
ජූලි

ප්රධාන ප්රිත්යාගශීලියෙකු යෙස යේෂේ් ට්ර්් බ ැංකුව 
ශීී ෙැංකා සමග එක්යවයි

 සිට  දක්වා වසර තුන සඳහා ප්රධාන ප්රිත්යාගශීලියෙකු යෙස 
යකෞතුකාගාරෙට සහෙදීමට යේෂේ් ටර්් බ ැංකුව ශීී ෙැංකා නූත්න හා සමකාලීන 
කො යකෞතුකාගාරෙ සමග යගාඩන යගන සබඳත්ාවකට එළඹුණු බව සතුටිේ දේවමු.

යමම හවුෙ පිළිබඳව අදහ් දක්වමිේ ශීී ෙැංකාහි ප්රධාන අභිරක්ෂක ශාර්මමිණී 
යප්යරයිරා ප් වසුයේ යේෂේ් ටර්් බ ැංකුව ශීී ෙැංකා යවත් දක්වන වසර 
තුනක සහෙ ග න යකෞතුකාගාරෙ යබයහවිේ කෘත්ඥවනවා. නිර්මමාණෙයවමිේ 
ප්වතින යකෞතුකාගාරෙක්වන ශීී ෙැංකා යගාඩන ගීමට ඔවුේයේ අරමුදල් 
උදේවනවා. යමව නි ආෙත්නෙක් යගාඩන ගීමට අපි උත්සහකරන අත්යර්ම ත්ර ණ 
යකෞතුකාගාර වෘත්තිකෙේ විදිහට රැකිොකිරීම ග න සිතීමට අලුත් ප්රම්ප්රාවකට 
අව්ථා ෙබාදී දාරිත්ාව යගාඩන ගීම පිළිබඳවත් අපි අවධානෙ යොමුකරනවා. ශීී 
ෙැංකාව තුළ යවනස සශීීකත්වෙ සහ අනුප්රාණෙ යදන වෘත්තීෙ අව්ථා යසාෙන 
ත්ර ණ පිරි් අෙත් සමාජෙකට අප්යේ අදාෙත්වෙක් තිබීමට නම් ප්රදර්මශන-
නිර්මමාණෙකිරීම මහජන ව ඩසටහේ සහ ඩිජිටල් සහභාගීත්වෙ යොදායගන නූත්න 
හා සමකාලීන කොව හරහා කත්ාකීමට ඊළඟ වෘත්තිකෙේ ප්රපුර දිරිග ේීම 
අත්යවශය ෙ. රට යවනුයවේ නූත්න හා සමකාලීන කොව යගාඩන ගීම සහ
මහජනො යවනුයවේ ඉයගනුම සහ සහභාගීත්වෙ යප්ෝෂණෙකිරීම නාභිගත්කරගත් 
සැං්කෘතික ප්රෙත්නෙක් ීම ග න ශීී ෙැංකා ආඩම්බරයවයි. එහි අභිරක්ිත් 
ප්රදර්මශන සහ අධයාප්නික ව ඩසටහේවෙට අමත්රව යකෞතුකාගාරෙ ශීී ෙැංකායේ 
ප්රථම මහජනොට ප්රයේශවිෙ හ කි ත්ත්ෛභාික සැං්කෘතික ප්රෙත්නෙයි.

යේෂේ් ටර් ් බ ැංකුයේ ප්රධාන අයෙවි නිළධාරී සැංජෙ ය්නාරත්න යමම හවුෙ ග න 
ප් වසුයේ ශීී ෙැංකා පිහිටුීමට සහෙයවමිේ ශීී ෙැංකායේ කො සහ 
සැං්කෘතිෙ යවනුයවේ හඬන ගීමට අපි යබයහවිේ ආඩම්බරයවනවා. මීට යප්ර 
යනායකර ණු ආකාරවලිේ අප්යේ නූත්න හා සමකාලීන කොකර වේයේ කෘති 
ප්රදර්මශනකරන ප්රමිතිෙ ඉහළ න ැංීමට උදේකරන යමම යකෞතුකාගාරෙ එොකාරයේ 
ප්රථම යකෞතුකාගාරෙයි. අප්යේ ඊළඟ ප්රපුර දිරිමත්කිරීම ෙන පුළුල් ද ක්ම සමග 



ආෙත්නික සමාජ වගකීම් කිිොකාරකම් හරහා සමාජෙට ප්රතිඋප්කාරකිරීමට අපි 
ක ප්ී සිටිනවා.

