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ලංකා බැං—ව
ෙලාව ““ඛ ෙපෙ“ බැං— 1000 අතරට සහ ආ’යා ශා”“කර කලාපෙ“ ”ශාලතම බැං— 500 අතරට
ෙ”—ගත කර ඇ“, – ලංකාෙ“ "අංක 01" රා’ වා—ජ බැං—ව වන ලංකා බැං—ව පහත සඳහ”
තන“ර සඳහා අ—ල ”””ක’ ඇ“ පළ–”–ද සහ කැප•ම ස“ත උ–ෙය–“ම’ ––ගල””ෙග”
අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

අ”ාසලා“ ෙ”ක’ සහායක
ෙය–”තා “•ණායක
± – ලාං–ය –රවැ’ය— ”ය –“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’• “—ම.
සහ

Q

අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) ”භාගෙ““ ”ෂයය” ෙදක” (02) (සාමා— ඉං“’ සහ සාමා— ’•ම
හැර) එකවර සම’ • “—ම.
සහ

Q

තෘ””ක හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාෙ“ (TVEC) •යාප”ං— ඕනෑම ””ග’
ආයතනය” ”’” “—නය කරන ලද ෙ”ක’ ප’චය ””බඳ අවම වශෙය” මාස හයක
(06) •“ෙල–මා / සහ“ක ප– පාඨමාලාව” (ඉං“’ මා–ය) සම’ • “—ම.

± ෙවන’ ”””ක’
Q

ඉං“’ සහ ’ංහල / ෙදමළ භාෂා •”ත සහ කථනය ””බඳ මනා ’•ම” “—ම.

Q

ප’ගණක සා”ෂරතාව අ“ව“”.

Q

ප’ගණක (ඉං“’) ය“” ••ෙ’“ ”නා•යකට වචන 40 ක ෙ“ගය” “—ම.

± වයස
අය”’ප’ භාරගැ”ෙ’ අවසාන ”නය වන”ට වයස අ–”” 40 ෙහ– ඊට අ— ”ය –“ය.

“යමය” සහ ෙකා”ෙ–’
Q

Q

Q

–““ කාල“මාව වසර ෙදක” (02) වන අතර ෙමම –““ කාල“මාව “ළ මා’ක “මනාව”
(1 වන වසර සඳහා - ”. 25,000/- සහ 2 වන වසර සඳහා - ”. 28,000/-) ෙගව• ලැෙ•.
ෙමම තන“ර බැං— ෙ—වෙ“ සාමා— “යමය” හා ෙකා”ෙ–’වලට යට’වන න“’ සාමා—
බැං— ෙ—වා “වාහෙය” ප’බා“ර (සංවෘත ෙ—වය) ෙ“.
–““ කාල“මාව “ළ බැං—ව සෑ”මට ප’වන ප’” අව“තා ස–රා–ම මත —–ර ෙ—වෙ“
ෙ”ක’ සහායක - 1 ෙ”—ෙය“ —–ර කර• ලැෙ•.

Q

කා•යාල ෙ“ලාෙව” ප”ව, ස“ අ”ත / “වා— ”නය”“ ෙ—වය •“ම අෙ“”ෂා ෙකෙ•.

Q

බැං—ෙ“ අව“තාව ප’” ”ව”ෙ” ඕනෑම “ෙ–ශයක ෙ—වය •“මට “—න’ ”ය –“ය.

ෙත–රා ගැ”ෙ’ ප“පා“ය
ප’ගණක ෙ“ග ප“”ෂණය” සහ ඉ” අන“”ව ලැ”—“ගත කර• ලබන අය”’ක”ව” සඳහා
පැවැ’ෙවන ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම“” ෙත–රාග• ලැෙ•.

අය”’ •“ෙ’ ප“පා“ය
ඔබෙ” අය”’පත අපෙ” ෙව• අඩ”ය වන www.boc.lk “”” ("careers" ”රය හරහා) 2021
““ මස 05 වන ”න ෙහ– ඊට ෙපර එ”ය –“ අතර "අය”’පෙත“ ෙයා“ අංකය" ඔෙ• අනාගත
ප’—ලනය සඳහා ”–•ව තබාග”න.
ඉහත ඉ”—’ •“ෙ’ ප“පා“යට අමතරව ෙවන’ •’” මා•ගය•” ලැෙබන අය”’ප’ •’”
ෙ’“ව” “සා භාරග• ෙනාලැෙ•.
ඉහත සඳහ” අෙ“”“ත ”””ක’ ර“ත ෙහ– සාව– ෙතාර“” ඉ”’ප’ කරන ලද අය”’ක”ව”
•’” ’•’ “ම•” ෙතාරව බඳවා ගැ”ෙ’ ඕනෑම අ”යරක“ ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.

මානව ස’ප’ අංශය,
ලංකා බැං—ව,
“ධාන කා•යාලය,
ෙකාළඹ 01.
—මන අ–ර•” ෙහ– බලපෑ’ ’”•“ම වහාම •””” බවට ප’ •“මට ෙ’“ව• ඇත.
ෙත–රාග’ අය”’ක”ව” පමණ” කැඳ•ෙ’ අ”“ය බැං—ව ස“ෙ“.

