় সমূ হৰ অিযতম হহযছ NAAC ৰ মািযতা A, B++ আৰু B+ থ্ো মহাবিদযািয়সমূ হ,
গুৱাহািী মহািগৰীৰ মহাবিদযািয়সমূ হ আৰু িগযত ৰাজযখিৰ মবহিা মহাবিদযািয়সমূ হ। অিাগত
বদিত ৰাজযখিৰ সেযিাযিাৰ উচ্চ বিক্ষািু ষ্ঠািৰ তথ্য এই প্ৰেন্দ্ৰযিাত যু গুত েবৰ ৰখা হ’ি। ৰুচা
অসমৰ এই বচযেমবি, বিজা োযিািয়ৰ েথ্ম মহিাত স্ত্হায়ীিাযৱ স্থাপি েৰা হ’ি।
এই বচযেমত সংৰবক্ষত উচ্চ বিক্ষািু ষ্ঠািসমূ হৰ বিবিন্ন িাগতীয়াি তথ্য সমূ হ ছাত্ৰ- ছাত্ৰী তথ্া
অবিিাৱে সেযি বিবিন্ন উপাদাি অিিাইিযত “Search” েবৰ বিছাবৰ উবিয়াি পাবৰি।
মহাবিদযািয়ত িামিবতিেৰণৰ িাযি সাজু থ্ো ছাত্ৰ- ছাত্ৰী সেিৰ িাযি মহাবিদযািয়ৰ বিিিাচিৰ
প্ৰক্ষত্ৰত এই বচযেমত সংৰবক্ষত তথ্য অবতকে গুৰুত্বপূ ণি হ’ি িুবি আিা েৰা হহযছ।
এই বচযেমৰ বিংে হহযছ http://www.highereducationinfoassam.com
উক্ত অিু ষ্ঠািযত ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ বিক্ষা অবিযাি (ৰুচা), অসমৰ “ই- প্ৰমগাবজি –েজ্ঞা”

অসম

চৰোৰৰ উচ্চ বিক্ষা বিিাগৰ আয়ু ক্ত ও সবচি শ্ৰীযু ত েীতম িইেীয়া, আই এ এছ, ডাঙৰীয়াই মুেবি
েযৰ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ মাজত উচ্চ বিক্ষাৰ প্ৰক্ষত্ৰত চৰোযৰ প্ৰিাৱা পদযক্ষপ সমূ হ উবচত
িাযৱ

েচাৰ

হ’ি

িুবি

আিা

েোি

েযৰ।

এই

প্ৰমগাবজিৰ

বিংে

হহযছ

http://www.rusaassamemagazine.com
এই অিু ষ্ঠািৰ িগযত ১৯ খি মহাবিদযািয়কি ৰুচাৰ বিবিন্ন আচঁবিৰ অধীিত সিিমুঠ ৫.২৬ প্ৰোবি
িো “Video Conferencing” প্ৰযাযগ মুেবি েবৰ বদয়া হয়।
বমছি সঞ্চািে
ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ বিক্ষা অবিযাি (ৰুচা)

