YouTube Live Class
କକୋବିଡ୍ ଭହୋଭୋଯୀ ସଭୟକଯ ଫିଦୟୋୟ ଗୁଡକ
ି କଯ ସ୍ଵୋବୋଫିକ ଶିକ୍ଷୋଦୋନ ଫନ୍ଦ ଥିଫୋଯୁ
ଯୋଜୟ ଫିଦୟୋୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷୋ ଫିବୋଗ ଦ୍ଵୋଯୋ ହୋତକୁ ନିଆମୋଇଥିଫୋ ଫିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷୋ ଦୋନ
ଫୟଫସ୍ଥୋ ଭଧ୍ୟକଯ YouTube Live Class କୋମ୍ୟକ୍ରଭ ଅନୟତଭ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ ସମ୍ପକ୍ରେ ସବିରେଷ ସୂଚନା ନିମନରେ ଦିଆଗଲା:
 ତୋ ୨୧.୦୬.୨୦୨୧ ଯିଖ ଠୋଯୁ

YouTube Live streaming ଭୋଧ୍ୟଭକଯ ପ୍ରଥଭ

ଠୋଯୁ ଦଶଭ କେଣୀ ଯ ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀ ଙ୍କ ନିଭକେ ୋଠୟ ଦୋନ କୋମ୍ୟକ୍ରଭ ଆଯମ୍ଭ କହଉଛି ।
 ସଭସ୍ତ କେଣୀ ୋଇଁ ଫିଦୟୋୟ ବି କଦୈନନ୍ଦିନ Routine ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯୋମୋଇଛି ଓ ଜିଲ୍ଲୋ

ଶିକ୍ଷୋ ଅଧିକୋଯୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଠୋମୋଇଛି। ଏହି ଯୁଟିନ ଓକସୋ କେଫ ସୋଇଟ
(www.osepa.odisha.gov.in) କଯ ଭଧ୍ୟ ଉରବ୍ଧ ଅଛି ।
 Routine ଅନୁ ସୋକଯ କସୋଭଫୋଯ ଯୁ ଶୁକ୍ର.ଫୋଯ ମ୍ୟେ

YouTube Live Class

ଚୋରିଫ ।
 ପ୍ରଥଭ କେଣୀ ଯୁ ଅଷ୍ଟଭ କେଣୀ ମ୍ୟେ ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀ ଙ୍କ ନିଭକେ ସକୋ ୯ ଟୋ ଯୁ

ସକୋ ୧୦.୩୦ ମ୍ୟେ କଭୋଟ ୩ ଟି ିଯୟ
ି ଡ କଯ ୋଠ ଢୋ କହଫ ।ଏକ ସଭୟକଯ
ପ୍ରଥଭଯୁ ଅଷ୍ଟଭ କେଣୀ ମ୍ୟେ ୋଠ ଢୋ ଚୋରିଫ ।
 ନଫଭ ଓ ଦଶଭ କେଣୀ ଯ ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀ ଙ୍କ ନିଭକେ ସକୋ ୧୦.୪୫ ଯୁ ଅଯୋହ୍ନ

୧ମ୍ୟେ କଭୋଟ ୪ ଟି ିଯୟ
ି ଡ କଯ ୋଠ ଢୋ କହଫ ।ଏକ ସଭୟକଯ ନଫଭ ଓ ଦଶଭ
କେଣୀ ଯ ୋଠ ଢୋ ଚୋରିଫ ।
 ପ୍ରତି ିଯୟ
ି ଡଯ ଅଫଧି ୩୦ ଭିନଟ
ି ଯହିଫ ଓ ଦୁ ଇଟି ିଯୟ
ି ଡ ଭଝି କଯ ୫ ଭିନଟ
ି

ଫୟଫଧୋନ ଯହିଫ ।
 ପ୍ରତି କେଣୀଯ କଦୈନନ୍ଦିନ କୋମ୍ୟନିଘ୍ଣ୍ଟ (

routine) ଅନୁ ସୋକଯ କଗୋଟିଏ କେଣୀ ଯ

କଗୋଟିଏ ିଯୟ
ି ଡ କଯ ଜକଣ ଶିକ୍ଷକ/ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୋଯୋ ଯୋଜୟ ଯ ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀ ଙ୍କ ନିଭକେ
ଶିକ୍ଷୋଦୋନ କଯିକଫ । ଏଥିୋଇଁ ଜିଲ୍ଲୋ ଗୁଡକ
ି ୁ କେଣୀ ଓ ଫିଷୟ ଫୋଣ୍ଟି ଦିଆମୋଇଛି ।
 ପ୍ରତି କେଣୀ ୋଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର

