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 வங்கி  இலங்ககயுடன் முக்கிய 
தாளாளராக இகைகிறது 

நவனீ மற்றும் சமகாலக் கலலக்கான இலங்லக அருங்காட்சியகம் 

 வங்கியுடன்  புதிய உறலவ 

ததாடங்கியுள்ளலத அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சியலடகின்றறாம்.  முதல் 

 வலையான மூன்று வருட காலப்பகுதியிற்கு இவ் வங்கி 

அருங்காட்சியகத்தின் முக்கிய தாளாளைாகவிருக்கும். 

இப் புதிய பங்குைிலமலய பற்றி ஷை்மினி தபதைய்ைா, தலலலம 

எடுத்தாளுனை்,  இலங்லக கூறுலகயில்,  

அருங்காட்சியகத்தின் சாை்பாக NTBயின் மூன்று வருட நிதியுதவிக்கு 

மிகுந்த நன்றிலய ததைிவிக்கின்றறன். அவை்களின் நிதியுதவி  

இலங்லக அருங்காட்சியகத்லத தமன்றமலும் வளை்ச்சியலடய 

உதவுகின்றது. அருங்காட்சியகத்லத றமம்படுத்துவதில் முக்கிய அங்கமாக 

புதிய தலலமுலற இலளஞை் யுவதிகளுக்கு அருங்காட்சியகத்தில் 

பணிபுைியும் வாய்ப்லபயும் உருவாக்குகின்றறாம். இளம் தலலமுலறயின் 

முக்கிய குறிக்றகாளான மாற்றம், தசௌபாக்கியம் மற்றும் புதிய றவலல 

வாய்ப்புகலள அளிப்பதற்கு இவ் அருங்காட்சியகம் நவனீ மற்றும் சம கால 

கலலகளினூடாக கலத கூறுவலத லமயமாகக் தகாண்டு கண்காட்சி-

வடிவலமப்பு, தபாது நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் இலணய வழி ஊடாட்டங்கலள 

அளிக்கின்றது."  இலங்லக அருங்காட்சியகம் இலங்லகயில் 

அருங்காட்சியகத்தினூடாக கற்றல் மற்றும் ஊடாட்டத்லத கட்டலமக்க 

முயல்கின்றது. கண்காட்சி மற்றும் கால் நிகழ்ச்சிகள் மாத்திைமல்லாது 

மூன்று தமாழிகளிலும் இயங்கும் இலங்லகயின் முதலாவது தபாது 

மக்களுக்கான கலாச்சாை முன்தனடுப்பாகும். 



இப் பங்குைிலமலய பற்றி  வங்கியின் சிறைஷ்ட 

சந்லதப்படுத்தல் அதிகாைி சஞ்சய தசனைத், "இலங்லகயில் கலல கலாசாை 

விடயங்கலள  இலங்லகயூடாக ஊக்குவிப்பதில் 

மகிழ்ச்சியலடகின்றறாம். இவ் அருங்காட்சியகம் இலங்லகலயச் சாை்ந்த 

நவனீ மற்றும் சமகால கலலஞை்களின் பலடப்புகலள புதிய விதத்தில் 

காட்சிப்படுத்துவதில் முன்றனாடியாக திகழ்கின்றது. எமது நிறுவன சமூக 

தபாறுப்புகலள நிலறறவற்றி சமூகத்திற்கு நற் தசயல்கலள தகாடுப்பது 

எமது கடலமயாகும். "அடுத்த தலலமுலறலய சக்திப்படுத்துறவாம்" எனம் 

அடிப்பலடயில் இவ் அருங்காட்சியகத்லத றமம்படுத்துவதில் 

தபருமகிழ்ச்சியலடகின்றறாம்." 

கடந்த  வருடங்களில்,  வங்கியானது பல்றவறு கலல-சாை் 

நடவடிக்லககலள நாடு முழுவதும் முன்தனடுத்து தனியாை் நிறுவனங்கள் 

எவ்வாறு பங்களிக்க றவண்டும் என்பதற்கு முன்னதாைணமாக உள்ளது. 

வங்கியானது நீடிக்கக்கூடிய எதிை்காலத்திற்காக இப் புதிய முயற்சிலய 

எடுத்துள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் நீடிக்கக்கூடிய அபிவிருத்தி 

குறிக்றகாள்களில் ஒன்றான தைமான கல்வி வழங்குதல், வங்கியின் 

முக்கிய தனியாை் நிறுவன சமூக தபாறுப்புகளில் ஒன்றாகும். இக் 

கூட்டலமப்பானது, நாட்டின் அடுத்த தலலமுலறயின் அறிவு விருத்திக்கும், 

நவனீ மற்றும் சமகால கலலத்துலறயில் நிபுணை்கலள உருவாக்குவற்கு 

வழிவகுக்கும். 

 வங்கியின் தனியாை் வங்கி வாடிக்லகயாளை்களின் நிதித் 

றதலவகளுக்கான தீை்வுகலள வழங்குகின்றது. தசல்வ றமலாண்லம, 

வாழ்க்லகமுலற, அடுத்த தலலமுலற எனம் மூன்று முக்கிய பிைிவுகலள 

கருத்திற் தகாண்டு வாடிக்லகயாளை்களுக்கு அவை்களின் றதலவக்றகற்ப 

றசலவகலள வழங்குகின்றது. ஒவ்தவாரு தபாருளும் றசலவயும் பல்றவறு 

நன்லமகலள வாடிக்லகயாளை்களுக்கு வழங்குவதுனூடக அவை்களுக்கு 

"காலத்லத தாண்டிய மைலப" உருவாக்க வழிவகுக்கின்றறாம். 

ஆக்கபூை்வமான முதலீடுகளுக்கு கலல ஆறலாசலன றசலவலய 

நாடுங்கள் https://www.nationstrust.com/personal/exclusive-memberships/private-

banking. 

https://www.nationstrust.com/personal/exclusive-memberships/private-banking
https://www.nationstrust.com/personal/exclusive-memberships/private-banking


இலங்லக  கிதைஸ்கட் பூல்வாை்ட், தகாழும்பு ல் அலமந்துள்ளது. 

தினமும் மு.ப.  முதல் பி.ப. 6 வலையும், தவள்ளிக்கிழலமகளில் பி.ப. 8வலை 

திறந்திருக்கும். அருங்காட்சியகத்தில் நலடதபறும் அலனத்து தபாது 

நிகழ்ச்சிகளும் இலவசமாகும். 'சந்திப்புகள்' கண்காட்சி  மற்றும் 

, ஐறைாப்பிய ஒன்றியம், கலல முன்தனடுப்புகளுக்கான 

ஸ்தாபனம் மற்றும்  ஸ்தாபகம். றமலதிக தகவல்களுக்கு, 

 அல்லது  மற்றும் 

Instagram  நாடுங்கள். 

 

 

 


