
 

 

~~ पे्रस विज्ञवि ~~ 

क्यान इन्फोटेकको दोस्रो ददन, अफर स्टलमा अवलोकनकर्ााको भीड 

 

काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी क्यान इन्फोटेक २०२३ मा नयााँ उत्पादन र अफरसवितका स्टलमा 

अिलोकनकतााको आकर्ाण देविएको छ । मंगलबारदेवि सुरु भएको यो सूचना सञ्चार प्रविविको ठूलो प्रदर्ानीलाई 

लवित गरी विवभन्न प्रविवि कम्पनी, संघसंस्थािरुले आफ्नो ब्राण्ड प्रिद्र्िन गदै विर्ेर् छुट र अफर घोर्णा गरेका 

छन् । 

 

प्रदर्ानीमा इन्टरनेट सेिाप्रदायक, स्थानीय सफ्टिेयर, कम््युटर तथा एक्सेसररज, आईटी ट्रेवनङ तथा इवन्स्टच्युट, 

स्टाटाअप तथा इनोभेसन, नेटिवका ङ प्रडक्ट लगायतका स्टलमा अिलोकनकतााको बढी चासो रिेको छ । 

 

क्यान इन्फोटेक २०२३ को र्ीर्ा प्रायोजक इन्फोडेभलपसा प्रावलले नेपालको पुरानो र चवचात कोर बैंवकङ सोलुसन्स 

‘पुमोरी’को विर्ेर् प्रिद्र्िन गरेको छ । तीन दर्कदवेि बैंक तथा वित्तीय िेत्रमा पुमोरी सफ्टिेयर प्रयोग ि ाँद ैआएको 

छ । साथै इन्फोडेभलसाले इवन्फवनटी, इम्पािर, मोबाइल बैंवकङ, िेल्थ लगायतका प्रडक्टको पवन प्रदर्ानी गरररिेको 

छ । 

 

त्यस्त ैइन्फोटेकको एसोवसएट स्पोन्सर वडर्िोम फाइबरनटेले ‘चल्छ िैन दौवडन्छ, घरको कुना कुनामा’ नारा सवित 

आफ्नो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनटे र आईपी वटभीका विवभन्न ्याकेजको विर्ेर् प्रिद्र्िन गरेको छ । यसअन्तगात कम्पनीले 

५० एमबीपीएसदेवि ६०० एमबीपीएससम्मका इन्टरनेट ्याकेज ल्याएको छ । 

 

मेलाको डायमन्ड स्पोन्सर रिेको नेपाल टवेलकमले अिलोकनकताालाई वनिःर्ुल्क वसम वितरण गरररिेको छ । साथै 

टेवलकमले स्टलबाट ैईवसम अपग्रडेको सेिा पवन वदइरिेको छ भन ेिालै ल्याइएको एवनभसारी अफरबार ेग्रािकलाई 

जानकारी वदइरिेको छ । 

 

त्यस्त ैगोल्ड स्पोन्सर माया एवनमेसन एकेडेमील ेइन्फोटेक अिलोकन गनेिरूका लावग एवनमेसन, भीएफएक्स, मोसन 

ग्रावफक्स, मुभी एवडवटङ, ग्रावफक्स वडजाइवनङ, अटो क्याड लगायतका कोर्ामा ५० प्रवतर्तसम्मको छुट घोर्णा 

गरेको छ । 

 

मेलाको वटकेवटङ पाटानर पेिेलले आफ्नो एपमाफा त क्यान इन्फोटेकको वटकट रु. २५ मै उपलब्ि गराइरिेको छ । 

साथै पेिेलले आफ्नो क्यूआर भुक्तानी सेिासमेत क्यान इन्फोटकेकै अिसर सािाजवनक गरेको छ । 

 



 

मोबाइल सेिाप्रदायक एनसेलले वनिःर्ुल्क वसम वितरणको योजना सञ्चालन गरररिेको छ । साथै एनसेलले ‘िोम एन्ड 

अिे’ डेटा ्याकेजबारे पवन जानकारी वदइरिेको छ ।  

 

यस्तै, मेलामा इन्टरनेट सेिाप्रदायक भायानटे, सुवबसु लगायतका कम्पनीिरूले अिलोकनकतााका लावग भन्द ै

विवभन्न ्याकेजिरु सािाजवनक गरेका छन । छुट सुवििासवितका उक्त ्याकेजमा ग्रािकले कम मूल्यमा इन्टरनेट 

सेिा वलन सक्ने सुवििािरु राविएको छ । 

 

त्यस्तै कावन्तपुर वसटी कलेजले क्यान इन्फोटेकको अिसर पारी विवभन्न कोर्ामा ५० िजार रुपैयााँ बराबरको 

छात्रिृवत्त घोर्णा गरेको छ । त्यस्तै इसेट एवन्टभाइरसमा ६० प्रवतर्त छुट घोर्णा गररएको छ । 

 

भुक्तानी सेिा प्रदायक आइएमई पेले क्यान इन्फोटेकमा आउने अिलोकनकताालाई लावग वनिःर्ुल्क वभसा काडा प्रदान 

गरररिेको छ । त्यस्त ैस्टलबाटै आइएमई पेले ग्रािकको केिाईसी भेररफाइड समेत गरररिेको छ । 

 

अकोतफा  कम््युटर र एक्सेसररज लगायतका ब्राण्डले अिलोकनकताा आकवर्ात गना सोिी अनुसारका छुट तथा अफर 

