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�चनकाे वुहान (Wuhan)  शहर बाट काे�भड १९ शु� भएकाे आज ७ मिहना पार ग�रसकेकाे छ र सारा 

िव�व यस महामारीकाे चपेटामा परेकाे यथाथ�  हा�ाे सामु छल��ग नै छ । महाशि� रा�� संयु� रा� 

अमे�रकामा मा�ै यस महामारीबाट आज ५ जुलाइ २०२० स� १ लाख २९ हजार ९६६  जनाले �ान 

गुमाइसकेका छन । हाल मृ�ुदर केही घटे पिन केही रा�ह�मा ब�ने  �म जारी नै छ । हामी बसेकाे रा�मा 

समेत आजस� ३ हजार १२३ जनाले मृ�ुवरण ग�रसकेका छन ।

संयु� रा� अमे�रकामा महामारीले पुय�एकाे उ� ��तकाे अनुपातमा  नेपालीह� यसकाे ��� 

मारबाट �ती धेरै �भािवत नभए पिन अ��� �पमा यसकाे �भावबाट ब� भने सकेनन ।  

हामीले गव� गनु� पछ�, य�ाे �लयकारी महामारीमा समेत हा�ाे समुदाय अपे�ाकृत यसकाे 

काेपभाजन �नुपरेन । य�ा कारण धेरै �न स�न तर जनचेतनाकाे �भावकारी संचार र य�ाे पालना गन� 

हा�ाे समुदायकाे अनुशाशन नै �मुख कारण हाे भ�ेमा �ई मत �नै स�ैन । 
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य�ाे संकटकाे घडीमा समुदाय ��त सचेत संधसं�थाह� र �ज�ेवार अिन उ�रदािय नेतृ�ह�काे 

आव�यकता पद�छ। भिन� िन असल नेतृ� आव�यकता वा बा�ताले ज�ाउँदछ । यही नेतृ�ले हा�ाे 

समाजमा उपल� रहेकाे �ाेत र साधनकाे समु�चत �याेग तथा सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायह� सँग 

सहकाय� र सम�य गरेर समाजकाे जाेखीम �ुिनकरण गनु� पद�छ र पद��ाे  । अिन यही हामीले गया� पिन ।

बाना (Baltimore Association of Napalese in America):

South Asian Resource center and Setopati's research अनुसार, संयु� रा� 

अमे�रकामा मा�ै ३ लाख १५ हजार ९ सय ८० नेपालीह� बसाेबास गछ�न।  हामीह�ले बसाेबास गन� 

मे�र�ा�ड रा�मा अनुमािनत २५ हजार भ�ा बिढ नेपालीह�काे बसाेबास रहेकाे छ । 

बाना संयु� रा� अमे�रका ��थत मे�र�ा�ड रा� तथा बा��माेरमा रहेका नेपालीह�काे वृह�र 

िहत गन� तथा आपत िवपतमा परेका नेपालीह�लाइ सहयाेग गन� उ�े�यले सन् १९९६ देखी अ���मा आइ 

सन २००५ मा ५०१ सी अ�ग�त औपचारीक �पमा दत� भइ �थािपत भएकाे गैर मुनाफा रिहत सामा�जक 

सं�था हाे । यसले बा��माेरमा छाता संगठनकाे भुिमका समेत िनव�ह गद� आइरहेकाे छ । 

हामीलाइ िव�वास छ, यस महान संकटकाे घडीमा बानाले आ�ाे द�रलाे उप��थती र गहक�लाे 

भुिमकाबाट याे भनाइलाइ च�रताथ� गन� सफल भएकाे छ। बानाकाे नेतृ�ले यसलाइ नेपाली समुदायमा 

उपल� �ाेत, साधन र जनश�ी समेतकाे सहभागीतामा, सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायह� सँग 

सहकाय� र सम�यमा अक�ात आएकाे यस िवषम प�र��थतीलाइ समुदायकाे िहतमा अ�त उ�ृ� 

त�रकाले संपादन गरेकाे घाम ज��कै छल��गै छ। यसकाे िववरणह� अगाडी उ�ेख गन� नै छा� ।

 यस संकटकाे घडीमा बानाले गरेका हरेक सामा�जक काय�ह� मानवता अिन केवल मानवताकाे 

आधारमा संचालन गरेकाे �थयाे । �ि�गत अिन राजिन�तक �ाथ� भ�ा धेरै मा�थ उठेर िन��, पारदश�  

तथा सामुहीक सहकाय�मा संचालन गरीने काय��मह�बाट स�ुण� समुदायले बिढ लाभ �लन स�न भ�े 

कुराकाे �ल� उदाहरण पेश गरेकाे छ । आगामी िदनह�मा समेत यस असल अनुभवकाे िनर�रताका 

लागी बाना सँधै ि�याशील रहनेछ । यस रा�मा रहेका स�ुण� सामा�जक संघसं�थाह�लाइ सहकाय� गद� 

समुदायकाे िहतमा अझ बिढ काम गन� हा�दक अपील समेत गन� चाह� । बाना नेतृ�, सामुिहक �पमा ग�रने 

य�ा स�यासह�ले नै ठूलाठूला संकटह�काे माेचन गन� गद�छन भ�े अटल िव�वास रा�दछ ।

बाना (Baltimore Association of Napalese in America) का उ�े�यह�ः
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१. संयु� रा� अमे�रका ��थत मे�र�ा�ड रा� तथा बा��माेरमा रहेका नेपालीह�काे वृह�र िहत गन� तथा 

आपत िवपतमा परेका नेपालीह�लाइ सहयाेग गन� ।

२. संयु� रा�अमे�रकामा रहेका अ� नेपाली समुदायका संघस �थाह� तथा सरकारी िनकायह� सँग 

�भावकारी �पमा सम�य ग�र समुदायकाे िहतमा काम गन� ।

३ . नेपाल र नेपालीह�काे स��ृ�तक पिहचानकाे संर�ण र स�ध�नमा मह�पूण� भुिमका खे�े ।

४. िवशेष प�र��थतीह� ज�ै महामारी काे�भड १९ एवं �ाकृ�तक �काेपह�काे समयमा समुदायकाे उ�तम 

िहतमा सकृय भुिमका िनव�ह गन� ।

५. नेपाली समुदायकाे सुख र �खमा एकसाथ र एकनाशले सहभागीता जनाउने ।

बानाकाे नेतृ�मा काे�भड १९ काे शू�वाती अव�थाबाट ग�रएका काय�ह�काे िववरण िन� �कार 

छनः

१३ माच� २०२०ः

काे�भड १९ बाट आफु पिन ब�चाै र अ�लाइ पिन बचाऔं भ�े मूल उ�े�य राखी बानाले नेपाली 

समुदायकाे िहतमा जानकारीमुलक स�ेश जारी गद� काे�भड िव��काे अ�भयानकाे शुभार� ग�रयाे । यस 

अ�भयानमा समुदायलाइ आव�यक पन� र पन� स�े सम�ाह�काे पिहचान र िनराकरणका लागी हा�ै 

समुदायका उपल� �ान, सीप र जनश�ीकाे भरम�धुर �याेग ग�रएकाे �थयाे । हािमले यस ��तवेदनलाइ 

िवषयगत �पमा व�गकरण गरेर ��ुत गरेका छा� ।

�ा�ः

 १७ माच� २०२०ः �ा� सचेतना स�ि� काय��म  सं�रण - १

जब काे�भड १९ ले आ�ाे शु�वाती असर देखाउन शु� गया� तब बाना नेतृ�ले एक�छन पिन िढलाे 

नग�र समाजलाइ सुसु�चत गनु�पछ� भ�े �रदश� िवचार ग�र �थम सचेतनामूलक काय��म संचालन गया�। 

बानाका अ�� �ी सुबाेध िवलास प��ूकाे अ��तामा भएकाे काय��म बानाका  महास�चव �ी िकरण 

ढकाल�ूकाे संयाेजनमा बानाका �ा� िवभाग �मुख डा. िवशाल भ�डारी�ुले संचालन गनु� भएकाे �थयाे 
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। काय��म काे�भड १९ का ल�णह�, ब�का लागी अपनाउनु पन� सावधािनह� तथा लागी हालेमा गनु� पन� 

उपाएह�का बारेमा वृहत जानकारी िदनु भएकाे �थयाे । उ� काय��ममा िन� �लखीत िव� महानुभावकाे 

उप��थतमा संचालन भएकाे �थयाे । 

१. डा. िड�ी राम पाैडेल  -  Medical Director-Amedisys Hospice , Hospitalist-University of Maryland

