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नेपाल बैंक लललमटे डको, तह-3, कलनष्ठ सहायक (गोल्ड टे स्टर) पदको ललखखत परीक्षा भवन कायम
गररएको सूचना
सूचना नं. 410/०७५-७६, लमलत २०7५/०9/27
नेपाल बैं क लललमटे डको प्रदे श नं ३ को ववज्ञापन नम्वर ०७५-७६/34 (खुला तथा समावेशी), तह-3, कलनष्ठ सहायक (गोल्ड
टे स्टर) पदको पूवला नर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनुसार काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारहरुको ललखखत
परीक्षा कायाक्रम लनम्न लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्द्र्त सबैको जानकारीका लालग यो सूचना प्रकाखशत
गररएको छ । परीक्षाथीहरुले प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा आफ्नो पररचय खुल्ने नेपाल सरकारका
लनकायबाट जारी भएको कुनै प्रमाणपत्रको सक्कलप्रलत समेत ललई आउनुपने व्यहोरा जानकारी गराइन्द्छ ।

ललखखत परीक्षा कायाक्रम
क्र.सं .
१

पत्र
प्रथम

ववषय

परीक्षा प्रणाली

General Knowledge, Curret Affairs

बस्तुगत

Banking, Management Accounting
and Customer Handling

ववषयगत

परीक्षा लमलत र समय

समय

२०७५/10/20 गते ददनको 3.०० बजे

२ घण्टा

परीक्षा भवन
क्र.सं .

रोल नम्वर दे खख सम्म

उम्मेदवार सं ख्या

परीक्षा भवन

1

रोल नं. 1 दे खख 200 सम्म

200 जना

ववश्व लनकेतन मा.वव., लत्रपुरेश्वर (क)

2

रोल नं. 201 दे खख 400 सम्म

200 जना

ववश्व लनकेतन मा.वव., लत्रपुरेश्वर (ख)

3

रोल नं. 401 दे खख 600 सम्म

200 जना

एस.ई.ए. इखजलनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथाली (क)

4

रोल नं. 601 दे खख 800 सम्म

200 जना

एस.ई.ए. इखजलनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथाली (ख)

5

रोल नं. 801 दे खख 1000 सम्म

200 जना

एखम्बशन कले ज, मध्यबानेश्वर (क)

6

रोल नं. 1001 दे खख 1200 सम्म

200 जना

एखम्बशन कले ज, मध्यबानेश्वर (ख)

7

रोल नं. 1201 दे खख 1400 सम्म

200 जना

बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्द्तनगर (क)

8

रोल नं. 1401 दे खख 1600 सम्म

200 जना

बानेश्वर क्याम्पस, शाखन्द्तनगर (ख)

9

रोल नं. 1601 दे खख 1800 सम्म

200 जना

युलनभसाल कले ज, शाखन्द्तनगर (क)

क्र.सं .

रोल नम्वर दे खख सम्म

उम्मेदवार सं ख्या

परीक्षा भवन

10

रोल नं. 1801 दे खख 2000 सम्म

200 जना

युलनभसाल कले ज, शाखन्द्तनगर (ख)

11

रोल नं. 2001 दे खख 2200 सम्म

200 जना

कलेज अफ इन्द्फरमेशन टे क्नोलोजी CITE, सुववर्ानगर, लतनकुने

12

रोल नं. 2201 दे खख 2३88 सम्म

१८८ जना

एस.लभ. (स्वप्न बावटका) एकेडेमी, बुद्धनगर

रष्टव्यः-

१. परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ववना लनर्ााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थलगत हुनेछैन ।
२. परीक्षा भवनमा मोबाइल लनषेर् गररएको छ ।
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।

४. परीक्षाथीले अलनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र ललई परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।
५. तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहे क अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छै न ।
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.........................

(प्रेमबहादुर श्रे ष्ठ)

(जयराम नेपाल)

(चन्द्रकान्द्त लनरौला)
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