ଓଡିଶାେର ML ବିପ୍ଳବର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ

ଉପସ୍ଥାପକ : ଆଶୁେତାଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ୍ରିପାଠୀ

ଏହି ବିପ୍ଳବର କିଏ ଅଂଶ େହାଇପାରିେବ ?
• ପ୍ରତ୍େୟକ ଓଡିଆ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ େହାଇପାେର ଏବଂ େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା
ଏବଂ ବୟସ ଶ୍େରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ େଯାଗଦାନ କରିପାରିେବ |
• ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆମକୁ ବଷୟିକ ବୃତ୍ତିଗତ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, MCA ଛାତ୍ର ଏବଂ ଓଡିଆ
ଭାଷା ପ୍େରମୀ ମାନଙ୍କ ଉପେର ଧ୍ୟାନ େଦବା ଆବଶ୍ୟକ |
• ଆମର ଏହି ML ଓଡିଆ ପରିବାର େର ଯେଥଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ୱୱୱୱଛାେସବି , ML
ବିଷାରଦ , ଓଡିଆ ଭାଷାବିତ୍ ସାମିଲ େହାଇ ଏହି ଅଭିଯାନ େର ଅବଦାନ କରିବା
ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆମ ସମାଜର କିଛି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଭୁଲ ଧାରଣା |
• ଆମର ଯୁବ ଜନତା େକବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି |
• େଲାକମାେନ ଭାବନ୍ତି େଯ ଆଇଟି ବୃତ୍ତି ଯେଥଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁେହଁ |
• ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକମାେନ ଭାବନ୍ତି େଯ େସମାେନ ଆଇଟି ବୃତ୍ତିେର େଦଶ େସବା କରିବାର
ସୁେଯାଗ ପାଇେବ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା େକବଳ ଜେଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟେର
ଆସିବ |

• ଭାରତୀୟ TV କାର୍ଯକ୍ରମ ମାେନ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି େଯ ଆଇଟି ଚାକିରି
ଯେଥଷ୍ଟ ଉଛାହ ଜଣକ ନୁେହଁ | ଆଇଟିଜୀବୀ ମାେନ ଚାକିରି ଛାଡି ଫେଟାଗ୍ରାଫି ଏବଂ ବ୍ଲଗିଂକୁ
ଏକ ବୃତ୍ତି ଭାବେର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି |

ସେଚତନତା
• ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାେନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ େସମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଚୟନ ପାଇଁ
ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁୱୱୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି | ସେଚତନତା
ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ, ଆମକୁ ଏହି AI / ML ଭଳି ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ
େବାଧଗମ୍ୟ କରିବା ଦରକାର |
• ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷିତ ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାେନ ଖବରକାଗଜ ପଡିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |
ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜ ମାନଙ୍କେର ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଆେମ େସମାନଙ୍କୁ
ML / AI ର ମୂଲ୍ୟେବାଧତା କୁ େନଇ ସେଚତନଶୀଳ କାରିପାରିବା |
• ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସେଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆେମ Youtube ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ
ଅଭିଯାନ ପ୍ରଚଳନ କାରିପାରିବା |

କିଛି େଲାକପ୍ରିୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ |
Print media
• Popular newspapers like Samaj, Sambad, Dharitri, The
Indian Express etc.
• Employment newspapers like Nijukti Khabar ,
Employment News .
Social media.
• Youtube
• Facebook
• LinkedIn

ସାକ୍ଷରତା
• ଆମକୁ ଓଡିଆେର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ Open source ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଭିଳାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ |
• ML ଆଉ AI ଭୀତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପେର ଆେଲାଚନା କରିବାପାଇଁ ଆମକୁ
Stackoverflow ଭଳି ଏକ Online Portal େଲାକର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |
• େଯେହତୁ ଆେମ ଜାଣୁ ଆମର ମେନାରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପ gaming platform ଆଡକୁ ଗତି
କରୁଛି, ଆେମ gaming କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିେଶାରମାନଙ୍କୁ ML ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା
େଦବା ଆବଶ୍ୟକ |
• ଅଧିକାଂଶ େଲାକ େଦୖନ -ଦିନ ଜୀବନେର ML ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ େସମାେନ ଏହା
ବିଷୟେର ଅବଗତ ନୁହଁନ୍ତି | ଆେମ େସହି ଜିନିଷଗୁଡିକ ଉପେର ଆେଲାକପାତ କରି
େଲାକଙ୍କୁ ML ଭୀତିକ ଶିକ୍ଷା େର ସାକ୍ଷର କାରିପାରିବା |

ML ର ପ୍ରେୟାଗ |
• ଓଡିଶାେର େବକାରୀ ସମସ୍ଯା ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ML ବ୍ୟବହାର କରି ଆେମ ଏକ
ପତିଜ୍ଞାବଧ platform ସୃଷ୍ଟି କରିବା |
• ଅଣ-ଆଇଟି ଓଡିଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି େମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିେକସନ୍ ଅବା
ୱୱବସାଇଟ୍ ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ବାରା ସବୁ ଓଡିଆ ଉପକୃତ
େହାଇପାରିେବ ।

ML ପ୍ରେୟାଗର ଉଦାହରଣ
• ML ସାହାଜ୍ୟେର ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଯାୟୀ
recommend କରିବା |
• ଓଡିଆ କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ML based recomendation େବୖଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବା
E-commerce website devlop କରିବା
• ML-based Odia language processing ବ୍ୟବହାର କରି ଅଣଓଡିଆ ମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଓଡିଆ ଭାଷା େର େଯାଗାେଯା କରିବା ପ୍ରକ୍ରୟାକୁ ସରଳିକରଣ କରିବା |
• ବିଭିନ୍ନ ML ପ୍ରେୟାଗଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହାୱୱୱୱରା ବିୱୱୱ ମାନଚିତ୍ରେର ଓଡ଼ିଶା
ଚିହ୍ନଟ େହାଇପାରିବ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଓଡିଆ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷେର ପୁଞ୍ଜିନିେବଶ
କରିେବ |

