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बुटवल कायाालय
(परीक्षा शाखा)
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नेपाल बैंक लललिटे डको सहायक पदको लललित परीक्षाको
परीक्षा भवन कायि गररएको सच
ू ना ।
सूचना नं. ०४/२०७९/८०, लिलत: २०७९।०४।२६
यस कायाालयले सञ्चालग ्गे नेपाल बैंक लललिटेडको विज्ञापग गं. २४/२०७८/७९ (लुलबबनी प्रदेश), सहायक पद, तह-४ को बुटवल
परीक्षा के न्द्र राखी दरखास्त स्िीकृ त भएका उम्मेदिारहरुको प्रवतयोव्तात्मक वलवखत परीक्षा पिू वा गर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अगुसार
देहायको वमवत, समय र स्थागमा सञ्चालग हेगे भएकोले सम््वन्द्र्त स्ोको नागकारीको लाव् यो सचू गा प्रका ग ्ररएको ।
परीक्षाथीहरुले पालगा ्गापु गे वगयमहरु द्रष्टव्य १ र २ मा उल्लेख ्ररएको ।
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परीक्षा भवन
श्री लक्ष्मी मा.वि., लक्ष्मीग्र, ्टु िल
श्री ज्ञागोदय मा.वि., पल
ु चोक, ्टु िल (के न्द्र-क)
श्री ज्ञागोदय मा.वि., पल
ु चोक, ्टु िल (के न्द्र-ख)
श्री उवनरवसहं मा.वि., मोगा््र ्टु िल
श्री वतलोत्तमा मा.वि., गेपाल्ञ्नरो,, ्टु िल
श्री प्र्वत मा.वि., प्र्वतग्र, ्टु िल
श्री नगता मा.वि., रामग्र, ्टु िल
श्री ्टु िल कावलका क्याम्पस, रामग्र ्टु िल (के न्द्र-क)
श्री ्टु िल कावलका क्याम्पस, रामग्र ्टु िल (के न्द्र-ख)
श्री ्टु िल कावलका क्याम्पस, रामग्र ्टु िल (के न्द्र-्)

द्रष्टव्य १:-

१. उम्मेदिारले उत्तरपवु स्तकामा कालो मसी भएको ,टपेग/कलम मात्र प्रयो् ्गापु गे।
२. प्रिे -पत्र विगा कुगो पवग उम्मेदिारलाई परीक्षामा सवम्मवलत ग्राईगे हेदुँ ा प्रिे -पत्र अवगिाया रुपमा साथमा वलई परीक्षा
सञ्चालग हेगभु न्द्दा कवम्तमा १ घण्टा अ्ािो परीक्षा भिगमा आइपग्ु गु पगे।
३. परीक्षा भिगमा मो्ाईल फोग तथा अन्द्य इलेक्रोवगक व,भाइसहरु लोनाग वगषेर् ्ररएको ।
४. परीक्षा सञ्चालग हेगे वदग अप्रत्याव त विदा पगा ्एमा पवग आयो्को पिू ा सचू गा विगा वगर्ााररत कायाक्रम अगसु ारको
परीक्षा कायाक्रम स्थव्त हेगे।ोग
५. परीक्षामा सम््वन्द्र्त वगकाय्ाट नारी भएको प्रिे पत्र सुँ्ो आफ्गो गा्रीकता िा गेपाल सरकार्ाट नारी भएको फोटो
सवहतको कुगो पररचयपत्र अवगिाया रुपमा वलई आउगपु गे।
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द्रष्टव्य 2:- कोभिड-१९ संक्रमणबाट सुरक्षक्षत रहन परीक्षार्थीले अभनवाया पालना गनुपा ने र्थप ववषयहरु

१. परीक्षा के न्द्रमा प्रिे ्गाु अवघ उम्मेदिारले मास्क ल्ाई आफ्गो प्रयोनगको लाव् स्यावगटाइनर तथा खागेपागी समेत
वलई आउगपु गे।
२. परीक्षाथीहरु परीक्षा के न्द्रमा प्रिे ्दाा, ्ावहर वगस्कुँ दा र ौचालय प्रयो् ्गापु दाा वभ,भा, ग्रीकग एक आपसमा २
(दईु ) वमटरको दरू ी कायम ्री क्रमोसुँ् तोवकएको स्थागमा नागपु गे।
३. परीक्षाथीहरु समहु मा भेलाहेगे, कुराकागी ्गे ्गाहु ेदगो
४. कोवभ,-१९ ्ाट संक्रवमत परीक्षाथीहरुका लाव् लोक सेिा आयो् िटु िल कायाालय, ्टु िलको वि ेष परीक्षा हलमा
परीक्षा के न्द्रको व्य्स्था ्ररएको हेदुँ ा सक्र
ं वमत परीक्षाथीले लोक सेिा आयो् ्टु िल कायाालय, ्टु िल (फो.ग.ं ०७१५५१३२८, ५४०२०७) मा पूिा नागकारी वदई उक्त वि षे परीक्षा के न्द्र्ाट मात्र परीक्षामा सहभा्ी हेग सक्गे।ग्
५. परीक्षामा खवटएका नग वक्तले वदएको वगदे गको पर्ू ा पालगा ्गापु गे।

(विनय कुमार रम्तेल)
कम््यटु र अपरे टर

(्ालकृ ष्र् पौ,ेल)
ाखा अवर्कृ त

(ध्याग कुमार थापा)
उपसवचि
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