नेपाली / NEPALI
Bogan Physical Plant को अन्तरिम अगव
ु ाको रूपमा काम गर्ने

डिसेम्बर १३, २०२१
James Bogan लाई Division of Facilities Planning & Management (FP&M) मा Physical Plant को
अन्तररम कार्यकारी डिर्देशक घोषणा गररएको छ । वहााँ आफ्िो हालको Facilities Management को Physical Plant

डिर्देशकको कार्यपर्दबाट डिसेम्बर १९, २०२१ मा सिनयहुिेछ ।
Facilities Management को Physical Plant डिर्देशकको रूपमा, Bogan ग्राहक सेवा, पररसर डवशेषज्ञ कार्यक्रम,
बीमा र्दाबी प्रशासि, आन्तररक काम र पररर्ोजिाहरूको काम डिर्न्रण, र UW प्रणाली र डवस्कडन्सि राज्र्को पररर्ोजिा
आवेर्दिको लाडग र्ोजिा र सगं ठिको लाडग डजम्मेवार छि् । र्स क्षमतामा, Bogan क्र्ाम्पसभरीका स्कूल, कलेज,

डवभागसाँगको समन्वर् र सहकार्यको लाडग पडि डजम्मेवार छि् । वहााँले र्ो कार्यपर्दमा मे २०१९ र्देडि काम गिनयभएको छ ।
Bogan साँग डवस्कडन्सि राज्र्को प्रशासि डवभाग, FP&M र्ातार्ात सेवा, र FP&M Physical Plant मा संसाधि
व्र्वस्थापि, िाटा-सञ्चाडलत डिणयर् डलिे, र प्रडक्रर्ा सधन ारमा ध्र्ाि के डन्ित गिे सीपका साथ २० वषय भन्र्दा बढी
पररसरहरूको अिनभव छ ।
"म डवश्वस्त छन डक Jim को बृहत् र धेरैथरी पररसरहरूको अिनभवले, जसमा Physical Plant सञ्चालिको गडहरो बनझाइको
साथ वहााँले र्स अन्तररम अवडधमा डिरन्तरता र िवीिता र्दवन ै प्रर्दाि गिय सहर्ोग हुिेछ ।" FP&M का सर्ं क्त
न उपकनलपडत,
Cindy Torstveit, भन्िनहुन्छ । ग्राहक सेवा मिोवृडि, समस्र्ा समाधाि गिे सीपहरू, र डस्थर िेतत्ृ वले Jim लाई हाम्रा स्कूल,
कलेज, र डवभागहरूसाँग बडलर्ो साझेर्दारीलाई डिरन्तरता डर्दि र हाम्रा आन्तररक र बाह्य पाट्यिरहरूसाँग हाम्रो सञ्चार सधन ार गिय
सक्षम बिाउाँर्दछ । UW–Madison को दृडि र उद्देश्र् समथयिमा पररसर सेवाहरूमा उत्कृ िता प्रर्दाि गिय उहााँसाँग काम गिय म
तत्पर छन ।"
Bogan एक APPA प्रमाडणत शैडक्षक पररसर व्र्ावसाडर्क (CEFP) हुि् र APPA International, शैडक्षक पररसरहरूका
लाडग व्र्ावसाडर्क सस्ं था, र मध्र्पडिम क्षेरको (MAPPA) अध्र्क्षको रूपमा डिर्देशकहरूको सडमडतमा पडि काम गररसके का
छि् । उिले University of Wisconsin–Madison बाट अथयशास्त्रमा गडणत डवशेषमा BS िीग्री कमाएका छि् ।

"र्स भडू मकामा सेवा गिे अवसरको लाडग म उत्साडहत र कृ तज्ञ छन । मेरो पेशाको अडधकांश समर् र्ो र्दक्ष र उच्च कार्यप्रर्दशयि
गिे कार्यबलको डहस्सा हुि पाएकोमा म धेरै गवय गर्दयछन,” Bogan भन्र्दछि् । "म डवश्वास गर्दयछन डक हामी हाम्रो सबै भन्र्दा राम्रो
साथमा काम गर्दाय हुन्छौं र म र्ो र्ो कनरालाई अगाडि बढाउि जारी राख्िे हरे क आशर् राख्र्दछन ।"
Physical Plant का कार्यकारी डिर्देशक डवद्याथी, संकार्, कमयचारी र आगन्तनकहरूका लाडग सरन डक्षत र प्रभावकारी पररसर
कार्म राख्िे आवश्र्क कार्यक्रमहरूको डवकास, समथयि, र बढनवा गिय डजम्मेवार छि् । कार्यकारी डिर्देशकले Physical
Plant र डवश्वडवद्यालर्का अन्र् डवभाग र प्रशासडिक र्डन िटहरू बीच समन्वर् र सहकार्य सडन िडित गिय िीडत, प्रडक्रर्ा र

कार्यक्रमहरूको व्र्वस्थापि गर्दयछि् ।
स्थार्ी कार्यकारी डिर्देशकको िोजी परू ा िभएसम्म Bogan र्स कार्यपर्दमा काम गिेछि् । वहााँ Cindy Torstveit
उिराडधकारी हुिनहुन्छ, जसले अगस्ट २०२१ र्देडि Physical Plant को अन्तररम कार्यकारी डिर्देशकको रूपमा सेवा
गिनयभएको डथर्ो ।

