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राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य वैंक ष्ट्िष्ट्िटेडको तह-४, सहायक, प्रशासन र सहायक (नगद) पदको  

ष्ट्िष्ट्ित परीक्षाको परीक्षा भवन कायि गररएको सचूना । 
 

(सचूना न.ं ११५/०७८/७९,  मिमि: २०७९।०३।०९ गिे) 
 

िोक सेवा आयोग बटुवि कायाािय, बटुविबाट ष्ट्िष्ट्त २०७९।०२।१४ र १५ गते सञ् चािन भएको राष्ट्र िय वाष्ट्िज्य बैंक ष्ट्िष्ट्िटेडको 

दहेायको पदको पवूायोग्यता परीक्षािा उत्तीिा उम्िेदवारहरुको प्रष्ट्तयोष्ट्गतात्िक ष्ट्िष्ट्ित परीक्षा पवूाष्ट्नर्ााररत परीक्षा कायाक्रिानसुार 

तपष्ट्सिको ष्ट्िष्ट्त, सिय र स्थानिा सञ् चािन हुन ेभएकोिे सम्बष्ट्धर्त सबैको जानकारीको िाष्ट्ग यो सचूना  प्रकाशन गररएको छ । 

परीक्षाथीहरुिे पािना गनुा पने  ष्ट्नयिहरु द्रष्टव्य १ र २ िा उल्िेि गररएको छ । 

 

(क)  सहायक, प्रशासन, प्रशासन, िह-४ (पूर्वयोग्यता परीक्षामा उत्तीर्व उम्मेदर्ारहरुको नततजा हेनव यहााँ तलिक गननवहोिा ।) 

परीक्षा काययक्रि 

क्र.स.ं मिज्ञापन नं. पद, सेिा, सिूह, िह 

 

परीक्षा मिमि, सिय र अिमि 

प्रथि पत्र मििीय पत्र 

१. १००/२०७८/७९ (ििुा/सिावशेी), 

(िषु्ट्म्बनी प्रदशे र सो अधतगातका कायाािय) 

सहायक, प्रशासन, 

प्रशासन, तह-४ 

२०७९/०३/२४ गते, 

ष्ट्दनको २:०० बजे 

(३ घण्टा) 

२०७९/०३/२५ गते, 

ष्ट्दनको २:०० बजे 

(३ घण्टा) 
 

परीक्षा भिन 

                                    

क्र.स.ं 
उम्िेदिारहरुको रोल नं. परीक्षाथी 

सखं्या 
परीक्षा भिन 

देमि सम्ि 

१.  ५१००००००५ ५१०००११३० २०० श्री ज्ञानोदय िा.ष्ट्व., पिुचोक बटुवि (केधर क) 

२.  ५१०००११३१ ५१०००२१८६ २०० श्री ज्ञानोदय िा.ष्ट्व., पिुचोक बटुवि (केधर ि) 

३.  ५१०००२२०२ ५१०००३११५ २०० श्री बटुवि िा.ष्ट्व., पारर, बटुवि 

४.  ५१०००३१२२ ५१०००४०५६ २०० श्री उष्ट्जरष्ट्सिंह िा.ष्ट्व., िैनाबगर, बटुवि (केधर-क) 

५.  ५१०००४०५९ ५१०००५०३१ २०० श्री उष्ट्जरष्ट्सिंह िा.ष्ट्व., िैनाबगर, बटुवि (केधर-ि) 

६.  ५१०००५०३६ ५१०००६१९३ २०० श्री ष्ट्तिोत्तिा िा.ष्ट्व., नेपािगञ् जरोड, बटुवि 

७.  ५१०००६१९४ ५१०००७२७७ २०० श्री जनता िा.ष्ट्व., रािनगर, बटुवि 

८.  ५१०००७२७८ ५१०००८६१३ २३० श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (क) 

९.  ५१०००८६१५ ५१०००९९६५ २३० श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (ि) 

१०.  ५१०००९९७१ ५१००७५९०३ २३२ श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (ग) 
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(ि) सहायक (नगद), प्रशासन, नगद, िह-४ (पूिययोग्यिा परीक्षािा उत्तीर्य उम्िेदिारहरुको नमिजा हेनय यहााँ मललक गननयहोला ।) 