२. डा. राेशनलाल �े�  - Cancer Geneticist, National Institute of Health

३. डा. सरगम महत - PharmD, Pharmacy Manager CVS

४. डा. िवशाल भ�डारी - Quality Manager, Suburban Hospital, John Hopkins Medicine  

५. �ी सुबाेध िवलास प� - अ�� बाना

६.�ी िकरण ढकाल - महास�चव बाना

 २६ माच� २०२०ः �ा� सचेतना स�ि� काय��म सं�रण - २

जब पिहलाे सचेतनामूलक काय��मबाट समाजले ��� फाइदा भएकाे महशुस गया� र नेपाली 

समाजबाट फे�र पिन गनु� पन� �ापक माग आए प�छ  तब बाना नेतृ�ले फे�र पिन एक�छन पिन िढलाे 

नग�र दाे�ाे पटक सचेतनामूलक काय��म संचालन गया�। बानाका अ�� �ी सुबाेध िवलास प��ूकाे 

अ��तामा भएकाे काय��म बानाका महास�चव �ी िकरण ढकाल�ूकाे संयाेजनमा बानाका �ा� 

िवभाग �मुख डा. िवशाल भ�डारी�ुले संचालन गनु� भएकाे �थयाे ।काय��म काे�भड १९ का ल�णह�, 

ब�का लागी अपनाउनु पन� सावधािनह� तथा लागी हालेमा गनु� पन� उपाएह�का बारेमा फे�र पिन वृहत 

जानकारी िदनु भएकाे �थयाे । उ� काय��ममा िन� �लखीत िव� महानुभावकाे उप��थत रहेकाे �थयाे । 

१. डा. िड�ी राम पाैडेल  -  Medical Director-Amedisys Hospice , Hospitalist-University of Maryland

२. डा. राेशनलाल �े�  - Cancer Geneticist, National Institute of Health

३. डा. सरगम महत -PharmD, Pharmacy Manager CVS

४. डा. िवशाल भ�डारी - Quality Manager, Suburban Hospital, John Hopkins Medicine  

५. �ी सुबाेध िवलास प�- अ�� बाना

६.�ी िकरण ढकाल  - महास�चव बाना

७. �ी स�ेश ख�का  - प�कार डीसी नेपाल

५ अ�ील २०२०ः 
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�ा� सचेतना स�ि� काय��म सं�रण - ३

जब पिहलाे र दा�ाे सचेतनामूलक काय��म उपलि�मूलक र अपे�ाकृत सफल भएप�छ अ� नय� 

िवषयह�लाइ समेटरेर पुःन �ा� सचेतना स�ि� काय��म संचालन भयाे । बाना अ�� �ी सुबाेध 

िवलास प��ूकाे अ��तामा भएकाे उ� काय��म बाना महास�चव �ी िकरण ढकाल�ूकाे संयाेजनमा 

डा. िवशाल भ�डारी�ुले संचालन गनु� भएकाे �थयाे । काय��म काे�भड १९ का कारण �ा� प�र�ण 

स�काे प�ँच काेराेनाकाे िव�व भ�रकाे लहर मृ�ुदर यसबारे स� तथा अफवाहह� के क�ा छन भ�े  बारेमा 

गहन छलफल  भएकाे �थयाे । उ� काय��ममा िन� �लखीत िव� महानुभावकाे उप��थत रहेकाे �थयाे । 

१. डा. िड�ी राम पाैडेल  -  Medical Director-Amedisys Hospice , Hospitalist-University of Maryland

२. डा. राेशनलाल �े�  - Cancer Geneticist, National Institute of Health

३. डा. सरगम महत - PharmD, Pharmacy Manager CVS

४. डा. िवशाल भ�डारी - Quality Manager, Suburban Hospital, John Hopkins Medicine  

५. �ी सुबाेध िवलास प�- अ�� बाना

६.�ी िकरण ढकाल - महास�चव बाना

७. �ी स�ेश ख�का - प�कार डीसी नेपाल

३ मे २०२०

�ा� सचेतना स�ि� काय��म सं�रण - ४

जब पिहलाे र दा�ाे अिन ते�ाे सचेतनामूलक काय��म उपलि�मूलक र अपे�ाकृत सफल 

भएप�छ अ� नय� िवषयह�लाइ समेटरेर पुःन �ा� सचेतना स�ि� काय��म संचालन भयाे । बानाका 

अ�� �ी सुबाेध िवलास प��ूकाे अ��तामा भएकाे काय��म बानाका महास�चव �ी िकरण 

ढकाल�ूकाे संयाेजनमा बानाका �ा� िवभाग �मुख डा. िवशाल भ�डारी�ुले संचालन गनु� भएकाे �थयाे 

। काय��म काे�भड १९ सँग जु�धरहनु भएका �चिक�क तथा नस�ह�काे अनुभवह�काे आदान�दान गनु�का 
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साथै यसका वृहत प�ह�काे बारेमा �काश पानु� भएकाे �थयाे ।  उ� काय��ममा िन� �लखीत िव� 

महानुभावकाे उप��थत रहेकाे �थयाे । 

१. डा. मनाेज रजाैरीया - Microbiologist/Virologist / National Institute of Health

२. डा. राेशनलाल �े�  - Cancer Geneticist, National Institute of Health

३. डा. सरगम महत - PharmD, Pharmacy Manager CVS

४. डा. िवशाल भ�डारी - Quality Manager, Suburban Hospital, John Hopkins Medicine  

५. डा.क�ना �लाल - Molecular Biologist / National Institute of Health

६. सु�ी ��च लामीछाने - RN, BSN / The John Hopkins Hospital

७. सु�ी अ��ता �े� - RN, BSN /Sainai Hospital

८.�ी सुबाेध िवलास प�- अ�� बाना

९.�ी िकरण ढकाल  - महास�चव बाना

१०. �ी स�ेश ख�का - प�कार डीसी नेपाल

२१ अ�ील २०२०

तनाव �व�थापन स�ि� सचेतना काय��मः

काे�भड १९ काे �भावले �ा� र अथा�पाज�नमा त �ुर �हार त ग�ररहेकै �थयाे तर यसभ�ा बिढ मार 

त यसले हामी र हा�ाे समुदायलाइ मानसीक �पमा िदइरहेकाे �थयाे । साे कुराकाे बाेध ग�र मानसीक राेग 

िवशेष� डा. जगद�ा प��डत�ु माफ�त समुदायलाइ सुसु�चत गन� च�जाेप�जाे िमलाया� । फल��प तनाव 

�व�थापन स�ि� सचेतना काय��म  बाना अ�� �ी सुबाेध िवलास प��ूकाे अ��तामा स��  

उ� काय��म बाना महास�चव �ी िकरण ढकाल�ूले संचालन गनु� भएकाे �थयाे । काय��मका 

सहभागी�ुह� िन�ानुसार �नु��ाे।

१.डा. जगद�ा प��डत - मनाराेग िवशेष�

२. �ी सुबाेध िवलास प� - अ�� बाना

३.�ी िकरण ढकाल - महास�चव बाना
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२३ मे २०२०

बानाकाे फेसबुक पेजबाट देशसंचारकाे ��� �सारणः

काे�भड १९ काे बारेमा अमे�रका तथा नेपालमा रहेका डा�रह�काे िबचमा अनुभवह�काे 

आदान�दान गन� बारे �ापक छलफल ग�रएकाे �थयाे । उ� काय��ममा डा. िबशाल भ�डारी तथा अ� 

िव� डा�रह�ले भाग �लनु भएकाे �थयाे । छलफलकाे �मुख िवषय काेराेना र बालबा�लकामा पन� स�े 

अिन परेकाे �भाव रहेकाे �थयाे । 

१. डा. रामच� बा�ाेला - पाेखरा �ा� िव�ान ��त�ान

२. डा. िबशाल भ�डारी - Quality Manager, Suburban Hospital, John Hopkins Medicine  

३. डा. भिव राइ -  Pediatrician, Total Healthcare  

४. डा. राेशनलाल �े�  - Cancer Geneticist, National Institute of Health

५. डा. स�ेश पराजुली

६. डा. मनाेज दाहाल

आ�थकः

वेराेजगारी िवमा र साना मझाैला �वसायीका सम�ाह�ः

२९ माच� २०२०ः बेराेजगारी िवमा तथा साना �वसायीह�काे सम�ा र समाधानका िवषयह� बारे 

सचेतना काय��म सं�रण  १

काे�भड १९ ले �ा�मा त सम�ा उ�� गरेकाे नै �थयाे तर �ाे भ�ा बिढ ��� सम�ा त 

बेराेजगारीले पाया� । आ�ाे पाैरखले कमाएर खाने �ा�भमानी नेपालीह�ले अमेरीकामा पिन बेराेजगार 

भइ� भ�े िवषयमा त साेचेका नै �थएनन । �सैले बेराेजगारी िवमा �ा� गन� �कृयाका बारेमा अन�भ� 

�थए ।  �सका लागी फाराम  कसरी भन� र के गन�, कसरी पाइ�, कसले पाउँछ भ�े बारेमा मेसाे नै पाउन 

मु��ल भयाे । 
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साथै साना �वसायीह�लाइ पिन यसले अ�ेराे प�र��थतीकाे सृजना गया� । सरकारले सहयाेग गछु� 

