කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය
කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශදැ ට පු ප්පාඩුා පව ුවා පා ුහත් ස්හතන ත්ප නප පාමය ස්හා ුසදුුසකහා හා ුළප්්ද ට
ලා  ශ්රී ලාාංක ක ප්පව යනයතනද්තන අයදුහාුා  දමන්තන ක ටවනු ල ද
ත්ප නප - බාං්ලා භාපක්ද සහයක (ප්පාඩුා ප සාංඛ්ාව ක ක  ), ගිරිත්දේ සාංචාපක බාං්ලාව, දුොදළොතනප්දව
නිලධප ්ණය : ප්රාථමික ක මටමුම - ශිේපීය දපොවප
ව ටුාඩ ක්රමය

: PL1-2016A - ්ද 24,25 -ක x25 -1 x27 -10x3 0-ක2x33 -36,4ක /(ජීවප වියටහා දීමපාව හා පජය වියනතන වරිතන වප දටනු ලබප අදපකුා  දීමපා ට ඇ නළා  දේ )
බ්වා ්නු ලබතනදතන III දරේණියටයුය

අධාුප ුසදුුසකහා :
අධයප දුොදු සහිකක ු්ර සසා දුළ) විභා්දැදී දටවපකු දපොව ි  වාප ්ණපක දී යුා  ිරරිදසන්තන සහාමාප
දටකක් ඇ නළුව විෂයයතන හයක් සමා  වී ිකබීම
වයස : අයදුහාුා  ක ටවප අවසාප දිපු වයස අවු්දදු ක8ු දපොඅ ප හා 45ු දපොව ි  විය යු න ය
බ්වා ් නීදහා ක්රමය : වුහ්ත් සහාඛ ඛ් ුක්ක්ෂණයක් මනිනි
අයදුහාුා  එවප ිරළිදවළ :
නියක ත් ආකෘිකයු අනුකූලව ස කසූ අයදුහාුා  2 ක7.11.30 ව නි දිප දහෝ එදිපු දුප ල දබප දසේ දේකහා,
කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය, අාංක 288, ජයවර්ධපප්ප මාවත්, පාජගිරිය යප ලිිරපයු ලියාුදිාංචි ත් ුෑදලතන එවිය යු න
ය අයදුහාුා  ඉදිරිුා  කපනු ලබප ලියුහා කවපදැ වහාුස ඉහළ දකළවප “බාං්ලා භාපක්ද සහයක ත්ප නප ස්හා
බ්වා ් නීම” යනුදවතන ස්හතන කළ යු න ය
අයදුහාුා  භාප ් නීදහා අවසාප දිපු ුුසව ල දබප අයදුහාුා  හා අසහාපූර්ණ අයදුහාුා  ප්රිකක්දෂේු කපනු ඇත්
නිදේටපදැ ආවපණය දපොවප ක්දණක් ිරළිබ්ව සහ බ්වා ් නීහා සහාබතනධව අවසාප තීපණය ් නීදහා අන්ිකය
ට කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශදැ දේකහා ස න දේ
අයදුහාු්රය www.agrimin.gov.lk දව අඩවිය ඔස්දසේ ලබා ්ත් හ ක ය

දේකහා
කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය,
අාංක 288,
ජයවර්ධපප්ප මාවත්,
පාජගිරිය

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය

බාං්ලා භාපක්ද සහයක ත්ප නප ස්හා බ්වා ් නීම

01.

(i) සහාපූර්ණ පම Mr./ Mrs./ Miss :
සඉාංග්රීයන ක ිරුේ අකුදපතන)

(ii) ඛ ලකු්ද සමඟ පම :
සiii) ඛ ලකු්ද වලිතන හ දිතනදවප පම

.......

සයනාංහදලතන/දටමදළතන)

02.

ස්ථිප ුදිාංචි ලිිරපය

:

........
......

4

ස්ත්රී/ ප්්දෂ භාවය

: ප්්දෂ -

/ ස්ත්රී – ක

සඉදිරි දකොටුදවහි අටාළ අාංකය දයොටතනප)

5

විවාහක / අවිවාහක බව :

විවාහක

සඅටාළ දකොටුව ඉදිරිදයතන √ ලකුණ දයොටතනප)

6

ජප වර්්ය

7

ප්පව යනභාවය උුිකතනට/ලියාුදිාංචිදයතන ට යප ව්

8

ජාිකක හ ඳුනුහාුා  අාංකය :

:

09.

දුපකථමිප අාංක:

10.

සi) උුතන දිපය :

:

ස්ථමිාවප

වර්ෂය

ජාං්ම

මාසය

(ii) අයදුහාුා  භාප ්තනපා අවසාප දිපු වයස:

11.

අවිවාහක

අවු

දිපය

මාස

දිප

අධාුප ුසදුුසකහා :
වර්ෂය

විභා් අාංකය
විෂයය

වර්ෂය
සාමාර්ථමිය

විභා් අාංකය
විෂයය

සාමාර්ථමිය

12.

අයදුහාක්දදේ සහිකකය
දමම ඉේලුහා ු්රදයහි, ම වියනතන සුයප ලට දත්ොප න්ද සත් වා , නිව පදි වා  වවා වප බව
දමන්තන සහිකක කපක 
දිපය

ක3

අයදුහාක්දදේ අා සප සහිකක ක ක්ම

අයදුහාක්දදේ අා සප
:

දමම අයදුහාුත් ඉදිරිුා  කපනු ලබප
මහත්ා/මහා ක ය/දමපවිය මා දුෞ ්ලිකව ටතනපා හදුපප බවා 
දිප ඔහුදේ/ඇයදේ අා සප ත් බූ බවා  සහිකක කපක 

දිපය

ඔහු/ඇය

මා

ඉදිරිිරු

දී

සඅා සප සහිකක කපප ලට නිලධාරියාදේ අා සප)

සපජදැ විදුහලක විදුහේුිකවපදයකු/ සාමටාප විනිශ්චකාපවපදයකු/ දිවු්දහා දකොමසාරිස්වපදයකු/
නීිකඥවපදයකු, ත්රිවිධ හඛ ටාදේ අකාකාරි ලා  නිලධාරියකු දහෝ ්ද 2,4 ,36 /- ක් දහෝ ඊු ව ි  වාර්ෂික
වකාබ ධ ව ටුුක් ලබප පජදැ දහෝ ුළාා  පාජ දසේවදැ ස්ථිප මාණ්ඩලික දරේණියටදැ ත්ප නපක් ටපප
නිලධාරියකු දහෝ දබෞ ධ විහාපස්ථමිාපයක විහාපාකාුික දහෝ අප ආ්ක ක පූජ ස්ථමිාපයක් භාප
පූජකවපයකු දහෝ ලවා සහිකක කපවා ්ත් යු න ය )
අා සප සහිකක කපප නිලධාරියාදේ සහාපූර්ණ පම :
ත්ප නප :
ලිිරපය :
සනිල ඛ ද්රාදවතන සපාථමි කළ යු න ය )

