ලංකා බැං—ව
”ව”ෙ” ““ඛතම රා’ වා—ජ බැං—ව වන ලංකා බැං—ව ”””ක’
සහ පළ–”–ද ස“ත ––ගල””ෙග” පහත සඳහ” තන“” සඳහා
අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.
ෙ”ක’ (ඉං“’)

අ”ාසලා“ ෙ”ක’ සහායක

ෙය–”තා “•ණායක
Q – ලාං–ය –රවැ’ෙය— ”ය –“ය.
අ–ාපන සහ වෘ’”ය ”””ක’
Q අ.ෙපා.ස. (සා/ෙපළ) ”භාගෙ““ ඉං“’ භාෂාව ඇ“”ව ”ෂයය”
පහකට (05) ස’මාන සාමා•ථ ස“තව ”ෂයය” හය” (06)
එකවර සම’ව “—ම.
සහ
Q අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) ”භාගෙ““ ”ෂයය” ෙදක” (02) (සාමා—
ඉං“’ සහ සාමා— ’•ම හැර) එකවර සම’ව “—ම
සහ
Q – ලංකා කා•“ක ”—ලෙ“ ඉං“’ මා–ෙය” ෙ”ක’ ප’චය
පාඨමාලාව සඳහා වන උස— වා—ජ සහ“කය / ජා“ක
සහ“කය ලබා “–ය –“ය.
ෙහ–
ජා“ක ආ““ක’ව ම–ඩලෙ“ ඉං“’ ල— ෙ”ඛක / ––ග•ක
ෙ”ක’ සඳහා සහ“කය ලබා “–ය –“ය.
ෙහ–
ෙපා•ෙට”“” ආයතනෙ“ ඉං“’ ල—ෙ”ඛනය සහ
ය“”•යනය සඳහා වන සහ“කය ලබා “–ය –“ය.
පළ–”–ද
Q රජෙ“ ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක අංශෙ“ ආයතනයක ෙ”ක’ /
රහ• ෙ”ක’ ෙලස වසර ෙදකක (02) පළ–”–ද” “—ම.
වයස
Q අය”’ප’ භාරගැ”ෙ’ අවසාන ”නය වන ”ට වයස අ–”” 24
’ 35 ’ අතර ”ය –“ය.
අෙන—’ ”””ක’
Q ඉං“’ සහ ’ංහල / ෙදමළ භාෂා •”ත සහ කථනය ””බඳ
මනා’•ම” “—ම.
Q ප’ගණක ””බඳ සා”ෂරතාවය අ“ව“”.
“යමය” හා ෙකා”ෙ–’
Q ෙත–රාග• ලබන අය”’ක”ව” වසර එකක (01) ප’වාස
කාලයකට යට’ව —–ර ෙ—වයට (සංවෘත ෙ—වයට) බඳවා
ගැ”ම ’”කර• ලබන අතර, ප’වාස කාලය අවසානෙ““
තන“රට ”””යැ” ෙප” “යෙහා’ ෙ”ක’ 1 ෙ”—ෙය“
—–ර කර• ලැෙ•.
Q ප’වාස කාල“මාවද ඇ“ළ’ව, ෙ”ක’ 1 ෙ”—යට අ—ළ
වැ•“ ප’මාණය ව”ෙ”.
”. 24,990/- - ”. 29,990/”. 250/- x 20
(”ච“ ”වන ”යද’ “මනාව ඇ“” ’ය— “මනා ස“ත
ආර’භක දල වැ•ප මැ” මසට අ•ව ”. 65,000/- ” පමණ
ෙ“).

ෙය–”තා “•ණායක
Q – ලාං–ය –රවැ’ෙය— ”ය –“ය.
අ–ාපන සහ වෘ’”ය ”””ක’
Q අ.ෙපා.ස. (සා/ෙපළ) ”භාගෙ““ ඉං“’ භාෂාව ඇ“”ව ”ෂයය”
“නකට (03) ස’මාන සාමා•ථ ස“තව ”ෂයය” හය” (06)
එකවර සම’ව ’”ම.
සහ
Q අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) ”භාගෙ““ ”ෂයය” ෙදක” (02) (සාමා—
ඉං“’ සහ සාමා— ’•ම හැර) එකවර සම’ව “—ම
සහ
Q – ලංකා කා•“ක ”—ලෙ“ ඉං“’ මා–ෙය” ෙ”ක’ ප’චය
පාඨමාලාව සඳහා වන උස— වා—ජ සහ“කය / ජා“ක
සහ“කය ලබා “–ය –“ය.
ෙහ–
ජා“ක ආ““ක’ව ම–ඩලෙ“ ඉං“’ ල— ෙ”ඛක / ––ග•ක
ෙ”ක’ සඳහා සහ“කය ලබා “–ය –“ය.
ෙහ–
ෙපා•ෙට”“” ආයතනෙ“ ඉං“’ ල—ෙ”ඛනය සහ
ය“”•යනය සඳහා වන සහ“කය ලබා “–ය –“ය.
වයස
Q ඉ”—’ප’ භාරගැ”ෙ’ අවසාන ”නය වන ”ට වයස අ–””
20 ’ 28 ’ අතර ”ය –“ය.

