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ଜଟଣୀ [ ଦି  କୁମାର ମାଥା ] ଆଇଆଇଟି ଭୁବେନ ରର ୨୦୨୦-୨୧ ଶି ା ବଷ ସମା  େହାଇଥବାର ସଚୂନା 
ଆଇଆଇଟି ପ ରୁ ଜାରି ଏକ େ ସ ରିଲିଜରୁ ଜଣା ପଡିଛି l େଦଶ େକାଭିଡର ୨ୟ ତର  ସହତି ଗତ ବଷ ମା  
2020 େର, ଲ ାଉନ୍ େଘାଷଣା େହବା ପବୂରୁ, ଅନୁ ାନ ପବୂ େଯାଜନା ମତୁାବକ ବି ୃତ କଲମ ଏବଂ କାଗଜ 
ପରୀ ା କରିବା ପାଇ ଁଅନୁ ାନ ଏକ ନିଆରା ଏବଂ ଅଭିନବ ଅନଲାଇନ୍ ପ ତି ମ  ବିକଶତି କରିଥଲା, ଏହାର 
ଅ ାପିକା ୁ ତାଲିମ େଦଇଥଲା ଏବଂ େଶଷ େସମି ାର ପରୀ ା କରିବା ପାଇ ଁସମାନ ସଫଳତାର ସହତି େୟାଗ 
କରିଥଲା, େମ 2020 େର, ମାନା  ପରିବ ନ ନ କରି ଆେପାଷ ବୁଝାମଣା ମ େର ଅନୁ ାନକୁ ଏହାର 
ଏକାେଡମିକ୍ ନିୟମାବଳୀ ସହ ଏହାର ଛା ମାନ  ପାଇ ଁ୨୦୨୦-୨୧ ପାଇ ଁଏକାେଡମିକ୍ ସମା  କରିଛି l ନିେ ଶକ 
େଫସର ର ମ ଭି ରାଜକୁମାର କହଛି ି, “ଅତ ଧକ କଠନି ମହାମାରୀ େହତୁ ସମ  ୨୦୨୦-୨୧ ପାଇ ଁଥଓରୀ 
ାସ ୍ ମ  ସମ  ଛା ମାନ  ପାଇ ଁ ଅନଲାଇନ୍ ମା ମେର କରାଯାଇଥଲା। ବି ାନ ଏବଂ ଇ ି ନିୟରିଂ 

ଛା ମାନ  ପାଇ ଁହ ା -ଅନ୍ ଲାେବାେରେଟାରୀ ତାଲିମ ଗରୁୁ ପୂ  ଏବଂ ମହାମାରୀ ସମୟେର ସମାନ କାଯ  
କରିବା ଏକ ଗରୁୁତର ସମସ ା ସୃ ି  କରିଥଲା | ଅଭି ତା ଉପେର ହାତ ଥବା ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଉପ ିତି ଏବଂ 
ଲାଇଭ୍ ି ମିଂ କି ା ଅ ାପିକାମାନ  ାରା ଲ ାବ େଟବୁଲେର କରାଯାଇଥବା ପରୀ ଣର ପବୂ-େରକଡ ଭିଡିଓ 
ାରା ଛା ମାନ  ପାଇ ଁଲ ାବ୍ ପାଠ ମ ଆେୟାଜିତ େହାଇଥଲା | ପରବ ୀ ପ ତିେର ଛା ମାନ ୁ ଟାଇମ ୍



େଟବୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଲ ାବ୍ ାସ ୍ ସମୟେର ଏକ ପରୀ ଣର ଦଶନର ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ ି ମିଂ ଦାନ 
କରାଯାଇଥଲା l ନବାଗତ  ବ ତୀତ ସମ  ଛା ୁ କ ା ସକୁ ଅଣାଯାଇଥଲା ଏବଂ େଫବୃଆରୀ ରୁ ଏ ିଲ୍ 
2021 ମ େର କ ା ସେର ଦଶାଯାଇଥବା ପରି ଶାରୀରିକ ଉପ ିତି ସହତି େସମାନ ର ସ ୂ  ଲ ାବ୍ 
ଅଧେବଶନ କରାଯାଇଥଲା | ମହାମାରୀର ିତୀୟ ତର  ଆର  େହବା କାରଣରୁ ନବାଗତ ଛା ଛା ୀ ମାନ ୁ 
ଶାରୀରିକ ଉପ ିତି ସହତି ଲ ାବ ଅଭ ାସକୁ ଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅନୁକୂଳ େହବା ମାେ  ଏହା ସ ୂ  
େହବ | ଏପରିକି ଅତିରି  ଏକାେଡମିକ୍ କାଯ କଳାପ େକାଭିଡକୁ ମକୁାବିଲା କରିବା ପାଇ ଁଏହ ିଅନୁ ାନ ଅେନକ 
ଉ ାଦ ପରିଚାଳନା କରିଥଲା ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ବିକଶତି କରିଥଲା, େକାଭିଡ ତିେରାଧ ପାଇ ଁମା  ର 
ଫଳ ଦତା ଉପେର ଏକ ଅ ୟନ କରିଥଲା ଏବଂ ଗ ୍ରିପେପାଜିଂ ଏବଂ ଗ ୍ଇନହବିିଟର ଉପେର ଗେବଷଣା 
କରିଥଲା | ମହାମାରୀ ସମୟେର ଏହାର ଦଶନ ପାଇ ଁଏଫ୍ଆଇସିସିଆଇ ାରା ଅନୁ ାନକୁ “ବି ବିଦ ାଳୟ 
ଅଫ୍ ଦି ଇୟର” ପରୁ ାରେର ସ ାନିତ କରାଯାଇଛି | 

http://www.nowodisha.com/?p=14785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