परीक्षा काययक्रि 

क्र.स.ं मिज्ञापन नं. पद, सेिा, सिूह, िह 

 

परीक्षा मिमि, सिय र अिमि 

प्रथि पत्र मििीय पत्र 

१. १०७/२०७८/७९ (ििुा/सिावशेी), 

(िषु्ट्म्बनी प्रदशे र सो अधतगातका कायाािय) 

सहायक (नगद), प्रशासन, 

नगद, तह-४ 

२०७९/०३/२६ गते, 

ष्ट्दनको २:०० बजे 

(३ घण्टा) 

२०७९/०३/२७ गते, 

ष्ट्दनको २:०० बजे 

(३ घण्टा) 
 

परीक्षा भिन 

                                    

क्र.स.ं 
उम्िेदिारहरुको रोल नं. परीक्षाथी 

सखं्या 
परीक्षा भिन 

देमि सम्ि 

१.  ५१०७०००६ ५१०७०७५६ २०० श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (क) 

२.  ५१०७०७५७ ५१०७१५८३ २०० श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (ि) 

३.  ५१०७१५८९ ५१०७२४६२ २०० श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (ग) 

४.  ५१०७२४६९ ५१०७३१३९ १६३ श्री जनता िा.ष्ट्व., रािनगर, बटुवि 
 

द्रष्टव्य १:- 

१. उम्िेदवारिे उत्तरपषु्ट्स्तकािा कालो िसी भएको डटपेन/किि िात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

२. प्रवेश-पत्र ष्ट्वना कुनै पष्ट्न उम्िेदवारिाई परीक्षािा सष्ट्म्िष्ट्ित गराइने छैन साथै परीक्षाथीिे प्रवेशपत्रका साथ आफ्नो 

नागररकिा िा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समहिको कन नै सल कलै पररचयपत्र अष्ट्नवाया रुपिा ष्ट्िई 

आउनपुनेछ । 

३. परीक्षा भवनिा िोबाईि फोन तथा अधय इिेक्िोष्ट्नक ष्ट्डभाइसहरु िैजान ष्ट्नषरे् गररएको छ । 

४. परीक्षा सञ् चािन हुन ेष्ट्दन अप्रत्याष्ट्शत ष्ट्वदा पना गएिा पष्ट्न आयोगको पवूा सचूना ष्ट्वना ष्ट्नर्ााररत कायाक्रि अनसुारको 

परीक्षा कायाक्रि स्थष्ट्गत हुनेछैन । 
 

द्रष्टव्य २:-      कोमभड-१९ संक्रिर्बाट सनरमक्षि रहन परीक्षाथीले अमनिायय पालना गननयपने थप मिषयहरु: 

१. परीक्षा केधरिा प्रवेश गनुा अष्ट्घ उम्िेदवारिे िास्क िगाई आफ्नो प्रयोजनको िाष्ट्ग स्याष्ट्नटाइजर तथा िानेपानी सिेत 

ष्ट्िई आउनपुनेछ । 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केधरिा प्रवेश गदाा, बाष्ट्हर ष्ट्नस्कँदा र शौचािय प्रयोग गनुापदाा ष्ट्भडभाड नगरीकन एक आपसिा २ 

(दईु) ष्ट्िटरको दरूी कायि गरी क्रिैसँग तोष्ट्कएको स्थानिा जानपुनेछ । 

३. परीक्षाथीहरु सिहुिा भेिा हुने, कुराकानी गने गनुाहुदँनै ।  

४. परीक्षािा िष्ट्टएका जनशष्ट्ििे ष्ट्दएको ष्ट्नदशेनको पिूा पािना गनुापनेछ । 

 

 ............................ 
(ववजय कुमार रम्तेल) 
कम््यटुर अपरेटर 

.......................... 
(बालकृष्ण पौडेल) 
शाखा अधिकृत 

.......................... 
(ध्यान कुमार थापा) 

उपसचिव 
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