YouTube Channel କଖୋରୋ ମୋଇଛି । ନିର୍ଦ୍୍ୋଯିତ

ସଭୟକଯ ିରୋ ତୋଙ୍କ କେଣୀ ଯ

YouTube Channel କଖୋରି ଚୋରୁ ଥିଫୋ ସିଧୋ

ପ୍ରସୋଯଣ ୋଠଢୋ (live class) କଦଖିୋଯିକଫ । କଯ ଭଧ୍ୟ କମ କକୌଣସି
ସଭୟକଯ କସହି YouTube Channel କଖୋରି ୂଫ୍ଯୁ କଶଷ କହୋଇଥିଫୋ class
ଗୁଡକ
ି ଯ ବିଡଓ
ି କଦଖିୋଯିକଫ ।
 ପ୍ରକତୟକ ଫିଦୟୋୟଯ ଫିଷୟ ବିତ୍ତକ
ି ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ (

Subject Teachers) ଏହି

ସିଧୋ ପ୍ରସୋଯଣ ୋଠଢୋ (Live Class)କୁ ନିୟଭିତ କଦଖିକଫ ଓ ତୋଙ୍କ ନିଜ ଫିଦୟୋୟଯ
ିରୋଭୋନଙ୍କଯ ଢୋମୋଉଥିଫୋ lesson ସମ୍ପକିତ କିଛ ି ସକନ୍ଦହ (

Doubt) ଥିକର

ତୋହୋକୁ କଭକସଜ (Chat) କିଭବୋ କପୋନ (Voice Call) ଭୋଧ୍ୟଭକଯ ଦୂ ଯ କଯିକଫ।
 ପ୍ରକତୟକ ଫିଦୟୋୟଯ କକକତଜଣ ିରୋ ଓ କକଉଁ ଫିଷୟ ଏହି ସିଧୋ ପ୍ରସୋଯଣ (

Live

Class) କଦଖିକର, ତୋହୋ ଫିଦୟୋୟ ସ୍ତଯକଯ ଫିଷୟ ବିତ୍ତକ
ି ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ( Subject
Teachers) ଭୋକନ ଏକ କଯଜିଷ୍ଟଯକଯ କଦୈନକ
ି ରିିଫର୍ଦ୍ କଯି ଯଖିକଫ।
 ଫିଷୟ ବିତ୍ତକ
ି ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ(

Subject Teachers) ଭୋକନ ଫିଷୟ ଓ କେଣୀ

ଅନୁ ସୋକଯ ( Subject & Class Wise)ପ୍ରକତୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ( Each Chapter) ଯ
କୋମ୍ୟପର୍ଦ୍୍ (Work Sheet) ତଥୋ ଆକନ ପର୍ଦ୍୍ ( Assessment Sheet)ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯି
WhatsApp ଭୋଧ୍ୟଭକଯ ିରୋଭୋନଙ୍କ ଘଯକୁ ଠୋଇକଫ।
 ଯୋଜୟ ସ୍ତଯୀୟ ନିର୍ଦ୍୍ୋଯିତ ସଭୟ ସୋଯଣୀ କୁ ଛୋଡି ଅନୟ ସଭୟକଯ ଫିଦୟୋୟ ସ୍ତଯକଯ

ଶିକ୍ଷକ ଭୋକନ ଅତିଯକ୍ତ
ି Online /Virtual କେଣୀ ( Additional Class) କନଇ
ୋଯିକଫ।
 ିରୋଭୋକନ କିଯି କଭୋଫୋଇର/

laptop/Desktop କଯ ଏହି ସିଧୋ ପ୍ରସୋଯଣ

ୋଠ ଢୋ ( Live Class) କଦଖିୋଯିକଫ କସଥିୋଇଁ ଭୋଗ୍ଦଶିକୋ ଭଧ୍ୟ ଏହି କେଫ
ସୋଇଟ କଯ ଦିଆ ମୋଇଛି।
 ିରୋଭୋକନ ଠିକ ସଭୟକଯ ସିଧୋ ପ୍ରସୋଯଣ ୋଠ ଢୋ ( live class)ଗୁଡକ
ି ୁ କିଯି

କଦଖିକଫ ତୋହୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫୋ ୋଇଁ ଅବିବୋଫକ ଭୋନଙ୍କୁ ନିକଫଦନ ।

