Chairman Chaudhary Inaugurates Digital
Class Room
Chairman of Chaudhary Foundation and Member of Parliament Binod
Chaudhary inaugurated the digital class rooms in Nawalpur of
Nawalparasi district amid a function on Sunday.
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Chairman of Chaudhary Foundation and Member of Parliament Binod
Chaudhary inaugurated the digital class rooms in Nawalpur of
Nawalparasi district amid a function on Sunday. According to a press
release issued by Foundation, Chaudhary group has introduced digital
class room concept in three schools. The concept is introduced to
provide access to Nepalis children in Information of and technology
based on global study.
Inaugurating the class room, chairman and MP Chaudhary said the
definition of global literacy has changed. As English language and
computer education are regarded as basic requirement for literacy,
Nepal also needs to provide both the education to the children.
“To make our children competent in the global sector, Nepal does not
have other option than to teach Nepalis children in English and
Computer. Our support is the parts of the campaign and we are happy
to be a part to make Nepalese children global,” said Chaudhary.
In the first phase, two schools from Nawalpur and one school in
Sindhupalchwok district selected for digital class room project. The
schools include Shanti Shreejana Primary School of Dev Chuli
Municipality and Kalika Basic School of Kawasoti Municipality
Nawalparasi and Mahakali Higher Secondary School of Giranchaur of
Sindhupalchwok.
Under the project, Foundation provided seven lap tops, four desktops
32 inch LG TV and project to each school. The foundation will support
will support to extend the class room.
Addressing the program, managing Director of Chaudhary Group
Nirvan Chaudhary said that this is a first step of Chaudhary group to
provide international level education to the children.
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चौधरी फाउण्डे सनद्वारा ३ विद्यालयमा
विविटल क्लासरूमको अिधारणा लागू
४ असार, काठमाडौौं । चौधरी फाउण्डे सनले तीन विद्यालयमा ‘वडविटल क्लासरूम’को अिधारणा
कायाा न्वयनमा ल्याएको छ ।
फाउण्डे सनले पविलो चरणमा निलपुरका दु ई र वसन्धुपाल्चोकको एक विद्यालय वडविटल क्लासरूम
पररयोिनाका लावि छनोट िरे को िो । िसअनुसार अब निलपुर दे िचुली निरपावलकास्थित शास्ि
श्रृिना आधारभूत विद्यालय र कािासोती निरपावलकास्थित कावलका आधारभूत विद्यालयमा अब
वडविटल क्लासरुम सञ्चालनमा आउने छन् । वसन्धुपाल्चोकको मिाकाली माध्यवमक विद्यालय, विरानचौर
पवन फाण्डे सनको छनोटमा परे को छ ।
सूचना–प्रविवधमा आधाररत विश्वव्यापी अध्ययन–अध्यापनको पहुँ च नेपाली पुयाा उन अिधारणा अवि
बढाइएको फाण्डे सनले िनाएको छ ।
चौधरी फाउण्डे सनका अध्यक्ष एिौं साौं सद् विनोद चौधरीले निलपुरका दु ई विद्यालयमा थिावपत वडविटल
क्लासरूमको शवनबार छु ट्टाछु ट्टै कायाक्रमका बीच उदिाटन िरे ।
यस पररयोिना अन्र्तित पविलो चरणमा प्रत्येक विद्यालयले सातिटा ल्यापटप, चारिटा डे क्सटप, ३२
इन्चको एउटा एलिी टे वलवभिन र प्रोिेक्टर प्रा्त  िरे का छन् । वडविटल क्लासरूमको वि्ारमा पवन
फाउण्डे सनले सियोि िने छ ।
उदिाटन समारोिमा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले विश्वमा अविले साक्षरताको पररभाषा पररितान भएको भन्दै
कम्प्युटर वशक्षा र अौंग्रेिी भाषाको ज्ञान भएको व्यस्िलाई मात्रै साक्षर मान्ने प्रचलन विकास भएको बताए
। विश्वव्यापी य्ो िातािरणमा नेपाली बालबावलकाको भविष्य सुरवक्षत बनाइवदन कम्प्युटर, इन्टरनेटका
माध्यमद्वारा वडविटल क्लासरूमिरू थिापना िनुाको विकल्प नरिे को उनले बताए ।
सरकारी विद्यालयबाट शु रू िररएको अवभयान प्रभािकारी हने विश्वास फाण्डे सनका अध्यक्ष चौधरीले
व्यि िरे ।
चौधरी ग्रुपका प्रिन्ध वनदे शक वनिाा ण चौधरीले नेपाली बालबावलकालाई अिराा वरिय शैवक्षक िातािरण
प्रदान िना फाउण्डे सनले पविलो पाइला चालेको बताए ।

