
ලංකා බැං—ව
ෙලාව ““ඛ ෙපෙ“ බැං— 1000 අතරට සහ ආ’යා� ශා”“කර කලාපෙ“ ”ශාලතම බැං— 500 අතරට 
ෙ”—ගත කර ඇ“, – ලංකාෙ“ "අංක 1" රා’ වා—ජ බැං—ව වන ලංකා බැං—ව පහත සඳහ” තන“ර 
සඳහා අ—ළ    ”””ක’ ඇ“ පළ–”–ද සහ කැප•ම ස“ත උ–ෙය–“ම’ ත”ණ ත”—ය”ෙග” අය”’ප’ 
කැඳව� ලැෙ•.

අ”ාසලා“ මා–ඩ�ක සහකාර
ෙය–”තා “•ණායක

 – ලාං–ය –රවැ’ෙය— ”ය –“ය
 ”””ක’

   අ.ෙපා.ස. (සා/ෙපළ) ”භාගෙ““ ම“බස, ග—තය සහ ඉං“’ භාෂාව ඇ“” ”ෂයය” පහකට (5 කට) 

ස’මාන සාමා�ථ ස“තව එ” වරක “ ”ෂයය” හය•” (06 •”) (අ“ෙ�ක ”ෂයය” හැර) සම’ • 

“—ම.

සහ
   අ.ෙපා.ස (උ/ෙපළ) ”භාගෙ““ ”ෂයය” “න•” (3 •”) (සාමා— ඉං“’, සාමා— ’•ම සහ 

සාමා— ෙතාර“” තා“ණය හැර) එ” වරක“ සම’ • “—ම.

 ෙවන’ ”””ක’

  ඉහළ ම”ටෙ’ අ”ත� ––ගල ස’බ”ධතා සහ ස”“ෙ“දන හැ•යාව.

  ’• උ’සාහය සහ කැප•ම ස“ත ––ගලෙය— •ම.

  කාලා•බ–ධ ඉල”ක අ•ව ෙස්වය •“ෙ’ හැ•යාව.

 වයස
  අය”’ප’ භාරගැ”ෙ’ අවස” ”නට වයස අ–”” 24 ” ෙහ– ඊට අ— ”ය –“ය.

“යමය” හා ෙකා”ෙ–’

   –““ කාල“මාව වසර ෙදක” වන අතර ෙමම –““ කාල“මාව “ළ“ මා’ක “මනාව” (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”ෙද්’වලට යට’ වන අතර සාමා— 

බැං— ෙ—වා ධාරාවට (”වෘත ෙස්වය) ඇ“ළ’ ෙ“.

   –““ කාල “මාව “ළ බැං—ව සෑ”මකට ප’වන ආකාරයට අව“තා ස–රා–ම මත —–ර ෙ—වෙය“ 

මා–ඩ•ක සහකාර - 1 ෙ”—ෙය“ —–ර කර• ලැෙ•.

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

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

ෙත–රා ගැ”ෙ’ ප“පා“ය
 තරඟ ”භාගය•” ෙත–රාග• ලබන (shortlisted) අය”’ක”ව” ඉ” අන“”ව පැවැ’ෙවන ස’“ඛ 

ප“”ෂණය” ම“”, ”——” / පළා’ අව“තා මත පදන’ව ෙත–රාගැ”ම ’” ෙකෙ�.

 තරඟ ”භාගෙ““ පහත සඳහ” “•න ප– සලකා බල• ලැෙ•.

  “•න ප–ය I - සාමා— ’”ම, ’–“ ප“”ෂණය සහ ෙතාර“” තා”ෂණය
  “•න ප–ය II - ඉං“’ භාෂාව

අය”’ •“ෙ’ ප“පා“ය
ඔබෙ” අය”’පත අපෙ” ෙව• අඩ”ය වන www.boc.lk “”” ("careers" ”රය හරහා) 2021 ”• මස 31 වන 

”න ෙහ– ඊට ෙපර එ”ය –“ අතර, "අය”’පෙත“ ෙයා“ අංකය" ඔෙ• අනාගත ප’—ලනය සඳහා ”–•ව 

තබාග”න.

"careers" ”රෙය“ ඇ“ "Instructions to Candidates" ෙහා“” •යවා ලබා “ ඇ“ උපෙද— අ•ව මා�ගගත 

අය”’පත –රව”න.

ඉහත අය”’•“ෙ’ ප“පා“ෙය” බැහැරව ෙවන’ •’” ”මය•” ලැෙබන අය”’ප’ •’” ෙ’“ව” “සා භාරග• ෙනාලැෙ•.

ඉහත සඳහ” අෙ“”“ත ”””ක’ ස–රා ෙනාමැ“ ෙහ– සාව– ෙතාර“” ඉ”’ප’ කරන ලද ඕනෑම අය”’පත” බඳවා 
ගැ”ෙ’ ඕනෑම අ”යරක“ •’” ’•’ “ම•” ෙතාරව ““”ෙ’ප ෙකෙ•.

 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“ය.


