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काठमाडौं कायाालय
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नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं
 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स नं - ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np

नेपाल राष्ट्र बैं कको प्राववधिक सेवा, सूचना प्रववधि समूह, सहायक द्वितीय पदको धलखखत
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. 412/०७5-७6, धमधत २०7५/10/6
नेपाल राष्ट्र बैंकको ववज्ञापन नम्वर २5/2०७5 (खुला तथा समावेशी), प्राववधिक सेवा, सूचना प्रववधि समूह, सहायक
द्वितीय पदको पूवधा निााररत परीक्षा कायाक्रम अनुसार काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारहरुको धलखखत
परीक्षा कायाक्रम धनम्न धमधत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको जानकारीका लाधग यो सूचना प्रकाखशत
गररएको छ ।

धलखखत परीक्षा कायाक्रम
क्र.सं .

पत्र

ववषय

पूर्ााङ्क

परीक्षा अवधि

धमधत र समय

१.

प्रथम

वस्तुगत

50

४५ धमनेट

२०७५/10/२४ गते द्वदनको २.०० बजे

२.

द्वितीय

ववषयगत

१००

२ घण्टा ३० धमनेट

२०७५/10/२5 गते द्वदनको २.०० बजे

परीक्षा भवन
क्र.सं .

रोल नम्वर दे खख सम्म

उम्मेदवार संख्या

परीक्षा भवन

1

रोल नं. 1 दे खख 200 सम्म

200 जना

गुह्येश्वरी मा.वव., धसनामं गल (क)

2

रोल नं. 201 दे खख 400 सम्म

200 जना

गुह्येश्वरी मा.वव., धसनामं गल (ख)

3

रोल नं. 401 दे खख 600 सम्म

200 जना

एखम्बशन कलेज, मध्यबानेश्वर (क)

4

रोल नं. 601 दे खख 800 सम्म

200 जना

एखम्बशन कलेज, मध्यबानेश्वर (ख)

5

रोल नं. 801 दे खख 1000 सम्म

200 जना

स्वप्न बावटका (एस.धभ.) स्कूल, बुद्धनगर (क)

6

रोल नं. 1001 दे खख 1200 सम्म

२०० जना

स्वप्न बावटका (एस.धभ.) स्कूल, बुद्धनगर (ख)

7

रोल नं. १२०१ दे खख १३४१ सम्म

१४१ जना

कलेज अफ इन्द्फरमेशन टे क्नोलोजी

CITE,

सुवविानगर, तीनकु ने

रष्टव्यः-

१. परीक्षा सञ्चालन हुने द्वदन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूवा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन ।
२. परीक्षा भवनमा मोबाइल धनषेि गररएको छ ।
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
४. परीक्षाथीले अधनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलई परीक्षा भवनमा जानुपनेछ ।
५. परीक्षाथीहरुले आफ्नो परीक्षा केन्द्र पत्ता लगाई समयमै पुग्नु पने छ ।

६. तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराइने छै न ।

.......................

.........................

शाखा अधिकृत

धनदे शक

(प्रेमबहादुर श्रे ष्ठ)

(चन्द्रकान्द्त धनरौला)

