
 
ෙලාව ““ඛ ෙපෙ“ බැං— 1000 අතරට ෙම”ම ආ’යා පැ’”” කලාපෙ“ ““ඛ ෙපෙ“  ’වැ”ත බැං— 500 අතරට ෙ”—ගතව  ඇ“ 
සහ – ලංකාව “ළ රජයට අය’ අංක 1 අ’ග“  බැං—ව වන ලංකා බැං—ව, ෙය–”  ”””ක’ ඇ“ උ–ෙය–“ම’ සහ  ““ඵල හඹායන 
ත”ණ ත”—ය”ෙග” පහත සඳහ” තන“ර සඳහා අය”’ප’ කැඳව•  ලැෙ•.

  – ලාං–ය –රවැ’ය— ”ය –“ය.

 ”””ක’ සහ පළ–”–ද 

    අ.ෙපා.ස (සා/ ෙපළ) ”භාගෙය්“ අවම වශෙය” ස’මාන සාමා•ථ 3 ” ස“තව  ”ෂයය” හය•” එකවර සම’ • “—ම.
සහ

   අ.ෙපා.ස (උ/ෙපළ) ”භාගෙය්“ සාමා— සාමා•ථ 3 ” (සාමා— ඉං“’ සහ සාමා— ’•ම හැර) එකවර සම’ • “—ම.
සහ 

    – ලංකා වරල’ ගණකා“කා’ව””ෙ” ආයතනෙය“  (ICASL) සහ“කල’ ”ාපාර ගණකා“කා“වරෙය— •ම.
සහ

    – ලංකා වරල’ ගණකා“කා“ව””ෙ” ආයතනෙය“  (ICASL)  අ•මැ“ය ල’ ”ගණන සමාගමක ෙහ– – ලංකා මහ 
බැං—ව (CBSL)  ”’” “යාමනය කර• ලබන ”“ ආයතනයක වසර 02 ක ෙ—වා පළ–”–ද.

    ඉහත සඳහ” ”””ක’වලට අමතරව – ලංකා බැං—ක”ව”ෙ” ආයතනෙ“ (IBSL), CBF/IABF  ”භාගය සම’ —ව”ට 
““ඛතාවය ෙද• ලැෙ•.

   ෙවන’ ”””ක’ 
   ඉං“’ බ’”  සහ ’ංහල ෙහ– ෙදමළ  බ’” ස”“ෙ“දන —සලතා “—ම.
    අවම අ””ෂණය” යටෙ’ —වා”නව ෙ—වය •“ෙ’ හැ•යාව.
     ප’ගණක සා”ෂරතාව හා ෙතාර“” තා”ෂණය පදන’ — ”ගණන –”ප ”ම.
     ක–ඩාය’ සාමා“කය— ෙලස ෙ—වය  •“ෙ’ හැ•යාව සමග අ”ත• ––ගල  —සලතා.
     •ඩනය” යටෙ’ සඵලතාවෙය” –“ව කා•යෙය“ “යැ–ෙ’ හැ•යාව.

   වයස 
    අය”’ප’ භාරගැ”ෙ’ අවස” ”නයට අ–”” 26 ෙහ– ඊට අ— ”ය –“ය.

   –““ කාල“මාව වසර ෙදක” (02) වන අතර, එම කාල“මාව “ළ (පළ“  වසර  සඳහා මසකට ”. 45,000/= ” ද, ෙදවන වසර 
සඳහා  මසකට ”. 60,000/= ” ද) ෙගව• ලැෙ•.

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

    –““ කාලය “ළ“ බැං—ව ”’” අෙ“”ෂා කර• ලබන අව“තා ස–රා–ම මත ”ගණන  සහකාර - 1  ෙ”—ෙ“ —–ර ෙ—වයට 
අ”ත•’හණය ෙකෙ•. 

