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අයදුම්කරු විසනි් වෙෙ බ ැංකු පතරිකා ෙුල් පිටපත් 2 ක් වලස පුරවන ලදුව අදාළ ෙහජන බ ැංකු ශාඛාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  බ ැංකු නිලධාරි 
අත්සන සහ එෙ බ ැංකුවේ නිල ෙදු්රාව සහිත ෙුල් පිටපතක් බ ැංකුවවන් ඔබට නකිුත් කරනු ඇත. ඔබට ල වබන පිටපත අයදුම් පතරය සහ අදාළ 
වල්ඛන සෙග ලියාපදිැංචි ත පෑවලන් වහෝ අතින්  වෙෙ ආයතනයට ල වබන්නට සලසන්න. 
Fill both parts of this bank-form and submit it to the bank. One part will be returned to you with the official seal and signature to be 
submitted to the IHRA with the relevant documents by registered post./ by hand.  

 
ොනව සම්පත ්අභවිර්ධන ආයතනය - වකාළඹ විශව්විදයාලය 

275, වබෞදධ්ාවලෝක ොවත, වකාළඹ 07 
Institute of Human Resource Advancement, University of Colombo 

ෙහජන බ ැංකවු - තඹිිරිගසය්ාය, වකාළඹ 05 
People’s Bank, Thimbirigasyaya, Colombo 05 

ොනව සම්පත ්අභවිර්ධන ආයතනවය ්රැස්ි රිිීu .sKqu-ns,am;a අැංකය - 14-1-2-000000-00 

 
 

 
 
 
ඉහත ගිණුෙට ........................................................................................................................................................................................ 

(අයදුම්කරුවග් නෙ) 
රුපියල් දහඅට දහසක් (රු 18,000/-) බ ර කරන ලදි 

අයදුම්කරුවග් ජාතික හ ඳුනුම්පත් අැංකය/ Applicant’s NIC Number             

අයදුම්කරුවග් දුරකථන අැංකය/ Applicant’s Phone number           

 
ලිපිනය/  Address :-  ...................................................................................................................................................... 
 
      ...................................................................................................................................................... 
              

අත්සන/ Signature    ......................................................              දිනය/ Date ................................................... 
අයදුම්කරුවග් ජාතික හ ඳුනුම්පත් අැංකයද සඳහන් කරන්න. 

  

බ ැංකවුේ පරවයෝජනය සඳහා / For office use - Bill Code - 045 
ඉහත ගිණුෙට රු 18,000/- ක් ල බුණි.  

 
දිනය  ......................................................      ...................................................... 
          බ ැංකු නිලධාරි අත්සන සහ නිල ෙුද්රාව 

  
  ........................................................................ වෙතනනි ්වවන ්කරනන් ............................................................................................ 
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අයදුම්කරු විසනි් වෙෙ බ ැංකු පතරිකා ෙුල් පිටපත් 2 ක් වලස පුරවන ලදුව අදාළ ෙහජන බ ැංකු ශාඛාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  බ ැංකු නිලධාරි 
අත්සන සහ එෙ බ ැංකුවේ නිල ෙදු්රාව සහිත ෙුල් පිටපතක් බ ැංකුවවන් ඔබට නකිුත් කරනු ඇත. ඔබට ල වබන පිටපත අයදුම් පතරය සහ අදාළ 
වල්ඛන සෙග ලියාපදිැංචි ත පෑවලන් වහෝ අතින් වෙෙ ආයතනයට ල වබන්නට සලසනන්. 
Fill both parts of this bank-form and submit it to the bank. One part will be returned to you with the official seal and signature to be 
submitted to the IHRA with the relevant documents by registered post./ by hand. 

 
ොනව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනය - වකාළඹ විශව්විදයාලය 

275, වබෞද්ධාවලෝක ොවත, වකාළඹ 07 
Institute of Human Resource Advancement, University of Colombo 

ෙහජන බ ැංකුව - තඹිිරිගස්යාය, වකාළඹ 05 
People’s Bank, Thimbirigasyaya, Colombo 05 

ොනව සම්පත ්අභවිර්ධන ආයතනවය ්රැස්ි රිිීu .sKqu-ns,am;a අැංකය - 14-1-2-000000-00 

 
 
 
 
 
ඉහත ගිණුෙට ........................................................................................................................................................................................ 

(අයදුම්කරුවග් නෙ) 
රුපියල් දහඅට දහසක් (රු 18,000/-) බ ර කරන ලදි 

අයදුම්කරුවග් ජාතික හ ඳුනුම්පත් අැංකය/ Applicant’s NIC Number             

අයදුම්කරුවග් දුරකථන අැංකය/ Applicant’s Phone number           

 
ලිපිනය/  Address :-  ...................................................................................................................................................... 
 
      ...................................................................................................................................................... 
              

අත්සන/ Signature    ......................................................              දිනය/ Date ................................................... 
                                  අයදුම්කරුවග් ජාතික හ ඳුනුම්පත් අැංකයද සඳහන් කරනන්.  
  

බ ැංකවුේ පරවයෝජනය සඳහා / For office use - Bill Code - 045 
ඉහත ගිණුෙට රු 18,000/- ක් ල බුණි.  

දිනය  ......................................................      ...................................................... 
          බ ැංකු නිලධාරි අත්සන සහ නිල ෙුද්රාව 

 

දමිළ භාෂා ඩිපව්ලෝොව (අතවිර්ක භාෂාවක් වශවයන්) - අැංක 15 
Diploma in Tamil as an Additional Language - No. 15 

                පාඨොලා ගාසත්වු/ Course Fee (ආපස ුවනාවගවන/ Non- refundable) – Rs. 18,000/- 

දමිළ භාෂා ඩිපව්ලෝොව (අතවිර්ක භාෂාවක් වශවයන්) - අැංක 15 
Diploma in Tamil as an Additional Language - No. 15 

                පාඨොලා ගාසත්වු/ Course Fee (ආපස ුවනාවගවන/ Non- refundable) – Rs. 18,000/- 
 