वडविटल कक्षा सञ्चालन िना फाउण्डे सनले सू चना प्रविवधमा दख्खल वशक्षकलाई तावलम पवन प्रदान
िरे को छ ।
फाउण्डे सनले वडविटल कक्षा सञ्चालन िररएका विद्यालयसवित पाुँ चविद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको
व्यिथिा समेत वमलाएको छ । सकलादे िी माध्यवमक विद्यालय, नििािरण आधारभूत विद्यालय,
कावलका आधारभूत विद्यालय र रावरिय आधारभूत विद्यालयमा फाउण्डे सनले खानेपानीको व्यिथिा
वमलाएको िो ।
२०७५ असार ४ िते ८:१५ मा प्रकावशत
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चौधरी फाउन्डे सनको तीन विद्यालयमा
‘विविटल क्लास रूम’
सेतोपाटी काठमाडौौं, असार ३

चौधरी फाउण्डे सनले तीन िटा विद्यालयमा ‘वडविटल क्लास रूम’को अिधारणा कायाा न्वयनमा ल्याएको
छ।
सूचना प्रविवधमा आधाररत विश्वब्यापी अध्ययन तिा अध्यापनको पहुँ् चमा नेपाली बालबावलकालाई पु याा उने
सोचले यसलाई कायाा न्वयनमा ल्याइएको वसिीले िनाएको छ।
पविलो चरणमा निलपुरका शास्ि श्रृिना आधारभूत र कावलका आधारभूत विद्यालय तिा वसन्धुपाल्चोकको
मिाकाली माध्यवमक विद्यालयमा वडविटल क्लास रुम कायाा न्वयमा आएको िो।
फाउन्डे सनका अध्यक्ष एिौं साौं सद विनोद चौधरीले निलपुरका विद्यालयमा वडविटल क्लास रूमको
शवनिार छु ट्टाछु ट्टै उद् िाटन िरे ।

यस पररयोिना यसअििात प्रत्येक विद्यालयले सात िटा ल्यापटप, चारिटा डे क्सटप, ३२ इन्चको एउटा
एलिी वटभी र प्रोिेक्टर प्रा्त  िरे का छन्। वडविटल क्लास रूमको वि्ारमा पवन फाउन्डे सनले सियोि
िने िनाएको छ।
सो अिसरमा चौधरीले विश्वमा साक्षरताको पररभाषा पररितान भएको भन्दै कम्प्युटर वशक्षा र अौंग्रेिी
भाषाको ज्ञान भएको व्यस्िलाई मात्रै साक्षर मान्ने प्रचलन विकास भएको बताए। विश्वब्यापी य्ो
िातािरणमा नेपाली बालबावलकाको भविष्य सुरवक्षत बनाईवदन कम्प्युटर, इन्टरनेटका माध्यमद्वारा
वडविटल क्लासरूमिरू थिापना िरुरी रिे को उनको भनाइ छ।
‘वडविटल क्लास रूममाफात् मात्रै विद्यािीिरूलाई विश्व बिारमा प्रवतस्पधी बनाउन सम्भि हनेछ’, उनले
भने 'वशक्षाको िुण्र सुधाना यो अवभयानलाई द्रुत िवतमा रारिब्यापी बनाउन आिस्यक छ।’
चौधरी ग्रुपका प्रिन्ध वनदे शक वनिाा ण चौधरीले नेपाली बालबावलकालाई अिराा वरिय शै वक्षक िातािरण
प्रदान िने लक्ष्यमा यो प्रारस्म्भक पाइला भएको बताए।
वडविटल क्लासरूम सौंचालन िररएका विद्यालयसवित पाुँ च विद्यालयमा ‘िाटर वफल्ट्ि े सन वसस्टम’द्वारा शुद्ध
खानेपानीको व्यिथिा समेत वमलाइएको फाउन्डे सनले िनाएको छ।
फाउन्डे सनका अनुसार शास्ि श्रृिना आधारभूत विद्यालय, सकलादे िी माध्यवमक विद्यालय, नििािरण
आधारभूत विद्यालय, कावलका आधारभू त विद्यालय र रावरिय आधारभूत विद्यालयमा शुद्ध पानीको व्यिथिा
वमलाइएको छ।
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