
 

 

ଉକ୍ରଭ  

ଖଫଯକାଗଜଗୁଡ଼ିକ ୄହଉଛ଼ି ଏକ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ଦର଼ିର | ୄସଭାନଙୁ୍କ ସଚୂନାଯ ଶକ୍ତ଼ି ୄଫାର଼ି 
କୁହାମାଇାୄଯ | ଅଧିକନୁ୍ତ, ୄସଭାୄନ ଆଭକୁ ଅନୟାନୟ ସଫୁ଼ିଧା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତ଼ି ମାହା ଆଭ 
ଜୀଫନୄଯ ଆଭକୁ ସାହାମୟ କୄଯ | ଖଫଯକାଗଜ ଠନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଆୄଭ ବର ବାଫୄଯ 
ସଚୂନା ାଇାଯ଼ିଫା ଏଫଂ ଏହା ଭଧ୍ୟ ଆଭଯ ଦୃଷ୍ଟ଼ିୄକାଣକୁ ଫ଼ିସ୍ତାଯ କଯ଼ିଥାଏ | ୄସଥିାଇଁ 
ଖଫଯକାଗଜ ଢ଼ିଫା ଏକ ଅବୟାସୄଯ ଯ଼ିଣତ କଯ଼ିଫା ଦଯକାଯ | ଏୄଫ ଫ଼ିଶ୍ୱ 
ଡ଼ିଜ଼ିଟାରାଇୄଜସନ୍ ଆଡକୁ ଗତ଼ି କଯୁଥିଫାଯୁ ପ୍ରକୃତୄଯ ଖଫଯକାଗଜ ୄକହ଼ି ଢୁ ନାହାନ୍ତ଼ି | 

ୁଯୁଣା କ଼ିଛ଼ି ୄରାକଙୁ୍କ ଛାଡ଼ୄି ଦରା ୄଯ ଏୄଫ ଖଫଯ କାଗଜ କୁ ୄକହ଼ି ସନ୍ଦ କଯୁନାହାନ୍ତ଼ି || 

ଖଫଯକାଗଜ ଢ଼ିଫାଯ ରାବ 

ଖଫଯକାଗଜ ଢ଼ିଫା ୄହଉଛ଼ି ସଫୁଠାଯୁ ରାବଦାଣକ ଅବୟାସ | ଏହା ଆଭକୁ ଦୁନ଼ିଆଯ 
ସାମ୍ପ୍ରତ଼ିକ କାମଣୟଗୁଡ଼ିକ ସହ଼ିତ ଯ଼ିଚ଼ିତ ୄହଫାୄଯ ସାହାମୟ କୄଯ | ଏକ ନ଼ିବଣଯୄମାଗୟ ଉତ୍ସ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଆୄଭ ସଫଣୄଶଷ ଘଟଣା ଫ଼ିଷଣୄଯ ଜ୍ଞାନ ୄଦଇଥାଏ | ୄସହ଼ିବ଼ି, ଯାଜନୀତ଼ି , 

ସ଼ୄି ନଭା, ଫୟଫସାଣ , କ୍ରୀଡା ଏଫଂ ଅନୟାନୟ ଫ଼ିବ଼ିନ୍ନ ଫ଼ିଷଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଆୄଭ ଏକ ଜ୍ଞାନ ାଇଥାଉ 
| 

ଅଧିକନୁ୍ତ, ଖଫଯକାଗଜ ଠନ ଭଧ୍ୟ ନୂତନ ନ଼ିମୁକ୍ତ଼ି ସୁୄ ମାଗଯ ଦ୍ୱାଯ ୄଖାର଼ିଥାଏ | ଫ଼ିଶ୍ୱସ୍ତ 
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଫୟଫସାଣ ଏଫଂ ୄଯାଜଗାଯଯ ସୁୄ ମାଗ ାଇଁ ଖଫଯକାଗଜୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ 
ଫ଼ିଜ୍ଞାନ ୄାଷ୍ଟ କଯନ୍ତ଼ି ୄତଣୁ ଆୄଭ ୄଦଖିଫା କ଼ିଯ଼ି ଚାକ଼ିଯ଼ି ୄଖାଜ଼ିଫା ାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତଭ 
ସ୍ଥାନ | ଅଧିକନୁ୍ତ, ଖଫଯକାଗଜ ସାହାମୟୄଯ ଆୄଭ ସହଜୄଯ ଆଭଯ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଫଂ ଉତ୍ପାଦକୁ 
ୄପ୍ରାତ୍ସାହ଼ିତ କଯ଼ିାଯ଼ିଫା | ଗ୍ରାହକଭାୄନ ଅତୟାଧୁନ଼ିକ କାଯଫାଯ ଏଫଂ ରଞ୍ଚ ଫ଼ିଷଣୄଯ ଜାଣନ୍ତ଼ି 
ମାହା ୄସଭାନଙୁ୍କ ଫୟଫସାଣ ସହ଼ିତ ୄମାଡ଼ିଥାଏ | ସଫୁଠାଯୁ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ୄହଉଛ଼ି , ଏହା 
ଜୄଣ ଫୟକ୍ତ଼ିଯ ଶବ୍ଦୄକାଷ ଏଫଂ ଫୟାକଯଣକୁ ଭଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କଯ଼ିଥାଏ | ଆଣ ନୂତନ ଶବ୍ଦ 



