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ලංකා බැං—ව
ෙලාව ““ඛ ෙපෙ“ බැං— 1000 අතරට ෙ”—ගත කර ඇ“, – ලංකාෙ“  "අංක 01" රා’ වා—ජ බැං—ව වන ලංකා බැං—ව ”””ක’ සහ 
පළ–”–ද ස“ත වෘ’“කය”ෙග” පහත සඳහ” තන“” සඳහා අය“’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

භාෂා ප’ව•තක තන“ර (ඉං“’/ෙදමළ හා ’ංහල/ෙදමළ)
ෙය–”තා “•ණායක

පහත සඳහ” ”””ක’ ස“ත – ලාං–ය –රවැ’ය— ”ය –“”. 

අ–ාපන / වෘ’”මය ”””ක’

භාෂා ප’ව•තක තන“ර (ඉං“’/ෙදමළ)
””ග’ ”•ව ”—ලය•” (”•ව ”—ල ““පාදන ෙකා“සම ”’” 
අ•මත කළ) ෙදමළ භාෂාව ”ෂය” ෙලස ඇ“ළ’ව ලබාග’ 
උපා“ය” සහ අ.ෙපා.ස (සා.ෙපළ) ”භාගෙ““ ඉං“’ භාෂාවට 
ස’මාන සාමා•ථය” ෙහ– අ.ෙපා.ස (උ.ෙපළ) ”භාගෙ““ ඉං“’ 
භාෂාවට සාමා— සාමා•ථය” ලබා “—ම

ෙහ–
””ග’ ”•ව ”—ලය•” (”•ව ”—ල ““පාදන ෙකා“සම ”’” 
අ•මත කළ) ඉං“’ භාෂාව ”ෂය” ෙලස ඇ“ළ’ව ලබාග’ 
උපා“ය” සහ අ.ෙපා.ස (සා.ෙපළ) ”භාගෙ““ ෙදමළ භාෂාවට 
ස’මාන සාමා•ථය” ෙහ– අ.ෙපා.ස (උ.ෙපළ) ”භාගෙ““ ෙදමළ 
භාෂාවට සාමා— සාමා•ථය” ලබා “—ම

භාෂා ප’ව•තක තන“ර (’ංහල/ෙදමළ)
””ග’ ”•ව ”—ලය•” (”•ව ”—ල ““පාදන ෙකා“සම ”’” 
අ•මත කළ) ’ංහල භාෂාව ”ෂය” ෙලස ඇ“ළ’ව ලබාග’ 
උපා“ය” සහ අ.ෙපා.ස (සා.ෙපළ) ”භාගෙ““ ෙදමළ භාෂාවට 
ස’මාන සාමා•ථය” ෙහ– අ.ෙපා.ස (උ.ෙපළ) ”භාගෙ““ ෙදමළ 
භාෂාවට සාමා— සාමා•ථය” ලබා “—ම

ෙහ–
””ග’ ”•ව ”—ලය•” (”•ව ”—ල  ““පාදන ෙකා“සම ”’” 
අ•මත කළ) ෙදමළ භාෂාව ”ෂය” ෙලස ඇ“ළ’ව ලබාග’ 
උපා“ය” සහ අ.ෙපා.ස (සා.ෙපළ) ”භාගෙ““ ’ංහල භාෂාවට 
ස’මාන සාමා•ථය” ෙහ– අ.ෙපා.ස (උ.ෙපළ) ”භාගෙ““ ’ංහල 
භාෂාවට සාමා— සාමා•ථය” ලබා “—ම

ෙමම තන“” ෙදක සඳහා අය”’ කරන ’ය—ම අය”’ක”ව” ඉහත සඳහ” අ–ාපන/වෘ’”මය ”””ක’ වලට 
අමතරව පහත සඳහ” ”””ක’ ස–රා•ය –“”.

