ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය යටෙත් පවතින
නිදහස් ෙවළඳ කලාපයන්හි සහ ඉන් පිටත පිහිටි ආයතනයන්හි
රැකියා අවස්ථා සඳහා අයදුම් පතය
රැකියා දත්ත බැංකුව - කලාපීය රැකීරක්ෂා ෙසේවා ඒකක - ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය
Application form for the Employment Opportunities
existing in BOI enterprises in
Export Processing Zones and Out side Zones
Employment Data Bank - Zonal Employment Service Units - Board of Investment of Sri Lanka
(for Office Use)
වෘත්තීය වර්ගය
Job category

ලි. ප. අංකය
Reg. No.

පුද්ගල ෙතොරතුරු - Personal Information

1.
a.

ස්තී
Female

මුලකුරු සමග නම (මුලකුරු අගට)
Name With initials (initials last)

පුරුෂ
Male

b. අදාල ෙකොටුව තුල √ සටහන් කරන්න
Check √ in the relevant box

c.

මුලකුරු වලින් දැක්ෙවන නම්
Initials stand for

d.

ලිපිනය
Address

e.

දුරකථන අංකය
Telephone No.

f.

උපන් දිනය
Date of Birth

g.

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය - N.I.C. No.

h.

විවාහක / අවිවාහක බව
Civil Status

j.

පදිංචි දිස්තික්කය
Residential District
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශය
Divisional Secretariat Division

k.

2.
a.

i. උස (ෙස. මී.) Height (cm)
For
office
use

අධ ාපන සුදුසුකම් - Educational Qualifications
අධ ාපන තත්වය - Education Level
අදාල ෙකොටුව තුල X සටහන් කරන්න - Check X in the relevant box

අ.ෙපො.ස (සා.ෙපළ) දක්වා
අ.ෙපො.ස (සා.ෙපළ)
Upto GCE (O/L)
GCE(O/L)
b. අධ ාපන සුදුසුකම් - Educational Qualifications
අ.ෙපො.ස (සා.ෙපළ) - GCE (O/L)
වසර - Year :
විෂය - Subject

ෙශේණිය - Grade

අ.ෙපො.ස (උ.ෙපළ)
GCE (A/L)

අ.ෙපො.ස (උ.ෙපළ) - GCE (A/L)
වසර - Year :
විෂය - Subject

ෙශේණිය - Grade

උපාධි
Degree
උපාධිය - Degree
වසර - Year :

විස්තර දක්වන්න - Give details

පුහුණුව සහ පළපුරුද්ද - Training and Experience

3.

a. පුහුණුව - Training
ආයතනය - Training Institution

කාලය - Period

පුහුණුව පිළිබඳ විස්තර - Details of Training.

(For office use)

කාලය - Period

තනතුර සහ කරන ලද ෙසේවාවන්
Designation - details of work performed

(For office use)

1.
2.
3.
b. පළපුරුද්ද - Work experience
ෙසේවා ස්ථානය - Place of work
1.
2.
3.

රැකියාව පිළිබඳ මනාපයන් - Preference of Employment.

4.
a.

වඩාත් පියමනාප රැකියාවන් තුනක් (3) පිළිෙවලින් දක්වන්න
State 3 employment categories of preference

(For office use)

1.
2.
3.
b.

c.

පියමනාප ආෙයෝජන කලාප තුනක් (3) ඔෙබ් කැමැත්ත අනුව දක්වන්න (අදාල ෙකොටුව තුල √ සටහන් කරන්න)
State 3 EPZs according to your preference (Check √ in the relevant box)
1. කටුනායක
6. මාවතගම
11. මහනුවර
2. බියගම

7. ෙහොරණ

12. වතුපිටිවල

3. ෙකොග්ගල

8. මිරිජ්ජවිල

13. කලාපයන්ෙගන් පිටත

4. සීතාවක

9. මීරිගම

5. මල්වත්ත

10. ෙපොල්ගහෙවල

පියමනාප ෙසේවා ස්ථාන තුනක් (3) (ඇත්නම්)
Names of three (03) BOI enterprises you wish to be employed with (if any)

1.
2.
3.

දිනය / Date

අයදුම්කරුෙග් අත්සන / Signature of applicant

For Office Use Only
Date

Enterprise

Designation

Results