भने पिन �सलाइ �ा� गन� उ�चत िव�धकाे िवषयमा अन�भ�ता रहेकाे पाइयाे । यसका लागी आव�यक 

फाराम कसरी भन�, कसरी �लने, कह� �लने भ�े कुराकाे अ�ाैलता र�ाे।

सम�ाले समाधान पिन आफू सँगै �लएर आएकाे �� तर सबै सव�साधारणले �ाे समाधान थाहा 

पाउन स�ैनन । बानाकाे नेतृ�ले य�ाे पूव�अनुमान गरेर तु�� तत् स�ि� िव�ह� सँग सम�य ग�र 

काय��म संचालन गया� । काय��ममा बेराेजगारी िवमालाइ िव�भ� काेणबाट सरल �पमा �ा�ा गरेर अिन 

साना �वसायीलाइ आइपन� सम�ा र अपनाउनुपन� िव�धका बारेमा वृ�ृत जानकारी �दान ग�रएकाे 

�थयाे। बानाका अ�� �ी सुबाेध िवलास प��ूकाे अ��तामा बाना महास�चव �ी िकरण ढकालकाे 

संयाेजक�मा डीसी नेपालका प�कार �ी स�ेश ख�का�ूले संचालन गनु� भएकाे काय��ममा िन� �लखीत 

िव� महानुभावकाे उप��थत रहेकाे �थयाे ।

१. �ी �ारी भ�डारी  - डेलीगे�स, �ज�ा ८, बा�ीमाेर काउ�ी, मे�र�ा�ड

२.�ी �ेमराजा महत  - महामहीम अवैतिनक महाबाणी��त, मे�र�ा�ड पे�लभेिनया

३. डा. स�तस देवकाेटा - अथ�िवद

४. �ी  �ेम सं�ाैला - िव�व ब�क ��तिन�ध

५. �ी िड�ी राज भ�  - अ�धव�ा, भ� ल फम�

६. �ी ह�र शम�  - सीपीए, क�या एकाउ�ीङ तथा �ा� स�भस

७. �ी कुलमणी आचाय�  - ��ी अ��, बाना तथा �वसायी

८. �ी �भम िबक  - सीइओ, सी एसआइ तथा सं�थागत िवकास �मुख बाना

९. �ी स�ेश ख�का - प�कार, डीसी नेपाल

१०. �ी सुबाेध िवलास प�- अ�� बाना

११.�ी िकरण ढकाल - महास�चव बाना

बानाका तफ�बाट बेराेजगारी िवमाका लागी  सीइओ सी एसआइ तथा सं�थागत िवकास �मुख 

बाना �ी �भम िबक, �ी �ाने� �े�, �ी �मनाथ का�े तथा �ी िदपक पाैडेल �ू काे टाेली गठन ग�रएकाे 

�थयाे । वह�ह�ले २००० जना भ�ा बिढकाे ��� फाराम भनु�का साथै हजारा�काे सं�ामा फाेन माफ�त 

जवाफ िदएर सहयाेग गनु� भयाे । साना �वसायीका लागी बानाका ��ीका अ�� �ी कुलमणी आचाय��ू 

तथा बानाका ��ी �ी राजन क�ेल�ु तथा बानाका स�ाहकार �ी िकरण प��ुकाे टाेली गठन ग�रएकाे 

�थयाे । वह�ह�ले धेरै जना �वसायीह�काे ��� फाराम भनु�का साथै ठूलाे सं�ामा फाेन माफ�त जवाफ 

िदएर सहयाेग गनु� भयाे ।



11

11

यस िवशेष अ�भयानमा बानाका तफ�बाट बेराेजगारी िवमाका लागी सीइओ सी एसआइ तथा 

सं�थागत िवकास �मुख बाना �ी �भम िबक�ु तथा बानाका ��ीका अ�� तथा �वसायी �ी कुलमणी 

आचाय��ू काे अतुलिनय याेगदान र�ाे । बानाले यह�ह�ले गनु� भएकाे अथक �यासका लागी हा�दक 

ध�बाद �ापन गद�छ ।

९ अ�ील २०२०

 बेराेजगारी िवमा तथा साना �वसायीह�काे सम�ा र समाधानका िवषयह� बारे सचेतना काय��म 

सं�रण २

काे�भड १९ ले  सबैभ�ा बिढ ��� सम�ा �ि�गत बेराेजगारी र साना �वसायलाइ पाया� । 

काय��ममा बेराेजगारी िवमाकाे उपल�ता  सरकारबाट पाइने अनुदानलाइ िव�भ� काेणबाट सरल �पमा 

छलफल भयाे । साथै साना �वसायीलाइ आइपन� सम�ा र अपनाउनुपन� िव�धका बारेमा िव��ुह�बाट 

वृ�ृत जानकारी �दान ग�रएकाे �थयाे। बानाका अ�� �ी सुबाेध िवलास प��ूकाे अ��तामा बाना 

महास�चव �ी िकरण ढकालकाे संयाेजक�मा डीसी नेपालका �ी स�ेश ख�का�ूले संचालन गनु� भएकाे 

काय��ममा िन� �लखीत िव� महानुभावकाे उप��थत रहेकाे �थयाे ।

 १. �ी िड�ी राज भ�  - अ�धव�ा, भ� ल फम�

२. �ी ह�र शम�  - सीपीए, क�या एकाउ�ीङ तथा �ा� स�भस

३. �ी कुलमणी आचाय�  - ��ी अ�� बाना तथा �वसायी

४. �ी �भम िबक - सीइओ, सी एसआइ तथा सं�थागत िवकास �मुख बाना

५. �ी स�ेश ख�का - प�कार, डीसी नेपाल

६. �ी सुबाेध िवलास प�- अ�� बाना

७.�ी िकरण ढकाल - महास�चव बाना

२६ अ�ील २०२०

बेराेजगारी िवमा तथा साना �वसायीह�काे सम�ा र समाधानका िवषयह� बारे सचेतना काय��म 

सं�रण ३
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काे�भड १९ ले  सबैभ�ा बिढ ��� �भाव पारेकाे सम�ा �ि�गत बेराेजगारी र साना 

�वसाियलाइ सहयाेग गन� उ�े�य अनुसार पुव� आयाे�जत काय��मकाे िनर�रताकाे �पमा र िवषय ब�ुलाइ 

अझ बिढ िब�ारमा सुचनाकाे स�ेषण गन�का लागी याे काय��म संचालन ग�रएकाे �थयाे । बानाका 

अ�� �ी सुबाेध िवलास प��ूकाे अ��तामा बाना महास�चव �ी िकरण ढकालकाे संयाेजक�मा 

डीसी नेपालका �ी स�ेश ख�का�ूले संचालन गनु� भएकाे काय��ममा िन� �लखीत िव� महानुभावकाे 

उप��थत रहेकाे �थयाे ।

 १. �ी िड�ी राज भ�  - अ�धव�ा, भ� ल फम�

२. �ी ह�र शम�  - सीपीए, क�या एकाउ�ीङ तथा �ा� स�भस

३. �ी कुलमणी आचाय�  - ��ी अ�� बाना तथा �वसायी

४. �ी �भम िबक  - सीइओ, सी एसआइ तथा सं�थागत िवकास �मुख बाना

५. �ी स�ेश ख�का - प�कार, डीसी नेपाल

६. �ी सुबाेध िवलास प�- अ�� बाना

७.�ी िकरण ढकाल - महास�चव बाना

९ जुन २०२०

बेराेजगारी िवमा तथा साना �वसायीह�काे सम�ा र समाधानका िवषयह� बारे सचेतना काय��म 

सं�रण ४

काे�भड १९ ले  सबैभ�ा बिढ ��� �भाव पारेकाे सम�ा �ि�गत बेराेजगारी र साना 

�वसाियलाइ सहयाेग गन� उ�े�य अनुसार पुव� आयाे�जत काय��मकाे िनर�रताकाे �पमा र िवषय ब�ुलाइ 

अझ बिढ िब�ारमा सुचनाकाे स�ेषण गन�का लागी याे काय��म संचालन ग�रएकाे �थयाे । बानाका 

अ�� �ी सुबाेध िवलास प��ूकाे अ��तामा बाना महास�चव �ी िकरण ढकालकाे संयाेजक�मा 

डीसी नेपालका �ी स�ेश ख�का�ूले संचालन गनु� भएकाे काय��ममा िन� �लखीत िव� महानुभावकाे 

उप��थत रहेकाे �थयाे ।

 १. �ी िड�ी राज भ�  - अ�धव�ा, भ� ल फम�

२. �ी ह�र शम�  - सीपीए, क�या एकाउ�ीङ तथा �ा� स�भस

३. �ी कुलमणी आचाय�  - ��ी अ�� बाना तथा �वसायी

४. �ी �भम िबक  - सीइओ, सी एसआइ तथा सं�थागत िवकास �मुख बाना
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५. �ी स�ेश ख�का - प�कार, डीसी नेपाल