 

 

ଶ଼ିଖିାଯ଼ୄି ଫ ଏଫଂ ଖଫଯକାଗଜ ଠନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଆଣଙ୍କଯ ଫୟାକଯଣକୁ ସଂୄଶାଧନ 
କଯ଼ିାଯ଼ୄି ଫ | 

 

ଏଥିସହ, ଖଫଯକାଗଜ ଢୁଥିଫା ଫୟକ୍ତ଼ି ଫ଼ିବ଼ିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ବରବାୄଫ କହ଼ିାଯ଼ୄି ଫ | ୄସଭାୄନ 
ସାଧାଯଣ ଫ଼ିଷଣଗୁଡ଼ିକ ଫ଼ିଷଣୄଯ ବର ବାଫୄଯ ଜାଣ଼ିଥିଫାଯୁ ୄସଭାୄନ ବର ସାଭାଜ଼ିକ 
ୄହାଇାଯନ୍ତ଼ି | ୄସହ଼ିବ଼ି, ଏହା ଭଧ୍ୟ ଆଭକୁ ଫ଼ିଯକ୍ତ ୄହଫାକୁ ଯକ୍ଷା କୄଯ | ମଦ଼ି ଆଣଙ୍କ 
ାଖୄଯ ଖଫଯକାଗଜ ଅଛ଼ି ୄତୄଫ ଆଣଙୁ୍କ ୄକୌଣସ଼ି କମ୍ପାନୀ ଦଯକାଯ ନାହିଁ | 

 

ଦୁବଣାଗୟଫଶତ।, ଏୄତଗୁଡ଼ିଏ ରାବ ଥାଇ ଭଧ୍ୟ ଖଫଯକାଗଜ ନଢ଼ିଫା ଏକ ଅବୟାସୄଯ ଯ଼ିଣତ 
ୄହାଇସାଯ଼ିଛ଼ି | ୄମୄହତୁ ୄରାକଭାୄନ ୄଭାଫାଇଲ୍ ୄପାନ୍ ଏଫଂ କମୁ୍ପୟଟଯ ସ଼ିଷ୍ଟଭୄଯ 
ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଅୄଡଟ୍ ାଉଛନ୍ତ଼ି , ୄସଭାୄନ ଖଫଯକାଗଜକୁ ଆଉ ଢୁ ନାହାନ୍ତ଼ି ଅଧିକନୁ୍ତ , 

ଇୄରୄକ୍ରାନ଼ିକ୍ ଗୟାୄଜଟ୍ ୄସଭାନଙ୍କ ାଇଁ ଅଧିକ ସଫୁ଼ିଧାଜନକ ଅୄଟ ୄତଣୁ ୄସଭାୄନ 
ଖଫଯକାଗଜ ୄନଫାକୁ ଆଉ ଭଣୁନାହାନ୍ତ଼ି | ଅଧିକନୁ୍ତ, ଆୄଭ ୄଦଖ ୁୄମ ଫତ୍ତଣଭାନ ସଫୁକ଼ିଛ଼ି ଅତ଼ି 
ସଫୁ଼ିଧାଜନକ ଏଫଂ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ୄହାଇମାଇଛ଼ି | ଦୁନ଼ିଆଯ ଅନୟ ବାଗୄଯ କଣ ଘଟୁଛ଼ି ତାହା 
ଫ଼ିଷଣୄଯ ଆୄଭ ହଠାତ ଜାଣ଼ିାଯୁଛୁ ୄତଣୁ ୄରାକଭାୄନ ଆଉ ଖଫଯକାଗଜ ାଇଁ ଅୄକ୍ଷା 
କଯନ୍ତ଼ି ନାହିଁ, କାଯଣ ୄସଭାୄନ ଅନୁବଫ କଯନ୍ତ଼ି ୄମ ମାହା ଆୄଭ ୄଭାଫାଇର ୄଯ ଢ଼ି ସାଯ଼ିଚୁ 
ତାହାୁଣ଼ି ଯଦ଼ିନ ଖଫଯ କାଗଜ ୄଯ ଆସ଼ିଫ ୁଣ଼ି ୄସଥିାଇଁ ଯ ଦ଼ିନକୁ ଅୄକ୍ଷା କଯ଼ିଫାକୁ 
ଡ଼ିଫ | କାଯଣ ୄସଭାୄନ ତାକୁ ଇଣ୍ଟଯୄନଟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଆଗଯୁ ଢ଼ିଥାନ୍ତ଼ି || 