පළ–”–ද අෙන—’ ”””ක’

අය”’ කර• ලබන තන“රට අ•ව රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“වක, 
රා’ ආයතනයක, බැං—වක ෙහ– ”ශාල වා—ජ ආයතනයක 
අවම වශෙය” වසර 03 ක භාෂා ප’ව•තනය •“ෙ’ පළ–”–ද 
“–ය –“ය. 

  ඉං“’ බ’” ෙදමළට සහ ’ංහල බ’” ෙදමළට යන 
ෙදයාකාරෙය”ම භාෂා ප’ව•තනය •“ෙ’ හැ•යාව “—ම 
(අය”’කරන ලද තන“රට අ•ව) අමතර ”””කම”ෙ“. 

 ප’ගණක සා”ෂරතාවය

වයස

අය”’ප’ භාරග”නා අවස” ”නට වයස අ–”” 35 ෙහ– ඊට අ—”ය –“ය. 

“යමය” හා ෙකා”ෙ–’

  ෙමම තන“ර බැං— ෙ—වෙය“ සාමා— “යමය” හා 
ෙකා”ෙ–’වලට යට’වන න“” සාමා— බැං— ෙ—වයට 
ප’බා“ර (සංවෘත ෙ—වය) ෙ“.

  එ” අ–”” (01) ප’වාස කාල “මාවකට ප”ව ””” 
අය”’ක”ව” බැං— ෙ—වෙය“ —–ර කර• ලැෙ•.

 ෙමම තන“රට අ—ළ වැ•“ ප’මාණය ව”ෙ”
 ”. 49,195/- - ”. 65,995/-
               ”. 840/-x 20
  (”ච“ ”වන ”යද’ “මනාව ඇ“” ’ය— “මනා ස“ත 
ආර’භක දළ වැ•ප මසකට ”. 99,800/- ” පමණ ෙ“.)

  රාජකා“ ෙ“ලාෙව” ප”ව ස“අ”ත/“වා— ”නවල ෙ—වය 
•“ම අෙ“”ෂා ෙකෙ•.

ෙත–රා ගැ”ෙ’ ප“පා“ය

ලැ”—“ගත කර• ලබන අය”’ක”ව”, තරග ”භාගය” සහ ඉ” අන“”ව පැවැ’ෙවන ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම“” ෙත–රා ගැ”ම 
’” කර• ලැෙ•. 

අය”’ •“ෙ’ ප“පා“ය

අපෙ” ෙව• අඩ”ය වන www.boc.lk  “”” ("careers" ”රය හරහා) ලබා ගත හැ• ආද•ශ අය“’ප’ ආකෘ“යට අ•ව සැක“ 
ඔබෙ” අය”’පත ෙම“ සඳහ” ’ය—ම අ–ාපන/වෘ’”මය ”””ක’ ””බඳ සහ“කවල (උ“පැ”න සහ“කය, ජා“ක හැ“•’පත සහ 
–•යා පළ–”–ද සනාථ •“ෙ’ •” ඇ“ළ’ව) ඡායා”ටප’ සමග •යාප”ං— තැපෑෙල” 2019 අෙ”” මස 29 වන ”නට ෙහ– ඊට ෙපර 
පහත සඳහ” •”නයට එ”ය –“ය. අය“’පත බහා එවන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• ඔබ අය”’ කළ තන“රද සඳහ” කළ –“ය.
ඉහත සඳහ” අෙ“”“ත ”””ක’ ෙහ– ආද•ශ අය”’ප’ ආකෘ“යට අ•’ල ෙනාවන ෙහ– “ය“ත ”නට ප”ව එවන 
අය”’ප’ •’” ’•’“ම•” ෙතාරව ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.

“ධාන කළමනාක” (බඳවා ගැ”’ හා වෘ’”ය සංව•ධන)
මානව ස’ප’ අංශය,
26 වන මහල,
ලංකා බැං— “ධාන කා•යාලය,
ලංකා බැං— ච“ර“ය, 
අංක 1, ලංකා බැං— මාවත, ෙකාළඹ 01.

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