६. �ी सुबाेध िवलास प�- अ�� बाना

७.�ी िकरण ढकाल - महास�चव बाना

२५  जुन २०२०

बेराेजगारी िवमा तथा अ�ागमनका सम�ा र समाधानका िवषयह� बारे सचेतना काय��म 

सं�रण ५

काे�भड १९ ले  सबैभ�ा बिढ ��� �भाव पारेकाे सम�ा �ि�गत बेराेजगारी तथा अ�ागमनका 

िवषयमा अझ बिढ िब�ारमा सुचनाकाे स�ेषण गन�का लागी याे काय��म संचालन ग�रएकाे �थयाे । 

बानाका अ�� �ी सुबाेध िवलास प��ूकाे अ��तामा बाना महास�चव �ी िकरण ढकालकाे 

संयाेजक�मा डीसी नेपालका �ी स�ेश ख�का�ूले संचालन गनु� भएकाे काय��ममा िन� �लखीत िव� 

महानुभावकाे उप��थत रहेकाे �थयाे ।

 १. �ी िड�ी राज भ�  - अ�धव�ा, भ� ल फम�

२. �ी कमल शम�  - सीपीए, टे�ास

३. �ी कुलमणी आचाय�  - ��ी अ�� बाना तथा �वसायी

४. �ी �भम िबक  - सीइओ, सी एसआइ तथा सं�थागत िवकास �मुख बाना

५. �ी स�ेश ख�का - प�कार, डीसी नेपाल

६. �ी सुबाेध िवलास प�- अ�� बाना

७.�ी िकरण ढकाल - महास�चव बाना

१५  जुलाइ २०२०

बेराेजगारी िवमा तथा अ�ागमनका सम�ा र समाधानका िवषयह� बारे सचेतना काय��म 

सं�रण ६

काे�भड १९ ले  सबैभ�ा बिढ ��� �भाव पारेकाे सम�ा �ि�गत बेराेजगारी तथा अ�ागमनका 

िवषयमा अझ बिढ िब�ारमा सुचनाकाे स�ेषण गन�का लागी याे काय��म संचालन ग�रएकाे �थयाे । 

बानाका अ�� �ी सुबाेध िवलास प��ूकाे अ��तामा बाना महास�चव �ी िकरण ढकालकाे 
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संयाेजक�मा डीसी नेपालका �ी स�ेश ख�का�ूले संचालन गनु� भएकाे काय��ममा िन� �लखीत िव� 

महानुभावकाे उप��थत रहेकाे �थयाे ।

 १. �ी िड�ी राज भ�  - अ�धव�ा, भ� ल फम�

२. �ी कमल शम�  - सीपीए, टे�ास

३. �ी कुलमणी आचाय�  - ��ी अ�� बाना तथा �वसायी

४. �ी �भम िबक  - सीइओ, सी एसआइ तथा सं�थागत िवकास �मुख बाना

५. �ी सुबाेध िवलास प�- अ�� बाना

६.�ी िकरण ढकाल - महास�चव बाना

�श�ाः

५ अ�ील २०२०ः

अनलाइन क�ाह�काे बारेमा िव�ह� सँग अ�रि�याः

काे�भड १९ का कारण स�ुण� िवधालयह� ब� भएका छन । �ुलह�ले अनलाइनबाट क�ाह� 

संचालन ग�ररहेका छन । हा�ाे समुदायका अ�धक�श अ�भभावकह� यस प��तका लागी द� नभएका 

कारण आ�ा केटाकेटीह�लाइ गुण�रीय तरीकाबाट सहयाेग गन� नसक�रहेकाे अव�थामा बानाकाे �श�ा 

िबभागले यस स�ि� िव�ह�काे सहयाेगमा काय��म संचालन गया� । बानाका अ�� �ी सुबाेध प��ुकाे 

अ��तामा भएकाे यस काय��मलाइ बाना महास�चव �ी �ी िकरण ढकाल�ुले संचालन गनु� भएकाे 

�थयाे । यस काय��मका लागी िन� �लखीत �ाेत �ि�ह�काे सहभागीता रहेकाे �थयाे ।

१. डा. कृ� ढकाल - स�ाहकार  तथा �श�ा िवभाग  �मुख बाना

२. डा. मनाेज �े� - उप �ा�ापक, टावसन िव�विवधालय

३. �ी डे�भड रब - Supervisor, Blended Teaching & Learning, BCPS 

४. �ी स�ेश ख�का  - प�कार, डीसी नेपाल

५.�ी सुबाेध िवलास प� - अ�� बाना

६.�ी िकरण ढकाल - महास�चव बाना

िवदेशी िवधा�थह�लाइ आ�ाे देश फक�उने बा�कारी िनयमका बारे जानकारी ◌ः
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१० जुलाइ २०२०

अमे�रकामा उ� �श�ा हासील गन� आएका िवदेशी िवधा�थह�लाइ आ�ाे देश फक�उनका लागी 

अमे�रक� सरकारले नय� बा�कारी कानुन बनाएकाे छ । उ� कानुनबाट नेपाली िवधा�थह� पिन �भािवत 

�ने उ� संभावना भएकाले ल�ीत वग�काे हकिहत र संर�ण कसरी गन� र आइपरेका नय� चुनाै�तलाइ 

कसरी समाधान गन� भ�े बारेमा सुसु�चत गराउन कानुनी स�ाह �दान गन� उ�े�यले याे काय��म संचालन 

ग�रएकाे �थयाे । साथै काय��मा बा�कारी नय� कानुन बारे जानकारी गराइएकाे �थयाे । काय��म बाना 

अ�� �ी सुबाेध िवलास प�काे अ��तामा संचा�लत भइ बाना महास�चव �ी िकरण ढकालले 

सह�जकरण गनु� भएकाे �थयाे । काय��ममा िन� महानुभावह�ले भाग �लनु भएकाे �थयाे ।

 १. �ी िड�ी राज भ�  - अ�धव�ा, भ� ल फम�

२. �ी सुया�दय �ति�ना  - िवधा�थ ��तिन�ध

३.   �ी सुबाेध िवलास प�- अ�� बाना

४. �ी िकरण ढकाल - महास�चव बाना

सुचनाः

२१ माच� २०२०ः

संयु� रा� अमे�रकाकाे सं�घय सरकार, रा� सरकार तथा �थािनय सरकारह�काेआ�ानमा 

सामा�जक �री  कायम गद� �ि�गत सरसफाइमा �ान िदनका लागी स�ूण� समुदायलाइ हा�दक अिपल 

ग�रयाे । यस राेगकाे उपचार प�ा नलागे स� यसकाे �सार राे�ु नै मह�पुण� �ने िव�ध भएका कारण 

बानाले समुदायलाइ सुसु�चत गन� उपल� साधन �ाेत तथा सामा�जक स चालनकाे �याेग गरेकाे �थयाे ।

२२ माच� २०२०ः

�मण �भषामा आउनु भएका आमाबुवा तथा अ� नेपालीह�लाइ औष�धह�काे सम�ा परेमा 

डा�र�ुह�बाट �े���न बनाएर उपल� गराउने िनती अ�ग�त सहयाेग गन� काय��मकाे शु�वात ग�रयाे 
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। यसका लागी डा. डी�ी राम पाैडेल�ुले मह�पूण� सहयाेग गनु� भएकाे �थयाे । उह�लाइ हा�दक ध�वाद 

�ापन गद�छा� ।

जुन १५ २०२० 

अमे�रका ��थत नेपाली राज�तावासबाट समुदायकाे िहतमा जारी िव�ि�लाइ समुदाय स� 

पुय�उन सहयाेगः

काेराेना भाइरसका कारण नेपाल फक�न नपाउनु भएका नेपालीह�लाइ नेपाल फक�ने �व�थाका 

बारेमा  अमे�रका ��थत नेपाली राज�तावासका तफ�बाट जारी िव�ि�लाइ समुदाय स� पुय�उन 

�चार�सार ग�रयाे ।

जुन १६ २०२०

िनशु� काे�भड प�र�ण बारे जानकारीः

टाेटल हे� केयर बा�ीमाेर �ारा माे�न�ग �ार बा�ी� चच�काे �ा�गणमा िम�त २० जुन २०२० 

शिनबारका िदन पीसीआर �िव�धबाट काे�भड १९ काे िनशु� ज�च �न गइरहेकाे सुचना जनिहतमा जारी 

ग�रयाे ।

१ अ�ील २०२०ः

िनयिमत �ा� िवमा भन�मा सहयाेगः

२०२० काे िनयिमत �ा� िवमा गन� छु�नु भएकाह�लाइ सरकारले िवमा गन� �ाद थप गरेका 

कारण यसकाे स�पयाेग गन�का लागी बाना �ारा बानाकाे आ�ै भवनमा नेपाली समूदायलाइ िवमा 

ग�रिदनका लागी सहयाेग गन� �ा� िवभाग बानाका सद� �ी िदपक थापा�ूलाइ �ज�ेवारी िदइयाे ।

