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~~ प्रेस विज्ञवि ~~ 

क्यान इन्फोटेक २०२३: स्टाटटअप र नयााँ प्रविविमा विशेष आकषटण, आइतबार अवन्तम विन 

 

काठमाडौं । कम्प्युटर एसोससएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) को आयोजनामा माघ २४ देसि सञ्चालन 

भइरहेको २८औ ंसंस्करणको ‘इन्फोडेभलपसस क्यान इन्फोटेक २०२३ इन एसोससएसन सिथ सडशहोम फाइबरनटे ’ 

मा स्टाटसअप, नयााँ प्रसिसिमा अिलोकनकर्ासको आकर्सण बढेको छ । सूचना सञ्चार प्रसिसि क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो 

प्रदशसनीका रूपमा स्थासपर् क्यान इन्फोटेक २०२३ आइर्बार समापन ह ाँदैछ । 

 

यस संस्करणमा नेपालमै सिकास भएका सिज्ञान र्था सूचना प्रसिसिसाँग सम्पबसन्िर् उत्पादन र सेिालाई सिशेर् 

प्राथसमकर्ाका साथ प्रदशसनीमा रासिएको छ । साथै सिसभन्न कलेजका सिद्याथीले र्यार पारेका पररयोजनाहरूलाई 

पसन स्थान सदइएको छ । प्रदशसनी हेनस आउन ेअसिकांश अिलोनकर्ासले स्िदशेी सीप र उत्पादन  ससहर्को प्रसिसिको 

प्रशंसा गरेका छन ्। 

 

प्रदशसनीमा ३१ ओटा स्टाटसअप छन ्। यसअन्र्गसर् यासास टेक, ईट सफट, ससजलो ममसर् सेिा, मोनालटेक, भक्सक्रो, 

स्माटस हासजर, बगभी, रमाइलो गेम्पस, सफ्टिेयर स्टोर, क्यूरा हेल्थ, सचम्पपभाइन लगायर्का स्टाटसअप सटमल ेर्यार 

पारेका निीनर्म उत्पादन एि ंसेिामा सिद्याथी देसि व्यिसायी र लगानीकर्ासले चासो देिाएका छन ्। 

 

स्टाटसअप कसमटीका संयोजक दीपेन्र पौडेलले क्यान इन्फोटेक स्टाटसअपका लासग एस्पोजर ्लेटफमस बनेको बर्ाउाँद ै

यसबाट स्थानीय प्रसर्भा र निप्रिर्सनको सिकास ह ने सिश्वास व्यक्त गनुसभयो ।  

 

यसबाहेक प्रदशसनीमा सूचना प्रसिसि क्षेत्रका सिश्वस्र्रीय ब्राण्ड साँगै दूरसञ्चार र्था इन्टरनटे सेिाप्रदायक, नेटिकस  

र्था सेक्युररटी सेिा प्रदायक, सडसजटल भुक्तानी सेिा, ई–कमसस, आईटी र्ासलम प्रदायक, सिसभन्न क्षेत्रका लासग 

सिकास गररएका सफ्टिेयर र्था म्पयानेजमेन्ट ससस्टम, अनलाइन लसनसङ टुल लगायर् गरी १५० भन्दा भढी स्टल 

छन् ।  

 

शसनबार सबदाको सदन भएकाले ब्रासन्डङ कक्ष र डोमसभत्र रहेका असिकांश स्टल सदनभर भररभराउ सथए । साथै क्यान 

इन्फोटेककै अिसर पारी कोसडङ च्यालेन्जदसेि अनलाइन गेसमङ कसम्पपसटशन प्रसर्योसगर्ा सञ्चालन भइरहेको छ । 

यस्र्ा प्रसर्स्पिासमा सिशेर्गरी सिद्याथीको के्रज देख्न ससकन्छ । 

 

