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~~ पे्रस विज्ञवि ~~ 

क्यान इन्फोटेक प्रर्दशनीमा प्रविविप्रेमीको घ ुँइचो 

 

काठमाडौं । राजधानीमा माघ २४ दवेि जारी ‘इन्फोडेभलपसस क्यान इन्फोटेक २०२३’ मा प्रविवधपे्रमीहरुको घ ुँइचो 

लागेको छ । प्रदसशनीको चौंथो वदन विद्याथी तथा य िा उमेर समूह र प्रविवधमा चासो राख्नेहरु इन्फोटेक अिलोकन 

गरेका छन् । 

 

आइतबारसम्म चल्ने इन्फोटेकमा सूचना प्रविवध क्षेत्रका विश्वस्तरीय ब्राण्डसुँगै दूरसञ्चार तथा इन्टरनटे सेिाप्रदायक, 

नेटिकस  तथा सेक्य ररटी सेिा प्रदायक, वडवजटल भ क्तानी सेिा, ई–कमसस, आईटी तावलम प्रदायक, विवभन्न क्षेत्रका 

लावग विकास गररएका सफ्टिेयर तथा म्यानेजमेन्ट वसस्टम, अनलाइन लवनसङ ट ल लगायतसुँग सम्बवन्धत स्टलहरुमा 

अिलोकनकतासको विशेष चासो दवेिएको छ । 

 

त्यस्त ैनेपाली उद्यमी एिं विद्याथीले विकास गरेका निीनतम प्रविवधहरुल ेपवन अिलोकनकतासको ध्यान तानेका छन ्

। अन्य वदनमा कम अिलोकनकतास देविने स्टलहरुमा पवन श क्रबार अिलोकनकतासको वनकै वभड दवेिन््यो । 

विशेषगरी नेपाली विद्याथीले तयार पारेका एवललकेसन र प्रोजेक्टहरुमा अिलोकनकतास बढी झ वम्मएका छन् । 

 

त्यस्तै विवभन्न स्टाटसअपहरु यासास टेक, ईट वफट, सवजलो ममसत सेिा, मोनालटेक, भक्सक्रो, स्माटस हावजर, बगभी, 

रमाइलो गेम्स लगायतका स्टलमा बढी चासो दवेिएको छ । 

 

स्टल नम्बर एच ८ मा रहेको रमाइलो गेम्समा प्रदसशनीको पवहलो वदनदेवि नै अनलाइन गेवमङ च्यालेन्ज सञ्चालन 

भइरहेको छ । त्यस्तै श क्रबारदेवि प्रदसशनी स्थलबाटै अिलोनकतासका लावग टेवलस्कोपमाफस त सूयस र आकाश मन्डल 

हेने स विधा ल्याइएको छ । यसमा विशेषगरी विद्याथीको चासो बढी देविएको छ । 

 

त्यस्त ैशवनबार र आइतबार 'क्यान रोबो सकर' (रोबोट फ टबल प्रवतयोवगता सञ्चालन हुने क्यान इन्फोटेकका गेवमङ 

को ओवडसनटेर वबक्रान्त काकीले जानकारी वदन भयो । उहाुँका अन सार प्रदसशनीका विवभन्न स्टलहरुमा कम्पनी स्ियंल े

पवन रमाइला तथा उपयोगी प्रवतयोवगता आयोजना गरररहेका छन् । यसअन्तगसत यासास टेकले विद्याथीलाई लवक्षत गरी 

कोवडङ प्रवतयोवगता सञ्चालन गरररहेको छ । साथै एमएसआई कम्लय टरले पीसी गेवमङ कवम्पवटसन सञ्चालन 

गरररहेको छ ।  
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अकोतफस  सूचना प्रविवधमा आधाररत कम्पनी एिं सेिाप्रदायकले आफ्ना उत्पादन एिं सेिामा विशेष अफर वदइरहेका 

छन् । साथै प्रदसशनीबाट ै कम्पनील ेआफ्ना वडलर र वबके्रता छान्ने र बजार विस्तार गने अिसर पाएको क्यान 

महासंघका महासवचि वचरञ्जीिी अवधकारले बताउन भयो । 

 

यसैबीच इन्फोटेक प्रदसशनीमा विवशष्ट व्यवक्तहरु समेत प ग्न ेक्रम जारी छ । श क्रबार कर्ासली प्रदेशका म ख्यमन्त्री 

राजक मार शमास, प्रवतवनवधसभा सदस्य एिं नेकपा –एमाले) का नेता तारा लामा लगायतका विवशष्ट अवतवथल ेप्रदसशनी 

अिलोकन गन सभएको वथयो । त्यस्त ैवटकटक स्टार वबना राउत, सरोज राना प्रजा, वनमेश जङ्ग थापा लगायतले पवन 

श क्रबार प्रदसशनी अिलोकन गन सभएको छ । त्यस्तै CDPN का मकिानप र र धावदङका विद्याथीहरु क्यान इन्फोटेक 

एज केसन ट रका रूपमा अिलोकनमा आएका वथए । त्यस्तै के एफ एच आई (कोररयन फ ट फर द हङ्री 

इन्टरनेसनल)का नेपालको वनदेशक जय म्य न पाकस  पवन क्यान इन्पोटेक भ्रमर्मा आउन  भएको वथयो ।  

 

शवनबार ११ बजे रावरिय जनमत पाटीका अध्यक्ष एिं प्रवतवनवधसभा सदस्य सीके राउत सवहत विवशष्ट अवतवथहरु  

आउने कायसक्रम रहेको छ । 

 

१५० भन्दा बढी स्टल रहेको क्यान इन्फोटेकमा सहभागी कम्पनीहरुले आफ्ना िस्त  तथा सेिाको प्रिद्र्धनका 

अवतररक्त आकषसक छ ट र अफर वदइरहेका छन् । ब्रावण्डङ कम्पनीका स्टल म ख्य हलवभत्र रहेका कक्षहरुबाट तथा 

साना कम्पनीहरु िसमा रहेका स्टलहमाफस त स पथ मूल्यमा िस्त  तथा सेिाको विक्री गरररहेका छन् । प्रदशसनीस्थलमै 

कम्पनीहरुले वडलर छनोट गने र वबजनशे वडल गने कायस समेत गरररहेका छन् ।  

 

क्यान महासंघका िररष्ठ उपाध्यक्ष ि शल रेग्मीले क्यान इन्फोटेकमाफस त विश्वबजार र स्थानीय बजारमा आएका 

निीनतम प्रविवध र अभ्यासलाईबारे एकै थलोमा हेनस , ब झ्न र छलफल गनस सम्भि भएको बताउन भयो । उहाुँका 

अन सार यसपटक अनािश्यक वभडभन्दा सूचना प्रविवध ब झेका िा उत्स क अिलोकनकतासहरु बढी आएका छन् । 

 

धन्यिाद । 

 

 

…………………. 

वचरञ्जीिी अवधकारी 

महासवचि 

वमवतिः २०७९ साल माघ २७ गते 

 