යප්ෞද්ගලික අැංශෙ රය් විවිධාකාරයේ කො-සම්බේධ කිිොකාරකම්වෙට සහෙ 
විෙයුතු ආකාර පිළිබඳව යේෂේ් ටර්් බ ැංකුව ප්සුගිෙ වසර  පුරා නාෙකත්වෙදී 
ඇත්. ්ිරසාර යහටක් නිර්මමාණෙකිරීයම් උත්සාහෙක් යෙස යම් ප්රෙත්නෙට බ ැංකුව 
ක ප්ී සිටියි. එක්සත් ජාතීේයේ සැංවිධානෙ විසිේ ත්බා ඇති ්ිරසාර සැංවර්මධන 
ඉෙක්ක තුළිේ ෙබාගත් ප්රමිතියෙේ යුත් අධයාප්නෙ ෙබාදීම ෙේන බ ැංකුයේ 
ආෙත්නික සමාජ වගකීම් ප්රතිප්ත්තියේ අත්යවශය මූලික අැංගෙකි. ක්යේත්ෛෙ තුළ 
අනාගත් ප්රී ණෙේ දියුණුකිරීමට උදේකරන අත්යර්ම රය් ඊළඟ ප්රම්ප්රාවට නූත්න හා 
සමකාලීන කොව පිළිබඳ සිෙ ද නුම ව ඩිකරග නීමට යම් හවුෙ මග ත්නනු ඇත්.

යේෂේ් ටර්් බ ැංකුයේ යප්ෞද්ගලික ගනුයදනු මගිේ ප්ාරියභෝගිකොයේ ජීවනරටායේ 
මූෙයමෙ අවශයත්ා සපුරාලීමට විසඳුම් නිර්මමාණෙකරයි. ධනෙ කළමනාකරණෙ
ජීවනරටා සහ ඊළඟ ප්රපුර ෙන ප්රධාන නිර්මණාෙක තුන යවත් නාභිගත්යවමිේ සිෙ 
සුදර්මශක ය්වාදාෙකෙේයේ නිශ්චිත් ත්දනික අවශයත්ා සපුරණ අද්විතීෙ නිේප්ාදන 
හා ය්වා මාොවක් යේෂේ් ටර්් බ ැංකුයේ යප්ෞද්ගලික ගනුයදනු ෙබායදයි.
සදාකාලික උර මෙක් නිර්මමාණෙකිරීයම් ව දගත් කාර්මෙෙට නාභිගත්ීමට ඔවුේට 

ඉඩයදමිේ සෑම නිේප්ාදනෙක් හා ය්වාවක් ම විවිධ වාසි පිළිගේවයි. නිර්මමාණාත්මක 
ආයෙෝජනෙක් සඳහා කො උප්යද්ශක ය්වාව පිළිබඳ යත්ාරතුර  යමහි දි්යේ: 

ශීී ෙැංකා යකාළඹ යකි් ක ් බූයෙවාඩ්හහි පිහිටා ඇති අත්ර දිනප්ත්ා යප්.ව. 
 සිට ප්.ව  දක්වාත් සිකුරාදා ප්.ව.  දක්වාත් විවෘත් ෙ. යකෞතුකාගාරයේ මහජන 

ව ඩසටහේවෙ සිෙලු උත්සව යනාමියල් ප් ව ත්යේ. 
යුයරෝප්ා සැංගමෙ සහ යජෝේ කීල්් ප්දනම

මුණග සීම් සඳහා ත්යාගශීලි සහෙ දක්වයි. ව ඩිදුර වි්ත්ර සඳහා 
පිවියසේන න තිනම් හරහා යේ්ුක් 

යහෝ හරහා ඉේ්ටගරෑම්හි සම්බේධවේන.