अमे�रका ��थत नेपाली राज�तावासबाट समुदायकाे िहतमा जारी िव�ि�लाइ समुदाय स� 

पुय�उन सहयाेगः
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काेराेना भाइरसबाट ब� र अ�लाइ बचाउन अपनाउनु पन� सजगताका िव�धह�बारे अमे�रका ��थत 

नेपाली राज�तावासका तफ�बाट �ा� सुचनाह� समुदाय स� पुय�उन �चार�सार ग�रयाे ।

राि�य जनगणना २०२० बारे �चार �सारः

अ�ील १ जनगणना िदवस हाे । यसकाे उपल�मा बानाले अमे�रक� सरकारकाे राि�य जनगणना 

२०२०काे जनगणनामा काेही नेपालीह� नछुटुन भनेर समुदायका लािग सुचनामूलक साम�ीह� �काशीत 

ग�रयाे । यसका काय��मका लागी बानाका स�ाहकार डा. कृ� ढकाल�ुले नेतृ�दािय भुिमका खे�ु 

भएकाे �थयाे । उह�काे यस मह�पुण� भुिमकाका लािग बाना हा�दक ध�वाद िदन चाह�।

२८ मे २०२०

अमे�रका ��थत नेपाली राज�तावासबाट समुदायकाे िहतमा जारी िव�ि�लाइ समुदाय स� 

पुय�उन सहयाेगः

काेराेना भाइरसबाट उ�� िवशेष प�र��थ�तका कारण नेपाल जान नपाउनु भएका नेपाली 

नाग�रकह�लाइ �देश फक�नका लागी नेपाली राज�तावासले जारी गरेकाे अनुराेधलाइ समुदाय स� 

पुय�उने मह�पूण� भुिमका िनव�ह ग�रयाे । 

भाै�तकः 

१. �ा� साम�ीः
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१५ अ�ील २०२०

एन ९५ मा� िवतरणः

यस संकटकाे घडीमा अ�त उ� आ�थक जाेखीम माेलेर भएपिन समाजका लागी अ�ाव�यक 

भएकाे मा�काे मागलाइ केही हदस� भए पिन पुरा गन�का लागी हामी सफल भएका छा� । हामीले 

िम�रा�� �चनबाट १५०० थान एन ९५ मा� मगाएर सशु� भए पिन समुदायमा ह�ा�रण गन� माैका 

पाया�। यसका लागी ��� सहयाेग गन� �ालीफाे�नया िनवासी �वसायी �ी रामबाबु पा�डे�ु तथा 

सहयाेगी �ी राजे� जाेशी�ु  ��त बाना हा�दक आभार �कट गद�छ ।

यस मा� िवतरण काय��ममा भाै�तक �पमा उप��थत भइ �यमसेवककाे भुिमका िनव�ह ग�र 

सहयाेग गनु� �ने महानुभावह�लाइ ध�वाद िदन चाह�ा� ।

१. �ी सुबाेध िवलास प�  - अ�� बाना

२. �ी िहरा गु��ग - व�र� उपा�� बाना

३.  �ी िकरण ढकाल  - महास�चव बाना

४. �ीमती अनुसुया �े� व�  - िनवत�मान अ�� बाना

५. �ी देब शम�  - ��ी सद� बाना

६. �ी दमन िव�म शाह            -सु�रप��चम नेपाली समाज अ�� तथा युवा तथा खेलकुद िवभाग बाना 

७. �ी अिनल गाेदार - काय�कारी सद� काय�सिम�त बाना 

८. �ीमती पाव�ती �सह  - काय�कारी सद� काय�सिम�त बाना 

९. �ीमती केिमका भ�डारी  - पय�टन िवभाग �मुख बाना

१०. �ी कृ� शम�  - �यमसेवक

११. �ी जीवन पाैडेल - �यमसेवक

१२. �ी �भम के.सी. - काेषा�� बाना

१३. �ी �ाने� गहतराज - काय�कारी सद� काय�सिम�त बाना 

३० माच� २०२०ः

 �ा�ड �ानीटाइजर र स�जकल मा�काे िवतरणः
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एनआरएनए आइसीसी का �े�ीय संयाेजक �ी राजन ि�पाठ��ु तथा एनआरएनए एनसीसी 

अमे�रकाका उपा�� �ी कृ��जबी प��ुकाे सहयाेगमा बानाकाे आ�ै भवनबाट नेपाली समूदायका 

लागी �ा�ड �ानीटाइजर र स�जकल मा�काे िवतरण ग�रयाे । उह�ह�काे याेगदानलाइ ध�बाद िदन 

चाह�ा� । यस िवतरण काय��ममा बानाका अ�� �ी सुबाेध िबलास प�,  �ी क�रण ढकाल महास�चव 

बाना एवं  सु�र प��चम समाज मे�र�ा�डका अ�� तथा बानाका युवा तथा खेलकुद िवभागका �मुख �ी 

दमन िव�म शाहकाे मह�पूण� भुिमका रहेकाे �थयाे ।

२. खा� साम�ीः

३ मे २०२०

एफ १ �भषामा अ�नरत िवधा�थह� तथा अ�ेराेमा परेका नेपालीह�लाइ सहयाेग गन� सिम�त 

गठनः

मे�र�ा�डमा एफ १ �भषामा अ�नरत िवधा�थह� तथा अ�ेराेमा परेका नेपालीह�लाइ खाधा� 

लगायतका अ� सम�ाह�काे पिहचान ग�र सहयाेग गन�का लागी डा. कृ� ढकाल�ुकाे नेतृ�मा िन� 

�लखीत महानुभावहरकाे सिम�त िनम�ण ग�रयाे ।

१. डा. कृ� ढकाल  - स�ाहकार  तथा �श�ा िवभाग  �मुख बाना

२. �ी गणेश लामीछाने  - उपा�� बाना

३. �ी दमन िब�म शाह  -सु�रप��चम समाज अ�� तथा युवा तथा खेलकुद िवभाग �मुख बाना

४.�ी �भम के.सी - काेषा�� बाना

५.�ी अ�ण आकास �े� - स�चव बाना

६.�ी अिनल गाेदार  - काय�कारी सद� बाना

७. �ी सुय� �तिम��ना - �यमसेवक
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काे�भड १९ काे यस संकटकाे घडीमा बाना �ारा समुदायमा  िन� सं�ामा साम�ीह�काे िवतरण 

गरेकाे �थयाेः

१. स�जकल मा� ८००० थान

२. कपडा मा� १२०० थान

३. एन ९५ १५०० थान

४. के एन ९५ ३००० थान

५. थम�िमटर ५००   थान

६. पीपीए ५      थान

७. टायनल ५०   थान

८. �भटािमन सी ३०    थान

९. �ािनटाइजर ६००  थान

१०. �लाे� ३००  थान

११. खा�ा� ५०० प�रवार

यस अ�भयानमा िन� �लखीत महानुभावह�ले केही भाै�तक साम�ीह�काे सहयाेग गनु� भएकाे 

�थयाेः

१. �ी कृ��जिव प� तथा �ी राजन ि�पाठ� �ा�ड�ािनटाइजर तथा स�जकल मा�

२. �ी कृष �घिमरे �ा�ड�ािनटाइजर तथा स�जकल मा�

३. �ी कृ� सेढाइ �ा�ड�ािनटाइजर  

४. �ी िव�व कम�चाय� स�जकल मा�

५. एम डी �ीन इनज� एल एल सी के एन ९५ तथा स�जकल मा�

कपडाकाे मा� �सलाउन सहयाेग गन�ह�ः

१. �ीमती र�ा थापा उ�ृ� सहयाेग
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२. �ीमती कमला भुषाल

३. �ीमती पु�ा पाैडेल

४. �ीमती सुलाेचना गाेदार प�

५. �ीमती कामना पंथी

६. �ीमती िवजया काक� प�

साम�ी खरीद गन� सहयाेग गन�ह�ः

१. �ी रामबाबु पा�डे �ालीफाे�नया

२. �ी राजे� जाेशी �ालीफाे�नया

३. �ीमती िबिनता जी.सी �ुयाेक�

४. �ी मंगल महज�न बा�ीमाेर

१२ मे २०२०

खाधा� िवतरणः

नेपाली समुदायकाे �ख िबसाउने चाैतारीकाे �पमा बानाले सश� �पमा आफुलाइ �थािपत गद� 

गइरहेकाे छ। यसै स�भ�मा केही नेपालीह�लाइ अ�ेराे परेकाे सुचना �ा� �नासाथ ८ जनालाइ १ मिहना 