    බැං—ෙ“ අව“තාවය අ•ව ”ව”ෙ” ඕනෑම “ෙ–ශයක ෙ—වය •“මට “—න’ ”ය –“ය. 
    කා•යාල ෙ“ලාෙව” ප”ව, ස“ අ”ත/ “වා— ”නවල ෙ—වය •“ම අෙප්”ෂා ෙකෙ•.
    ෙක“ ’•’ “ම•” අන“”ව ”ව”ෙ” ඕනෑම “ෙ–ශයකට ගම” •“මට හැ•  ”ය –“ය. 

   තරඟ ”භාගය•”  අන“”ව ෙක“ ලැ”—“ගත කර• ලබන අය”’ක”ව”  සඳහා පැවැ’ෙවන ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම“” 
ෙත–රාග• ලැෙ•.

    තරඟ ”භාගෙ““ ලබාග’ ල—“, ස’“ඛ ප“”ෂණය සඳහා අෙ“”ෂකය” ෙක“ ලැ”—“ගත •“ම සඳහා පමණ” භා”තා 
කර• ලැෙ•.

  ෙත–රාගැ”ම පළා’ වශෙය” ෙහ– බැං—ෙ“ අ’මතය ප’” ’” කර• ලැෙ•.

අ පෙ” ෙව• අඩ”ය වන www.boc.lk “”” ("Careers" ”රය හරහා) ලබාගත හැ• ආද•ශ  අය”’ප’ ආකෘ“ය අ•ව සැක“ ඔබෙ” 
අය”’පත, උ“පැ”න සහ“කය, ජා“ක හැ“•’පත,  ’ය— අ–ාපන සහ“ක සහ පළ–”–ද සනාථ •“ෙ’ ෙ”ඛනවල  ඡායා—ථ ”ටප’ 
සමග •යාප”ං— තැපෑෙල” 2022.08.13 ”න ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” පහත සඳහ” •”නයට ෙයා“ කළ –“ය. අය”’ප’ බහා එවන 
කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• ඔබ අය”’ කළ තන“ර සඳහ” කළ –“ය.
අය”’ප’ භාරග”නා අවස” ”නට ඉහත සඳහ” ෙය–”තා “•ණායක ස–රා ෙනාමැ“ ෙහ– අ—ළ ෙ”ඛනවල ඡායා—ථ ”ටප’ ඇ“ළ’ 
කර ෙනාමැ“ ෙහ– සාව– ෙතාර“” ඉ”’ප’ කර ඇ“ ෙහ– අය”’ප’ භාරග”නා අවස” ”නට  ප”ව  ලැෙබන අය”’ප’ බඳවා ගැ”ෙ’ 
ඕනෑම අ”යරක” •’” ’”•ම•” ෙතාරව ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.
 “ධාන කළමනාක” (බඳවා ගැ”’ සහ වෘ’”ය සංව•ධන),
 ලංකා බැං—ව,  
 26 වන මහල, 
 ලංකා බැං— ච“ර•ය, 
 අංක 01, ලංකා බැං— මාවත, 
 ෙකාළඹ 01.
ඕනෑම ආකාරයක බලපෑ’ •“ම” වහාම •””—ස— •“මට ෙ’“ ෙ“. ෙත–රාග• ලබන 
අය”’ක”ව” පමණ” කැඳ•ෙ’ අ”“ය බැං—ව ස“ෙ“. ස’—•ණ කළ –“  තන“” සං“ාව 
”රණය •“ෙ’ ෙහ– බඳවා ගැ”ම ක” ’”ෙ’ / අවලං• •“ෙ’ අ”“ය බැං—ව ස“ෙ“.

ලංකා බැං—ව

අ”ාසලා“ ”ගණන සහකාර

 ෙය–”තා “•ණායක

  “යමය” සහ ෙකා”ෙ–’ 

ෙත–රාගැ”ෙ’ ප“පා“ය

අය”’ •“ෙ’ ප“පා“ය