 

ସଫୁଠାଯୁ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ୄହଉଛ଼ି, ୄରାକଭାୄନ ନ଼ୄି ଜ ଢ଼ିଫାଯ ଅବୟାସଯୁ ଦୂୄଯଇ ମାଉଛନ୍ତ଼ି 
| ସଫୁକ଼ିଛ଼ି ଫତ୍ତଣଭାନ ଏୄତ ବ଼ିଜୁଆଲ୍ ୄହାଇମାଇଛ଼ି ୄମ ଖଫଯକାଗଜ , ୁସ୍ତକ, ଉନୟାସ କ଼ିଭବା 
ଅଧିକ ଢ଼ିଫା ାଇଁ ୄକହ଼ି ଫ଼ି ଫୟସ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତ଼ି | ଇଣ୍ଟଯୄନଟ୍ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଖଯା 



 

 

କଯ଼ୄି ଦଇଛ଼ି କାଯଣ ଫତ୍ତଣଭାନ ସଫୁକ଼ିଛ଼ି ାଇଁ ଏକ ବ଼ିଡ଼ିଓ ଅଛ଼ି | ୄରାକଭାୄନ ଏକ ାଞ୍ଚ ଭ଼ିନ଼ିଟଯ 
ବ଼ିଡ଼ିଓ ୄଦଖିଫାୄଯ ଭନ କଯ଼ୄି ଫ , କ଼ିନୁ୍ତ ାଞ୍ଚ ଭ଼ିନ଼ିଟଯ ରଭବା ୄରଖାକୁ ଢ଼ିଫାୄଯ ସନ୍ଦ କଯ଼ୄି ଫ 
ନାହିଁ | 

 

ଉସଂହାଯ  

ୄଶଷୄଯ ଭଁ ୁକହ଼ିଫ଼ି ଆଜ଼ି ମାହା ୄହୄର ଫ଼ି ଆୄଭ ଖଫଯ କାଗଜ ଢ଼ିଫା ଅବୟାସ ଠାଯୁ ଦୁୄଯଇ 
ମ଼ିଫା ଏହ଼ିଟା ଠ଼ିକ ୄହଫ ନାହିଁ , କାଯଣ ଇଣ୍ଟଯୄନଟ ତା ଫାଟୄଯ ଆଉ ଖଫଯ କାଗଜ ଭଧ୍ୟ ତା 
ସ୍ଥାନୄଯ ଠ଼ିକ ଅଛ଼ି || ଖଫଯ କାଗଜ ଢ଼ିଫା ଦ୍ୱାଯା ଆଭଯ କ଼ିଛ଼ି କ୍ଷତ଼ି ହଉନାହିଁ ଫଯଂ ଫହୁତ ସାଯା 
ରାବ ୄହଉଛ଼ି | ଖଫଯ କାଗଜ ଢ଼ିଫା ଦ୍ୱାଯା ଭଣ଼ିଷ ନ଼ିଜଯ ଫୟସ୍ତଫହୁ ଚ଼ିନ୍ତଭୂକ ଜୀଫନୄଯ 
ଟ଼ୄି କ ଆସ୍ୱସ୍ଥ଼ି ରାବ କଯ଼ିଥାଏ ୄତଣୁ ଖଫଯ କାଗଜ ଢ଼ିଫା ପ୍ରତୟକ ଫୟକ୍ତ଼ି ାଇଁ ଏକ ଅବୟାସ ୄଯ 
ଯହ଼ିଫା ଦଯକାଯ || 
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