स� पु�े खाधा�काे ह�ा�रण बानाका अ�� �ी सुबाेध िवलास प�, व�र� उपा�� �ी हीरा गु��ग 

तथा बानाका पुव� सद� �ी बल बहा�र गु��ग�ुबाट भएकाे �थयाे ।
  

२२ मे २०२०

खाधा� िवतरणः

िवशेषत एफ १ �भषामा रहनु भएका िवधा�थह� तथा अ�ेराेमा परेका नेपालीह�लाइ केही िदन स� 

पु�े ग�र खाधा� िवतरण ग�रएकाेछ । उ� सहयाेग िव�भ� दाताह� तथा बाना आफैले खरीद ग�र उपल� 

गराइएकाे �थयाे ।  

२४ मे २०२०
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एफ १ �भषामा अ�नरत िवधा�थह� तथा अ�ेराेमा परेका नेपालीह�लाइ १ मिहने खाधा� सहयाेगः

मे�र�ा�डमा एफ १ �भषामा अ�नरत िवधा�थह� तथा अ�ेराेमा परेका नेपालीह�लाइ आ�ान 

गरेर िव�भ� दाताह�बाट �ा� सहयाेग र केही बाना आफैले खाधा� ख�रद ग�र आउन स�ेह�लाइ बानाकाे 

आ�ै भवनबाट तथा आउन नस�ेह�लाइ हाेम डेलीभ�र माफ�त घर घरमा पुय�इ िवतरण ग�रयाे । यस 

काय��ममा सहयाेग गनु��ने िन� महानुभावह�लाइ बानाका तफ� बाट िवषेश ध�वाद िदन चाह�ा�।

१. �ी �ारी भ�डारी  - डेलीगे�स, �ज�ा ८, बा�ीमाेर, काउ�ी मे�र�ा�ड

२. �ी �ेमराजा महत -महामहीम अवैतिनक महाबाणी��त, मे�र�ा�ड पे�लभेिनया 

�वसायी

३. �ी �काश शर�फ  -  �वसायी

४.�े�स अफ �ास�  -  �वसायी

५. �ी अनु व�  - पूव� अ�� बाना तथा �वसायी

६. �ी कुलमणी आचाय�  - ��ी अ�� बाना तथा �वसायी

७. �ी �भु थापा  - अ��, वएनएफ तथा �वसायी

८. �ी सागर कुँवर  -  काय�कारी सद� काय�सिम�त बाना 

१२ मे २०२०

�थािनय अ�तालमा खाना िवतरणः

मे�र�ा�ड रा�काे बा�ीमाेर ��थत लुि�नी रे�ुरे�क� संचालीका बाना क� पूव� अ�� तथा 

एनआरएन आसीसीक� उपा�� �ीमती रबीना थापा�ुकाे �ायाेजन तथा बाना सँगकाे सहकाय�मा 

मे�र�ा�ड िव�विवधालयकाे अ�तालमा काय�रत �चिक�क तथा कम�चारीह�लाइ खानाकाे �व�था 

ग�रयाे । यसका लागी बाना उह�काे सहकाय�का लागी ध�वाद िदनुका साथै आगामी िदनह�मा अझ बिढ 

उ�ुक रहेकाे जानकारी गराउँदछ । यस काय��ममा बानाका तफ�बाट अ�� �ी सुबाेध िवलास प� तथा 

सद� �ी अिनल गाेदार�ुकाे सहभािगता रहेकाे �थयाे ।

३१ मे २०२०

एफ १ �भषामा अ�नरत िवधा�थह� तथा अ�ेराेमा परेका नेपालीह�लाइ १ मिहने खाधा� सहयाेगः
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मे�र�ा�डमा एफ १ �भषामा अ�नरत िवधा�थह� तथा अ�ेराेमा परेका नेपालीह�लाइ आ�ान 

गरेर िव�भ� दाताह�बाट �ा� सहयाेग र केही बाना आफैले खाधा� ख�रद ग�र आउन स�ेह�लाइ बानाकाे 

आ�ै भवनबाट तथा आउन नस�ेह�लाइ हाेम डेलीभ�र माफ�त घर घरमा पुय�इ िवतरण ग�रयाे । यस 

काय��ममा खाधा� कपडाका मा� तथा �लाे�ह� िवतरण ग�रएकाे �थयाे । साे का लागी सहयाेग गनु��ने 

िन� महानुभावह�लाइ बानाका तफ� बाट िवषेश ध�वाद िदन चाह�ा�।

१. भारतीय स��ृ�तक संघ हावड� काउ�ी

२. िव�व िह�ु महासंघ अमे�रका

३. �ी महे� सापा

उ� काय��ममा िन� �ि�ह� तथा संघसं�थाह�का ��तिन�धह��ुह�काे उप��थती रहेकाे �थयाे ।

१. �ी दमन िव�म शाह  - अ�� सु�रप��चम समाज मे�र�ा�ड

२. �ी कुल गु��ग  - अ�� का�� समाज

३. �ी इ� थापा  - अ�� �ा�दी समाज

४. �ी जे� पाेखरेल - एनआरएन आइसीसी

५. �ी धन बहा�र गु��ग  - अ�� पव�त समाज

६. �ी �भु थापा  -अ��  �वासी नेपाली म� अमे�रका

७. �ी �भम िबक  - सीइओ, सी एस आइ तथा सं�थागत िवकास �मुख बाना

८. �ी ने� केसी  - महास�चव जनस�क� सिमती मे�र�ा�ड

९. �ी कृ� ढकाल - स�ाहकार बाना

१०. �ी सुबाेध प�  - अ�� बाना

११. �ी िकरण ढकाल  - महास�चव बाना

१२. �ी �भम केसी - काेषा�� बाना

१३. �ी िहरा ख�ी  - मे�रसीप डाइरे�र बाना

१४. �ी रबीलाल सुनार  - स�ाहकार बाना

१५. �ी िकरण प�  - स�ाहकार बाना

१६. �ी जनक पाैडेल  - स�ाहकार बाना

१७. �ी राेशन कुँवर - �यमसेवक

१८. �ी सुवास कुँवर  - �यमसेवक

१९. �ी सुय� �तमी�ीना  - �यमसेवक
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२०. �ी �� गु��ग  - �यमसेवक

२१. �ी गाेपालच� लामीछाने  - �यमसेवक

२२. �ी स�ीप पुन  - �यमसेवक

२३. �ी रमेश शम�  - �यमसेवक

२४. �ी िकरण शाही  - �यमसेवक

२५. �ी आशीष �े�  - �यमसेवक

२६. �ी सुदीप अय�ल  - �यमसेवक

२७. �ी राेशन कुँवर - �यमसेवक

२८. �ी सुबास कुँवर - �यमसेवक

२९. �ी मिनष ब�िनया - �यमसेवक

३०. �ी सुशील शाह - �यमसेवक

३१. �ी अपार �े� - �यमसेवक

३२. �ी अनुप जंग �े�ी - �यमसेवक

३३. �ी िव�व राज बराल - �यमसेवक

३४. �ी अजु�न �े�ी - �यमसेवक

३५. Imigration Outreach Service Centre, Baltimore
 

६ जुन २०२०

ह�रयाे सागस�ी िवतरणः
 
बा�ीमाेर काउ�ीबाट �ा� ह�रयाे सागस�ीह� बानाकाे भवनबाट िवतरण ग�र समुदाय स� 

पुय�इयाे। यस सहयाेगका लागी बानाकाे तफ�बाट हा�दक ध�वाद िदन चाह�ा� ।
 

१४ जुन २०२०

खाधा� िवतरणः
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मंगल मि�र र िव�व िह�ु प�रषद महासंघ अमे�रका तथा बानाकाे सहयाेगमा नेपाली समुदायलाइ 

खाधा�काे िवतरण ग�रइकाे �थयाे। खाधा� �लन केही नेपालीह� बाना भवनमा आउनु भएकाे �थयाे भने 

अ�धक�शलाइ घर दैलाेमा पुय�उने काम भएकाे �थयाे । यस अ�भयानबाट ४० भ�ा बिढ नेपाली प�रवार 

लाभाि�त भएका �थए । 

सम�य र सहकाय�ः सरकारी तथा गैरसरकारी िनकाय

सरकारी िनकाय सँग सम�यः

बानाले नेपाली समुदायलाइ सरकारी िनकाय स� प�ँच पुय�उनका लागी �थािनय �ुलह�सँग 

सहकाय� गनु�का साथै काउ�ी तथा �सटीका समुदायीक काय��म सँग सहकाय� तथा सम�य गद� 

जनगणनाका बारेमा समुदायलाइ सुसु�चत गन�  तथा काे�भड १९ िव��काे अ�भयानमा सकृय भुिमका िनव�ह 

गया� ।

२१ अ�ील २०२०

काे�भड १९ काे कारण नेपाली समुदायमा ब�दाे जाेखीम र संभािवत चुनाै�त िवषयक छलफल 

काय��मः

िव�वमा हालकाे अव�थामा काे�भड १९ काे सबैभ�ा बिढ ��� �भािवत रा�� अमे�रका रहेकाे 

सबैलाइ छल��ग नै छ। यस बाट नेपालीह�काे आशाकाे के� नेपाली राज�तावास यस िवषयमा गं�भर न�ने 

