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काठमाडौं कायाालय
परीक्षा शाखा

नयााँ बानेश्वर काठमाडौं
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नेपाल बैक लललमटे डको तह-३ कलनष्ट सहायक(Gold Tester) पदको ललखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

सूचना नं. ६६/०७६-७७ लमलत २०7६/०८/१६

नेपाल बैंक लललमटे डको प्रदे श नं. ३ को तपलसल बमोखिमका ववज्ञापन तथा पदको पूव ा लनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनुसार

काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको लनम्न लमलत र समयमा लनम्नानुसारका परीक्षा
भवनहरुमा ललखखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्द्र्त सबैको िानकारीका लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको

परीक्षा भवन बाहे क अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मललत गराइने छै न । तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा
ु न्द्दा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एवकन गनुह
शुरु हुनभ
ा न
ु अनुरोर् छ ।

ललखखत परीक्षा कायाक्रम

ववज्ञापन नं.
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उमेदवारहरुको रोल नं.
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२००

सगरमाथा मखल्टपल कलेि लडल्लीबिार

२४०१ दे खख २६०० सम्म

२००

भाइब्रे न्द्ट इखन्द्स्टच्यूट पुतलीसडक(क)

२६०१ दे खख २८०० सम्म

२००

भाइब्रे न्द्ट इखन्द्स्टच्यूट पुतलीसडक(ख)

२८०१ दे खख ३०८४ सम्म

२८४

वपईए एसोलसएसन िेलसस भवन थापाथली

रष्टव्यः–
१. परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूव ा सू चना ववना लनर्ााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थलगत हुनेछैन ।
२. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुपा नेछ ।

३. परीक्षाथीले अलनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र वा आफ्नो पररचय खुल्ने नेपाल सरकारका लनकायबाट
िारी भएको कु नै प्रमाण पत्रको सक्कल प्रलत समेत ललई परीक्षा भवनमा िानुपनेछ ।
४ परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्द्य इले क्रोलनक लडभाइसहरु लै िान लनषेर् गररएको व्यहोरा समेत सूखचत गररएको छ ।

.........................
(ियराम नेपाल)
शाखा अलर्कृत

.........................
(चन्द्रकान्द्त लनरौला)
उपसखचव