सञ्चालन गरेका छन् । यसअन्तगात यू सफ्ट कम््युटर टेक्नोवससले क्यान इन्फोटेकका अिसमा ल्यापटप, गेवमङ 

पीसी लगायतका प्रडक्टका लावग वि सभावसङ अफर ल्याएको छ । 

 

विवभन्न ब्राण्डका केिी कम्पनीिरुले अिलोकनकतााका लावग भन्दै मेलाको अिसरमा ५० प्रवतर्तभन्दा बढीको छुट 

वदइरिेका छन । छुट िेर ै ि न े र केिी ब्राण्डका पोटेबल एक्सेसररजमा अिलोकनकतााको बढी भीड लाग्न े गरेको 

आयोजक क्यान मिासंघका मिासवचि वचरञ्जीिी अविकारीले जानकारी वदनुभयो । 

 

‘साना एक्सेसररज जस्तै माउस, वकिोडा, ब्लुतुथ वस्पकर, क्यामेरा स्ट्यान्ड लगायतका स्टलिरुमा बढी भीड लाग्न े

गरेको छ,’ उिााँले भन्नुभयो, ‘मेलामा असिम, अपाङ्ग लगायतले बनाएका विवभन्न आविष्कारिरू समेत प्रदर्ानीमा 

राविएको छ ।’ 

 

मेलामा नेपालको निीनतम सोच (इनोभेसन) र स्टाटाअपलाई प्राथवमकतामा राविएको मिासवचि अविकारील े

जानकारी वदनुभयो । उिााँका अनुसार प्राथवमकतामा राविएकै कारण इनोभेसन र स्टाटाअपिरुलाई वनिःर्ुल्क 

स्टलिरु समेत उपलब्ि गराइएको छ ।  

 

यसमध्ये पूजापाठ कम्पनीले तयार पारेको एन्रोइड एप ‘पूजापाठ’ क्यान इन्फोटेककै अिसरमा पारी बुिबार 

सािाजवनक गररयो । यस एपमाफा त कुन ैपवन पूजाका लावग पवण्डत तथा गुरु बोलाउन सवकन ेतथा एपबाट ै पूजा 

सामग्री अडार गना सवकने बताइएको छ । 

 



 

साथै अन्य स्टाटाअप स्टलमा पवन विद्याथी तथा कम्पनीले तयार पारेका उत्पादन प्रदर्ानीमा राविएको छ । त्यस्त ै

नेपाल विज्ञान तथा प्रविवि प्रज्ञा प्रवतष्ठान (नास्ट)ले तयार पारकेो सूचना प्रविविमैत्री बसमा पवन अिलोकनकतााको 

आकर्ाण देविएको छ । 

 

बुिबार विवभन्न कलेजबाट उल्लेख्य संख्या आएका विद्याथीले क्यान इन्फोटेकको मािोल थप बढाएको वथयो । 

१५० भन्दा बढी स्टलसवित सञ्चालन भइरिेको यो मेला आइतबारसम्म चल्ने छ ।  

 

क्यान आईसीटी सेदमनार सुरु: 

क्यान इन्फोटेक २०२३ अन्तगात आईसीटी सेवमनार सुरु भएको छ । यस अन्तगात पविलो सेवमनार बुिबार  प्रविवि 

उद्योग र एकेडमीबीच अन्तर विर्यमा आयोजना भयो । क्यान मिासंघले कोड फर चने्जसाँगको सिकायामा गरेको यो 

सेवमनारमा विवभन्न िेत्रबाट विज्ञ व्यवक्तिरू ् यानवलस्ट ि नुि न््यो । कायाक्रमको अध्यिता क्यान मिासंघका अध्यि 

रणजीत कुमार पोदारले गनुाभएको वथयो भने प्रमुि अवतवथमा आईटी इनोभेसन सेन्टर वत्रभिुन विश्वविद्यालयका 

वनदेर्क प्राडा. सुिणा र्ाक्य ि निु न््यो । त्यसैगरी ् यानवलस्टमा नेपाल सरकारका उपसवचि  सुिास ढकाल, टेक्सास 

कलेजका प्रमुि कायाकारी अविकृत एि ं वप्रवन्सपल भेर्राज पोिरेल, वत्रभुिन विश्वविद्यालयका सीएसआईटी 

वडपाटामेन्टका उपप्राध्यापक निराज पौडेल, स्माटा च्िाइस टेक्नोलोजी वलवमटेडका सीईओ नारायण प्रकार् भुजेल 

तथा बीआईसी टेक्नोलोजीका सिसंस्थापक प्राथना र्ाक्य ि नुि न््यो । उक्त कायाक्रमको सिजकताामा कोड फर 

चेन्जका अध्यि वनराजन िेत्री ि नुि न््यो । कायाक्रममा विवभन्न आइटी कलेजका वर्िक र विद्याथीिरुको 

उत्सािजनक उपवस्थवत रिेको वथयो । अन्त्यमा उक्त कायाक्रमको समापन क्यान मिासंघका मिासवचि वचरञ्जीिी 

अविकारीले गनुाभएको वथयो । 

 

अब माघ २६ गते वबिीबार ब्लकचेन प्रविवि र माघ २८ गते वफनटेक र नेपालमा इन्टरनेट इकोवसस्टम विर्य गरी 

थप तीन सेवमनार ि नेछ । 

 

िन्यिाद । 

 

 

…………………. 

वचरञ्जीिी अविकारी 

मिासवचि 

वमवतिः २०७९ साल माघ २५ गते 

 


