SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD

අ’ලාෂය “කාශ •“ම (EOI)
ස“” හා අ”ෙවරළ ෙ—වා අංශය ””බඳ ශ’තා අ–යනය” ’”•“මට
උපෙ–ශකවරෙය” / ආයතනය” බඳවා ගැ”ම
පැව”’ අංකය : EDB/2021/CON/QCBS/05
– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය ”’” ”””ක’ල’, පළ–”” සහ ෙය–”තා—•ණ උපෙ–ශක / ආයතන ෙව“”, ——ණාමලය
වරාය ”ෙ•ෂ ෙකාටෙගන – ලාං•ක වරායවල ෙනෟකා නවතා තැ—’ / ෙගාඩගැ“’ පහ”ක’ සහ අෙන—’ අ—ළ ෙ—වාව”වල ”ාපා’ක
අව—ථාව” “•මාණය •“ම සඳහා ෙවළඳපළ, තා”ෂ—ක සහ ”“මය පැ“කඩ ””බඳ ශ’තා අ–යනය” ’”•“මට, ෙමම ක•මා”තය
සහ අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය සමග ස”පව වැඩ කට–“ •“මට අ’ලාෂය “කාශ •“ම සඳහා ආරාධනා ෙකෙ•. ෙමය මාස 06 ක
කා•ය පැව”ම” ෙ“. උපෙ–ශක / ආයතනය ”’” පහත “ ””බඳව වග•ව–“ ෙ“.
වැඩ ”ෂය පථය
උපෙ–ශක / ආයතනය ”’”, ෙනෟකාවල නවතා තැ—’ / ෙගාඩගැ“’ පහ”ක’ සහ අෙන—’ අ—ළ ෙ—වාව” සහ එවැ“ ”ාපෘ“වල
තා”ෂ—ක, ”“මය, ආ•–ක සහ පා’ස’ක ශ’තාවය සමග අාෙය–ජනය සහ සංව•ධනය සඳහා අව“වන ව’ම” තා”ෂ—ක
හැ•යාව” ත”ෙ—” •“ම, ”•ෙ”ෂණය ඇ“”ව ෙ—වා අංශෙ“ ””ධ පැ“කඩය”වල ශ’තාවය ””බඳ ගැ•” අ–යනය” ’”•“මට
අව“ ෙ“.
උපෙ–ශක / ආයතනය ”’”, www.srilankabusiness.com “ "Announcements" යටෙ’ පළකර ඇ“, ෙයා“•“ෙ’ අ•ෙ–ශ
(TOR) “ ද”වා ඇ“ ප’” ෙවළඳපල, තා”ෂ—ක සහ ආ•–ක සහ ”“මය ශ’තාවෙය“ ““ඵල සැප•ම අව“ ෙ“. වැඩ ”ෂය පථය
ඉ••“ෙ’“, උපෙ–ශක / ආයතනය ”’” ——ණාමලය වරාය සඳහා ““ඛතාවය ලබා”ය –“ ෙ“.
අව“තා
උපෙ–ශක / අායතනය,
(a) පැව”ෙම“ ෛන“ක නාමය, අ’ලාෂය “කාශ •“ම (EOI) පැහැ”•ව ෙප”•’ ෙකෙරන සං”ධානා’මක •හය සහ පැව”ම ””බඳ
අවෙබ–ධය පැහැ”•ව “ද•ශනය කළ –“ය.
(b) ආයතනෙය“ ““කා“’වය සහ •යාප”ං—ය
(c) ප”“ය වසර 05 සඳහා ”“ “කාශය
(d) අ””තරව අ—ළ තා”ෂ—ක ’•ම සමග ෙ’ හා සමාන ”ශාල’වෙ“ උපෙ–ශක ක•ත”ය” ’”කර අවම වශෙය” වසර 05 ක
පළ–”–ද, ෙහ– ස“” ප•ෙ“ෂණ සහ උපෙ–ශනය ””බඳ ක•මා”තය “ළ ””ග’ උපෙ–ශක””ෙ” ෙ—වය බා“’” ලබාගැ”ෙ’
හැ•යාව
(e) ෙ’ හා සමාන ආකාරෙ“ පැව”’ භාරගැ”ෙ’ සනාථ කළ කා•ය සාධන වා•තාව” “ද•ශනය •“ම සහ අෙ“”“ත ““ඵල ලබා“ෙ’
හැ•යාව ස“ත කා•ය“ර ක–ඩායම•” සම””ත •ම යන ක”“ ව•” සම””ත ”ය –“”.
අය”’•“ෙ’ “යාප“පා“ය
ෙ—වා සපය”න” ”’”, තම අ’ලාෂ “කාශ •“’ (EOI) 2021 ෙනාවැ’බ• 25 වන ”නට ෙහ– ඊට ෙපර පහත •”නය ෙවත •යාප”ං—
තැපැ” මා•ගෙය”, •”කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ•, "EOI - ස“” හා අ”ෙවරළ ෙ—වා අංශය ””බඳ ශ’තා අ–යනය” ’”•“මට
උපෙ–ශකවරෙය” / ආයතනය” බඳවාගැ”ම - පැව”’ අංක : EDB/2021/CON/QCBS/05" ෙලස සඳහ” කර එ•ම ෙහ– – ලංකා
අපනයන සංව•ධන ම–ඩලෙ“, “ස’පාදන ඒකකෙ“ (6 වන මහල) තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට ෙගනැ”’ බහා–ම කළ හැක. ෙත–රාග•
ලබන අය”’ක”ව”හට, ඇග•ම සහ ෙකා”–ා’ “—නය සඳහා, තම තා”ෂ—ක ෙය–ජනාව සමග ”“මය ෙය–ජනාව, – ලංකා අපනයන
සංව•ධන ම–ඩලය ෙවත භාර ෙදනෙම” ඉ”ලා ’“• ලැෙ•.
ෙයා“ •“ෙ’ අ•ෙ–ශ (TOR), www.srilankabusiness.com ෙව“” "announcements" යටෙ’ බාගත කළ හැක.
•ණා’මක භාවය සහ ”’වැය පදන’ කරග’ ෙ’“’ ”මය (QCBS) අ•ගමනය කර“”, රජෙ“ “ස’පාදන මා•ෙග–පෙ–ශ අ•ව, අෙල”
”ෙ•ෂඥවරයා ෙත–රාග• ලැෙ•.
වැ•”ර ”—තර සඳහා, අපනයන ෙ—වා අංශෙ“ මෙන–ජා ”සානායක “ය (“ෙය–’ අ–”ෂ) ”.ක. 2303974 ෙහ– භා”ා ”ෙ’ර’න “ය
(අපනයන “ව•ධන “ලධා“) ”.ක. 2300705-11 (”•ව 281 / 077-4310945) අමත”න.

සභාප“,
ෙදපා•තෙ’”“ උපෙ–ශක “ස’පාදන ක“•ව, (CPCD)

– ලංකා අපනයන සංව•ධන ම–ඩලය,
“ස’පාදන ඒකකය, 6 වන මහල,
NDB-EDB ——න, ෙනා. 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02.
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