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प्रे स विज्ञप्ति
अमेरिकन सोसाइटी अफ नेपलीज् इन्जजनीयसस (ASNEngr) ले कोलोिाडोको डे नभि शहिका सक्रिय इन्जजनीयिहरु तथा सू चना प्रक्रिक्रि
सम्बन्ि पेशाकमीहरुको सं युक्त तत्वाििानमा "Exploring the Advancements in Research and Development in Engineering,
Science, and Technology" भन्ने नािाका साथ क्रनम्नक्रलन्ित स्थान ि क्रमक्रतमा सोसाइटीको एघाि ं िाक्रषसक सम्मेलन गनस गइिहे को छ । उक्त
दु ई क्रदिसीय कायस िममा इन्जजनीयिहरु, िै ज्ञाक्रनकहरु, सू चना प्रक्रिक्रिका क्रिशेषज्ञहरु तथा अन्य सम्बन्ित पेशाकमीहरुलाई एकै स्थानमा ल्याएि
उनीहरुका ज्ञान ि अनुभि आदानप्रदान गनस प्राक्रिक्रिक सत्रहरु आयोजना गरिएकाछन्। यस सम्मेलनले नेपाली सहकमीहरु तथा नेपालका
क्रमत्रहरु बीच सजजाल स्थापना गने ि एक आपसमा घुलक्रमल (Socialization) हुने अिसि पक्रन उपलब्ध गिाउनेछ। यसका अरिक्रतक्त प्राक्रज्ञक
जगत, उद्योग व्यिसाय तथा नेपाल ि अमेरिकाका सिकािी क्रनकायका क्रिक्रषष्ठ अक्रतक्रथहरुलाई समेत् सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएको छ।
अमेरिकन सोसाइटी अफ नेपलीज् इन्जजनीयसस (ASNEngr), IRS 501(c)(3) कि छु ट है क्रसयतमा स्थापना गरिएको नाफािक्रहत सं स्था हो,
जसको उद्दे श्य इन्जजनीयरिङ्ग तथा तत् सम्बिी िै ज्ञाक्रनक ि प्राक्रिक्रिक क्षे त्रमा कृयाशील नेपालीहरुलाई नक्रजक हुन, क्रिचाि आदानप्रदान गनस , ि
एक अकास लाई सहयोग ि समथसन गनस तथा उनीहरुको ि सं स्थाको साझा क्रहत प्राप्त गनस एउटा च तािी उपलब्ध गिाउनु हो । सोसाइटीले
नेपालमा इन्जजनीयरिङ्ग ि प्राक्रिक्रिक प्रगक्रतको प्रबिस न गनस पक्रन प्रयास गदस छ । हामीले सन्चालन गरििहे का केही कामका उदाहिण यस प्रकाि
छन् : नेपालका हिे क क्रिश्वक्रिद्यालयका इन्जजनीयरिङ्ग छात्रछात्राहरुलाई उत्कृष्ठ पुिस्कािको व्यिस्था (Merit Awards), नेपालका इन्जजनीयरिङ्ग
अध्ययनित् क्रिद्याथीहरुलाई शोििृ क्रि (Graduate Student Research Fund), भू कम्प सम्बिी ताक्रलम, प्राकृक्रतक प्रकोपको अिस्थामा
सहयोग, िाक्रषसक सम्मेलन ि गोष्ठीहरु तथा इन्जजनीयिहरुका लाक्रग आिश्यक पने क्रनिन्ति अध्यायन (Continuing Education) कक्षाहरु ।
हामी सं युक्त िाज्य अमेरिका, नेपाल ि क्रिश्वभि छरिएि बसोबास गरििहनुभएका नेपालीहरुलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन हाक्रदसक क्रनमन्त्रणा
गनस चाहजछ ं । उच्च स्तिीय प्राक्रिक्रिक क्रबषयिस्तु हरु सिस सािािण आम जनसमुदायका लाक्रग पक्रन उक्रिकै सान्दक्रभसक हुजछन् ि माध्यक्रमक
क्रिद्यालयका क्रिद्याथीहरुको लाक्रग पक्रन रुक्रचको क्रबषय बन्न सक्छन् । त्यक्रत मात्र होइन, क्रिद्याथी तथा अरु यु िाहरुका लाक्रग प्रयोगात्मक कायस शाला
पक्रन आयोजना गरिनेछन् । यो सम्मेलन सबै का लाक्रग लाभकािी हुनेछ, क्रिज्ञान, प्रक्रिक्रि, इन्जजनीयरिङ्ग ि गक्रणत (STEM) क्षे त्रमा कायस ितहरुका
लाक्रग, इन्जजनीयरिङ्ग क्षे त्रमा करियि बनाउन चाहने उच्च माध्यक्रमक् क्रिद्यालयमा अध्ययनित क्रिद्याथीहरुका लाक्रग, मुख्य क्रबषय छन ट
गरिनसकेका क्रिद्याथीहरुका अक्रिभािकहरुका लाक्रग मात्र होइन अरु िे िैका लाक्रग यो सम्मेलन लाभदायक साक्रित हुनेछ ।
स्थान:
Business Tech Center
8301 E. Prentice Avenue
Greenwood Village, CO 80111
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इन्जजनीयरिङ्ग तथा सम्बन्ित क्षे त्रका क्रनम्नक्रलन्ित लगायत अरु पक्रन िे िै क्रबषयमा प्रस्तु क्रतकिण गरिनेछन् :


भू कम्प तथा प्रकोप िाहत



इलेन्रि कल , मेकाक्रनकल क्रसस्टम तथा अन्य उच्चस्तिीय उद् पादनका काम




आधारभू त सं रचना क्रडजाइन, क्रिश्लेषण ि क्रदगोपना
इन्जजनीयरिङ्ग समस्याहरु ि अन्तरिक्ष प्रयोग



यातायात, क्रदगोपना, िै कन्िक/निीकिणीय ऊजास



सू चना प्रक्रिक्रि ि साइबि सु िक्षा

िक्रजस्टि े सनका लाक्रग http://www.asnengr.org िे बसाइट हे नुसहोला ।
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