त कुरै भएन । 

यसै कुराकाे गाि�य�तालाइ मनन ग�र अमे�रकाका लागी नेपाली राज�त महामहीम डा.अजु�न 

काक��ुकाे �मुख आ�त� तथा बानाका अ�� �ी सुबाेध िवलास प��ुकाे अ��तामा बानाका 

स�ुण� काय�सिम�त सद��ुह�, ��ी�ुह�, िव�भ� िवभाग �मुख�ुह�, पूव� पदा�धकारी�ुह�, िव�भ� 

संघसं�थाका ��तिन�ध�ुह� तथा एनआरइन आइसीसी उपा�� �ीम�त रिबना थापा�ुकाे समेतकाे 

उप��थ�तमा वृहत छलफल काय��म स�� भयाे ।

 उ� काय��ममा नय� वष� २०७७ काे शुभकामना आदान�दान गनु�का साथै काे�भड १९ ले 

समुदायमा उ�� गराएका जाेखीमह� तथा संभािवत चुनाैतीह�का बारेमा �ापक चच�  ग�रएकाे �थयाे । एवं 

यसबाट पार पाउनका लागी समुदायमा कसरी एकले अक�लाइ सहयाेग गनु� पछ� अिन नेपाली िनयाेग र 

�थािनय नेपाली संघसं�थाह�काे िबच क�ाे सम�यकारी भुिमका �नु पछ� भ�े िवषयमा गहन अ���या 
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ग�रएकाे �थयाे । महामहीम   राज�त  डा.अजु�न काक��ुले बाना �ारा काे�भड १९ िव�� गरेका 

काय��मह�काे उ� मु�ा�कन गनु�का साथै भिव�मा समुदायकाे िहतमा सम�या�क �पमा सँगै िमलेर 

काम गन� इ�ुक रहेकाे जानकारी गराउनु भएकाे �थयाे ।

२६ अ�ील २०२०ः

सान - नेपाली नस�ह�काे सं�था र बाना िबच संझाैता स��ः

मे�र�ा�डकाे बा�ीमाेरमा रहेका नेपालीह�लाइ अझ सश� �पमा सहयाेग �न सकाेस भिन 

�थािपत संघसं�थाह� िबच िनर�र सम�य र सहकाय� गन� उ�े�य अनु�प िव�भ� अ�तालमा काय�रत 

नेपाली नस�ह�काे सं�था सान तथा बाना िबच सम�य र सहकाय�काे लागी स�ाैता ग�रयाे । उ� 

स�ाैतामा बानाका तफ�बाट बाना अ�� �ी सुबाेध िवलास प��ु तथा सानका तफ�बाट अ�� �ीमती 

म�ु सं�ाैला�ुले ह�ा�र गनु� भएकाे �थयाे ।

अपील र िव�ि�ः

११ मे २०२०

आथ�र गनलाइ �जताउन बाना �ारा नेपाली समुदाय सँग अिपलः

यस महामारीकाे घडीमा समेत नेपाली मुलका गायक �ी िदवस पाेखरेलले अमे�रकन आइडलमा 

एक प�छअका� उ�ृ� ��ु�त �ददै टप ५ मा पुिगसकेप�छ उनलाइ िवजयी बनाउनका लागी आव�यक मत 

�दान गन�का लागी बानाले अमे�रका तथा बाहीर रहेका स�ुण�  नेपाली समुदायलाइ हा�दक अिपल गया� ।  

यसबाट बाना नेपालीह�काे �खमा मा� हैन नेपालीह�काे वृ�ी िवकासका लागी पिन खटीरहने सं�थाकाे 

�पमा प�र�चत �ने माैका पायाे ।

 ५ अ�ील २०२०

समवेदना िव�ि�ः

काेराेना भाइरसबाट अ�ह� ज�ै नेपालीह� समेत �भािवत भइ अमे�रकाकाे �ुयाेक� शहरमा ४ 

जना नेपालीहरकाे मृ�ु भएकाे यस �ःखद घडीमा बानाका तफ�बाट िव�ि� माफ�त हा�दक समवेदना अप�ण 

ग�रयाे ।
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बानाकाे यस मह�पूण� अ�भयानमा �ः�ुत� सहयाेग गन� सहयाेगी मनह�काे नामाव�ल यस�कार 

छः

नाम  रकम अमे�रक� डलर

१. �ी �भु थापा ५०० 

२. �ी गणेश लामीछाने ५००

३. �ी राजन क�ेल १००

४. �ी दमन िव�म शाह १००

५. �ी �ेमराजा महत ५५१

६. �ी माेहन प� ११०

७. �ी धम� बेलबासे १००

८. �ी िदवाकर �वाली १५१

९. �ी शेष खनाल १०१

१०. सु�ी अ�लसा व� २०१

११. �ी कुल गु��ग २००

१२. �ी िकरण प� ३०१

१३. �ी िदपक थापा १११

१४. �ीम�त यमुना �घमीरे १०१

१५. �ी अ�ण आकाश �े� १०१

१६. �ी �ाने� गहतराज १०१

१७. �ी क��ैया �सह प�रयार १०३

१८. �ी बाबु �पक साेडारी   ३०

१९. �ी कुलमणी आचाय� ३०१

२०. �ी �लेन िगलहार   ५०

२१. �ी पल� रे�मी १५०

२२. �ी सिमर नेपाल १०१

२३. �ी टंक कुँवर ११५
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२४. �ी िहरा गु��ग २०१

२५. �ी यादब खनाल १०१
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४१. �ी रबीलाल सुनार १०१

४२.�ी उ�ल ठकुरी १०१
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४४. �ी राम राज धमला १०१

४५.�ी  इ� बहा�र थापा ३००

४६. �ी घन बहा�र गु��ग - पव�त समाज ३००

४७. �ी कृ� ढकाल १०१

४८. �ीमती डीला ब�ेत १५०

��ी काेषका लागीः
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२. �ी िदपक थापा   ५००

३. �ी �ेम कुमार �े�                 १०००

४. �ी कृष �घिमरे २०००

५. �ी गणेश लामीछाने २५००

संचारः

आजकाे संसार �िवधीकाे संसार हाे । िव�वकाे जुनसुकै कुनामा बसेर भए पिन िव�व भ�र भैरहेका 

ग�तिव�धह�लाइ �िव�धकाे सहायताले आ�ाे प�ँचमा अिन आ�ाे काम र िवचारलाइ समुदायकाे प�ँच 

स� स�जलै सँग पुय�उन सक�� । यसकाे सवा��म उपाय भनेकाे संचार समुहह� सँग सम�य र सहकाय� हाे 

। यस महामारीका दाैरान बानाले नेपाल तथा अमे�रकामा रहेका िव�भ� प�कार�ुह� सँग अ�रि�या 

काय��म गरेकाे �थयाे ।

अि�ल १० २०२०

 डीसी नेपालः अमे�रका

डीसी नेपालका प�कार �ी स�ेश कुमार ख�का�ुबाट बानाका अ�� �ी सुबाेध िबलास प��ु 

सँग बानाकाे काे�भड १९ काे �व�थापनमा िनभाउँदै गरेकाे भुिमकाका बारेमा अ�� सा��भक 

अ�रि�या भएकाे �थयाे । उ� काय��ममा सहयाेग �लन चाहनु भएका नेपालीह�लाइ बाना सँग स�क� 

गन� आ�ान गनु� भएकाे �थयाे ।

अ�ील २२ २०२०

 नेपालीज डाय�ाेराःअमे�रका

नेपालीज डाय�ाेराका प�कार �ी स�तश चापागाइँ�ुबाट बानाका अ�� �ी सुबाेध िबलास 

प��ु सँग काे�भड १९ काे महामारीकाे समयमा ग�ररहनु भएका कामह�का बारेमा अ�� सा��भक 

छलफल भएकाे �थयाे । उ� काय��ममा बाना र  नेपाली समुदायकाे अ�रस��काे बारेमा धेरै सरल 

�पमा छलफल भएकाे �थयाे ।   

अ�ील २९ २०२० 

सेतीमादी दैिनकः नेपाल

सेतीमादी दैिनकका प�कार �ी ड�र अ�धकारी�ु सँग बाना काय�सिमतीका सद� �ी अिनल 

गाेदार�ु सँग अमे�रकामा रहेका नेपाली समुदायलाइ परेकाे ��� �भावका बारेमा छलफल गनु� भएकाे 