त्यस्र्ै क्यान इन्फोटेकको सिशेर् आकर्सणको रूपमा नेपाल सिज्ञान प्रसिसि प्रज्ञा प्रसर्ष्ठानले र्यार पारेको आईसीटी 

मैत्री बस रहेको छ । हालसम्पम ६०० भन्दा बढील ेयो बसको प्रत्यक्ष अिलोकन र्था अनुभि सलएको नास्टले जनाएको 
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छ । त्यस्र्ै क्यान इन्फोटेककै अिसर पारी रक्तदान कायसक्रम समेर् सञ्चालन भइरहेको छ । यस अन्र्गसर् शसनबार 

सम्पम १६३ जनाले रक्तदान गरेका छन् ।  

  

अकोर्फस  सूचना प्रसिसिमा आिाररर् कम्पपनी एिं सेिाप्रदायकले आफ्ना उत्पादन एिं सेिामा सिशेर् अफर जारी 

रािेका छन ्। यसअन्र्गसर् कम्पपनीहरूले िस्र् ुिररद एि ंबुसकङमा १० देसि ६० प्रसर्शर्सम्पम छुट प्रदान गरेका छन ्

।  

 

शसनबार कलेजका सिद्याथी, युिासाँगै कपोरेट क्षेत्रबाट उल्लेख्य मात्रामा अिलोनकर्ास आएको क्यान महासंघका 

महाससचि सचरञ्जीिी असिकारीले जानकारी सदनुभयो । उहााँका अनुसार प्रदशसनीस्थलबाट ैकम्पपनीले आफ्ना लासग 

सडलर र्था सबके्रर्ा छान्ने र बजार सिस्र्ार गन ेअिसर पाएका छन् ।  

 

यसैबीच प्रदशसनीमा सिसशष्ट व्यसक्तहरु पुग्ने क्रम जारी छ । शसनबार जनमर् पाटीका अध्यक्ष एिं प्रसर्सनसिसभा सदस्य 

सीके राउर्, मिेश प्रदशेसभा सदस्य चन्दन ससंह र रासरिय प्रजार्न्त्र पाटीका संसदीय दलका सचेर्क ज्ञानेन्र शाही 

लगायर्का सिसशष्ट असर्सथले प्रदशसनी अिलोकन गनुसभएको सथयो । 

 

त्यस्र्ै उपप्रिान एिम् भौसर्क पूिासिार र्था यार्ायार्मन्त्री नारायणकाजी शे्रष्ठका पे्रस सल्लाहकार कमल सगरी, 

नेपालको चसचसर् पब्जी गेसमङ सटम डीआरएसका सदस्यहरू पसन क्यान इन्फोटेकका लासग आउनुभएको सथयो । 

त्यस्र् ैनेपालसस्थर् फोटी िन क्लबका रासरिय अध्यक्ष मनोज दास र रासरिय महाससचि पंकज जालानको सिशेर् 

सनमन्त्रणमा ओल्ड ट्याब्लसस क्लबका जमसन नागररकहरूले क्यान इन्फोटेक प्रदशसनी अिलोकन गनुसभयो । 

 

यसैबीच क्यान इन्फोटेकको अिसर पारी आयोजकले क्यान आईसीटी सेसमनारसमेर् सञ्चालन गरररहेको छ । यस 

अन्र्गसर् आइर्बार ‘नेपालमा इन्टरनटे इकोससस्टम’ सिर्यमा सदउाँसो २ दसेि ४ बजेसम्पम नेपाल पयसटन बोडसको 

सभाहलमा इन्टरनेट क्षेत्रका सरोकारिालाहरूबीच सिशेर् अन्र्सक्रस या ह ने भएको छ । यस असघ सिसभन्न र्ीन सिर्यमा 

आईसीटी सेसमनार सम्पपन्न भइसकेको छ । 

 

िन्यिाद । 

 

 

…………………. 

सचरञ्जीिी असिकारी 

महाससचि 

समसर्िः २०७९ साल माघ २८ गर्े 

 