අෙන—’ ”””ක’
Q ඉං“’ සහ ’ංහල / ෙදමළ භාෂා •”ත සහ කථනය ””බඳ
මනා’•ම” “—ම.
Q ප’ගණක ””බඳ සා”ෂරතාවය අ“ව“”.
“යමය” හා ෙකා”ෙ–’
Q ෙත–රාග• ලබන අය”’ක”ව” වසර ෙදකක (02) –““
කාල “මාවකට යට’ව —–ර ෙ—වයට (සංවෘත ෙ—වයට)
බඳවා ගැ”ම ’”කර• ලබන අතර, –““ කාලය අවසානෙ““
තන“රට ”””යැ” ෙප” “යෙහා’ ෙ”ක’ සහායක 1
ෙ”—ෙය“ —–ර කර• ලැෙ•.
Q –““ කාලය “ළ ’ය”ල ඇ“ළ’ මා’ක “මනාව ව”ෙ”
පළ“වන වසර සඳහා - ”. 18,000/ෙදවන වසර සඳහා - ”. 22,000/Q ෙ”ක’ සහායක 1 ෙ”—යට අ—ළ වැ•“ ප’මාණය ව”ෙ”
”. 22,485/- - ” 26,285/”. 190/- x 20
(”ච“ ”වන ”යද’ “මනාව ඇ“” ’ය— “මනා ස“ත ආර’භක
දල වැ•ප මැ” මසට අ•ව ”. 61,500/- ” පමණ ෙ“).

ෙමම තන“ර බැං— ෙ—වෙ“ සාමා— “යමය” හා ෙකා”ෙ–’වලට යට’ වන න“’ සාමා— බැං— ෙ—වයට ප’බා“ර එන’
සංවෘත ෙ—වය ෙ“.
Q ප’වාස / –““ කාල“මාව “ළ ඇතැ’ අමතර ““ලාභ “—නය කර• ලබන අතර, ෙ—වෙ“ —–ර කර• ලැ’වෙහා’ —–ර ෙ—වෙය“
’“න ෙ—වකය” ”’” “”“”“• ලබන අෙන—’ ’ය—ම ““ලාභ සඳහා ““ක’ ලැෙ•.
Q ”ව”ෙ” ඕනෑම ෙපෙදසක ෙ—වය •“මට ”—න’ ”ය –“ය.
ෙත–රාගැ”ෙ’ ප“පා“ය
Q

ෙ”ක’ (ඉං“’)
Q

Q
Q

අ”ාසලා“ ෙ”ක’ සහායක

ප’ගණක (”නා•යට වචන 40) හා ල— ෙ”ඛන ෙ“ග
ප“”ෂණය”
ඉං“’ භාෂාව ””බඳ •”ත ප“”ෂණය”
ස’“ඛ ප“”ෂණය”
ම“” ෙත–රා ගැ”ම ’” ෙකෙ•.

Q
Q

ප’ගණක (”නා•යට වචන 40) ෙ“ග ප“”ෂණය”
ස’“ඛ ප“”ෂණය”
ම“” ෙත–රා ගැ”ම ’” ෙකෙ•.

අය”’ •“ෙ’ ප“පා“ය
අපෙ” ෙව• අඩ”ය වන www.boc.lk “”” ("Careers" ”රය හරහා) බාගත කලහැ• ආද•ශ අය”’පතට අ•ව සැක“ ඔබෙ”
අය”’පත, උ“පැ”න සහ“කය, ජා“ක හැ“•’පත, අ–ාපන සහ වෘ’”ය ”””ක’ සහ“ක සහ පළ–”–ද සනාථ •“ෙ’ සහ“ක
ආ”ෙය“ ඡායා”ටප’ සම“” •යාප”ං— තැපෑෙල” 2017 ”“ 16 ”නට ෙහ– ඊට ෙපර පහත සඳහ” •”නයට ෙයා“ කළ –“ය.
අය”’ප’ බහා එවන කවරෙ“ ව’ පස ඉහළ ෙකළවෙ• "ෙ”ක’ (ඉං“’)" ෙහ– "අ”ාසලා“ ෙ”ක’ සහායක" ෙලස ඔබ අය”’ කරන
අ—ළ තන“ර සඳහ” කළ –“ය.
ඉහත අව“තා ස–රා ෙනාමැ“ අයට අය”’ ෙනාකරන ෙලස උපෙද— ෙද• ලබන අතරම, ඉහත සඳහ” ”””ක’ ස–රාල• ෙනාලබන
•’” අය”’පත” ෙහ– ආද•ශ ආකෘ“යට අ•’ල ෙනාවන අය”’පත” ෙහ– අය”’ප’ බාර ග”නා අවසාන ”නයට ප”ව ලැෙබන
ඕනැම අය”’පත” •’” ’””ම•” ෙතාරව ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.

“ධාන කළමනාක” (බඳවා ගැ”’ හා වෘ’”ය සංව•ධන)

මානව ස’ප’ ෙමෙහ–’,
26 වන මහල,
ලංකා බැං— “ධාන කා•යාලය,
ලංකා බැං— ච“ර•ය අංක 01,
ලංකා බැං— මාවත,
ෙකාළඹ 01.

•’” ආකාරය•” බලපෑ’ •’ම •””—ස” බවට ප’•’මට ෙ’“ෙ“.
ෙත–රාග’ අය”’ක”ව” පමණ” කැඳ•ෙ’ අ”“ය බැං—ව ස“ෙ“.