�थयाे ।
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मे १५ २०२०

 �रिबन नेपालः अमे�रका

�रिबन नेपालका प�कार �ी ब�ी गाैतम�ुबाट बानाका अ�� �ी सुबाेध िबलास प��ु सँग 

काे�भड १९ काे महामारीकाे समयमा ग�ररहनु भएका कामह�का बारेमा अ�� सा��भक ��� �सारण 

भएकाे �थयाे । उ� काय��ममा बानाले  नेपाली समुदायका लागी स चालन गरेका काय��मकाे बारेमा 

छलफल भएकाे �थयाे ।   

मे १५ २०२०

 कैलाश खबरःनेपाल

कैलाश खबरका प�कार�ुले बानाका अ�� �ी सुबाेध िबलास प��ु सँग काे�भड १९ काे 

महामारीकाे समयमा अमे�रकामा रहेका नेपाली समुदायलाइ परेकाे ��� �भावका बारेमा छलफल गनु� 

भएकाे �थयाे । उ� काय��ममा बानाले  नेपाली समुदायका लागी स चालन गरेका काय��मकाे बारेमा 

छलफल भएकाे �थयाे ।   

 १६ मे २०२०

िबआरटी नेपालका तफ�बाट प�च पटक िव�भ� िवधाका िव�व िक�तमानी �ी उ�ल ठकुरीसँगकाे 

कुराकानीः

प�च पटक िव�भ� िवधाका िव�व िक�तमानी �ी उ�ल ठकुरी�ुले बानाका अ�� �ी सुबाेध 

िबलास प��ु सँग काे�भड १९ काे महामारीकाे समयमा ग�ररहनु भएका कामह�का बारेमा छलफल भएकाे 

�थयाे । उ� काय��ममा समुदायका �थािपत सं�थाह�काे िबचमा भइरहेका सम�यका बारेमा िवशेष �पमा 

चच� भएकाे �थयाे ।

मे १८ २०२०

 रेडीयाे िहमालयः नेपाल

रेडीयाे िहमालयका प�कार �ी बु�ी िव�वकम��ु सँग बानाका अ�� �ी सुबाेध िबलास प�ले 

अमे�रकामा रहेका नेपालीह�काे अव�था र महामारी सँग ग�ररहेकाे पा�ठेजाेरीका बारेमा छलफल ग�रएकाे 

�थयाे ।

अ�मा,
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सम�मा सं�था �ि�ह�काे समुह हाे । �ि�ह�काे भुिमका तथा कत��परायणताले सं�थालाइ 

�ज�ेबार बनाउँदछ । नेतृ� समाज भ�ा फरक �ँदैन तर समाज भ�ा टाढा र �� दे�े गद�छ । यिद 

समाजलाइ मा� हेरेर नेतृ� च�छ भने पिन उसले समाजलाइ प�रवत�न िदन स�ैन । नेतृ�ले समाजले दे�े 

ग�र अगाडी अगाडी �ह�नु पद�छ । यिद नेतृ� समाजले नदे�े ग�र धेरै �छटाे �छटाे �हडेमा पिन समाजले 

�सबाट लाभ �लन स�ैन । 

�सैले बाना पिन य�ै कम�ठ कम�िवर याे�ाले माेच�मा खटेका कारण आ�ाे समुदायमा िवशेष छाप 

छाे�न सफल भयाे । अिहले अमे�रकामा जताततै लेखेकाे दे� पाइ� िहराेज वक� हेयर स��ै भ�े हाे भने 

बानामा याे भनाइ �वहारमा लागु भएकाे छ ।  बानाका अ���ुले आ�ाे नेतृ�मा काम गद� अ�भयानकाे 

सफलताका लागी उ�ृ� सहयाेग गनु��ने महानुभावह�लाइ िवशेष ध�बाद िदन चाहनु भएकाे छ ।

बानालाइ सफल बनाउन मह�पुण� सहयाेग गनु��ने आ�ाे नेतृ�मा रहनु �ने काय�सिमतीका 

पदा�धकारी�ुह� तथा काय�कारी सद��ुह�लाइ ध�वाद �ापन गन� चाहनु भएकाे छ । साथै 

आव�यकता परेका बेला िदन रात नभिन स�ाह सुझाव िदने स�ाहकार�ुह� तथा सं�थाका मे�द�डका 

�पमा रहनु भएका ��ी�ुह�काे समुहलाइ पिन ध�बाद �ापन गनु� भएकाे छ ।

बानाकाे उ�े�यलाइ स�चाे अथ�मा सफल बनाउनका लागी अहाेरा� खटीने तल उ�ेखीत 

महानुभावह� ��त िवषयगत �पले सराहना गन� चाहनु भएकाे छ ।

डा. िवशाल भ�डारी - महामारीकाे समयमा आव�यक मह�पुण�  जनशि� �चक��कह�सँग उ�ृ� 

सम�यका लागी ।

डा. िड�ी राम पाैडेल - समुदायमा जनचेतनाकाे अ�भवृि� तथा नेपालबाट आउनु भएकाह�लाइ 

�े���न तयार गरेर मह�पुण� याेगदानका लागी ।

�ी िड�ीराज भ� - एटाेन�का �पमा काय�रत वह�ले बाना �ारा स चा�लत काय��ममा कानुनी 

स�ाह र सुझाव बाट समुदायलाइ गनु� भएकाे िहत तथा बाना�ारा सीफारीस ग�रएका �ि�ह�लाइ 

आव�यक सेवा र स�ाह �दान ग�र गनु� भएकाे सहयाेगका लागी ।

�ी ह�र शम� - सीपीएका �पमा काय�रत वह�ले �ि�गत बेराेजगारी िवमा तथा साना 

�वसायीह�काे िहतका लागी संचालन ग�रएका काय��मह�मा उ�ृ� याेगदान गरे वापत । 

�ी कुलमणी आचाय� - बाना ��ीका अ�� समेत रहनु भएका वह�ले साना �वसायीकाे सम�ा 

समाधानमा अ�पं�तमा रही उ�ृ� सहयाेगका लागी ।

�ी �भम िबक - �ि�गत बेराेजगारी िवमाका बारेमा समुदाय सँग ��� स�क�मा रिह समुदायलाइ 

उ�ृ� सहयाेग गनु�का साथै बानाकाे सरकारी िनकायह� सँग सम�य र सहकाय�का लागी मह�पुण� भुिमका 
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तथा रा��ीय जनगणना २०२० काे बा�ीमाेर सीटीकाे वेभसाइडमा बानाकाे लाेगाे रा�े ज�ा मह�पुण� 

काय�बा लागी ।

डा. कृ� ढकाल - रा��ीय जनगणना २०२०  काे बा�ीमाेर सीटीकाे वेभसाइडमा बानाकाे �भडीयाे 

रा�े अिन अनलाइन क�ाह�काे संचालनमा आएका सम�ाह�काे समाधानका लागी जनचाहना अनु�प 

जानकारी �दान गन� मह�पुण� भुिमका िनव�ह । साथै एफ १ �भषामा रहेका िवधा�थह�का लागी मह�पुण� 

भुिमका का लागी ।

�ी स�ेश कुमार ख�का - बाना �ारा संचालीत काय��मह�काे अ�घकतम �चार �सार ग�र समुदाय 

स� सुचनाह�काे प�ँच पुय�उन गनु� भएकाे मह�पुण� सहयाेगका लागी । 

�ी उ�व �घिमरे - अमे�रका ��थत नेपाली राज�ताबासमा काय�रत वह�ले बाना र अमे�रका ��थत 

नेपाली राज�ताबास िबचकाे सम�य र सहकाय�मा उ�ृ� सहयाेगी र सम�यकारी भुिमका लागी । 

�ी दमन िब�म शाह - बा�ीमाेरमा रहेका संघसं�थाह� म�ेबाट सु�रप��चम समाजकाे नेतृ�मा 

रिह उ�ृ� काय� संपादन ग�र बानाकाे हरेक काय��मह�मा ��ुत� �पमा ��� संल� भै मह�पुण� 

नेतृ�दायी भुिमका िनव�हका लागी ।

�ी �भु थापा - संकटकाे घडीमा नेपाली समुदायलाइ सहयाेग गनु�का साथै बानालाइ आव�यक 

सरस�ाह तथा सहयाेग गनु� भएकाेमा �वासी नेपाली म� अमे�रकालाइ  ।

�ी  कुल बहा�र गु��ग - समुदायकाे िहतमा ग�रएका हरेक काय��ममा आ�थक तथा भाै�तक �पमा 

गनु� भएकाे सहयाेगका लागी का�� समाज बा�ीमाेर लाइ ।

�ी  इ� थापा - समुदायकाे िहतमा ग�रएका हरेक काय��ममा आ�थक तथा भाै�तक �पमा गनु� 

भएकाे सहयाेगका लागी �ा�दी समाज बा�ीमाेर लाइ ।

�ी  धन बहा�र गु��ग - समुदायकाे िहतमा ग�रएका हरेक काय��ममा आ�थक तथा भाै�तक �पमा 

गनु� भएकाे सहयाेगका लागी  पव�त समाज बा�ीमाेर लाइ ।


