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2020/21 ෙරාටර��� ව�ෂය සඳහා SLIIT ෙරාටර���
සමාජෙ�, 8 වන සභාප�වරයා ෙලස, අපෙ� සමාජය
ෙව�ෙව� ෙමම ප��ඩය ලබා �මට කැමැ�ෙත�.
අපෙ�ම �ල��ම� වන BLOGGER ය�, කා��මය
වශෙය� �රකාශයට ප� කරන සඟරාව�. එ��
අපෙ� ෙරාටර��� ගමෙ� ෙහාඳම නැව�� ඔබ
ෙවත ෙගන ඒමට අ� අදහ� කර�. BLOGGER, 2017 �
ආර�භ කරන ලද අතර අපෙ� අ�ත
සභාප�වරැ�ෙ� මග ෙප��ම යටෙ� අප සමාජෙ�
වැදග� ���� ස��හ� ��ම අඛ�ඩව �� කර
ඇත.

ෙරාටර��� ය�, ඔබට සමාජයට යම� ලබා �මට
ෙම�ම, ඔබ ��� ඔබටම යම� ලබා ගත හැ�,
කැප� ෙග��ය තරැණ �යාපාරය�. අප, සමාජය�
ෙලස, �ය� �මාව� ඉවතලා, �ය� අසමානතාවය�
�රැ කර , �ය� ෙදනා එක සමාන යැ� ප��ඩය
ප�රැවා හැ�ෙම�, අපෙ� ෙවන�ක� වැලඳ ගැ�ම
අර�� කර ග��. ෙ� අ�ව, ෙ� වසෙ�� තව තව�
පරාමද�� ෙව�� , BLOGGER ඔබට ��භාෂාෙව�
��� ෙකෙර� ඇත. අපෙ� දැ�ම සහ ෙරාටර���
මතකය� ෙබදා ගැ�මට භාෂාව බාධාව� ෙනාවන
බවට වග බලා ගැ�මට ෙමම�� අර�� කර�.

ෙග��ය වසංගත ත��වය ෙ��ෙව� ෙමම
ෙරාටර��� ව�ෂය ෙවන වසරවලට වඩා
අ�ෙය�ගා�මක � බව �ව ��මය. න�� එක
ප�ල� ෙලස අපෙ� කැප�ම සහ ෙවෙහස, වසර
ගණනාව� ��ෙ� BLOGGER පව�වා ෙගන ආ
උරැමය නැ� කර ගැ�මට ඉඩ ෙනා�� බව මම
ආඩ�බරෙය� සටහ� කර�.

ෙමම වසෙ� සභාප�වරයා වශෙය�, BLOGGER
සඟරාෙ� වඩා අ��ව � සං�කරණය��,
‘���ඨ�වය කරා’ සඳහා � අපෙ� ෙරාටර���
ගමෙ� කතාව ඔබට ඉ��ප� ��මට ලැ�ම මට
ෙගෟරවය� හා ස�ට�.

සභාප�ෙ�
ප��ඩය 
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ෙල�කෙ� ෙබාෙහ� ��දර ෙ�ව� ඇ�මට ෙහ�
දැ�මට ෙනාහැ�ය, ඒවා දැෙ�. ��යාව� ද
එෙ�මය, ��යාව� ෙව�ෙව� සට� ��මට,
හඩ නැ�මට, ෙලාව ඉ��ෙ� ද�ශනය �මට
වචන අව�යය.

ෙමම අවකාශය �ළ, 2020/21 වසර සඳහා
SLIIT ෙරාටර��� සමාජෙ� වචන �ශාරදය�
වශෙය�, අ� ���ඨ�වය කරා යන
ගමෙ��, සමාජය� ෙලස අප ග�
��යාමා�ග සහ උ�සාහය� දැක බලා
ගැ�මට ඔබට ආරාධනා කර�ෙන�. අ� නැ�
�නා හා ක��, අප අ���න ලද අ�දැ��
දැක බලා ගැ�මට ෙම�ම අපෙ� ජය�රහණ
හා අසා�ථක�වෙ� ෙද�ංකාරය�ද ඔබට
ඇ�මට අව�ථාව උදා ව� ඇත. 

ක� වදන

2017 � ආර�භ කරන ලද “The Blogger”

පළ� වරට ��භාෂාෙව� ඔබට ඉ��ප�
ෙකෙරන අතර, �ය� බාධක ���
කර�� තව� �යවර� ඉහලට ළඟා �ම
ගැන අ� �හතමා�ව ආඩ�බර ෙව�.

2020/21 ව�ෂෙ� SLIIT ෙරාටර���
සමාජෙ�  ෙතවන හා   කා�� �ල, අපෙ�
���ඨ�වය කරා ගමෙ� එ� ෙනා�
ත� දැක බලා ගැ�මට ඔබ සැමට
සාදරෙය� ඇර�� කර�. 
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2020PLUS1
රචනය  :  R t r .  ඉ��  �ර�ංහ
අ�ය�ෂකC l u b  S e r v i c e s  2 0 2 0 / 2 1  )

T H E  M U C H  AW A I T E D  M U S I C A L

E S C A P E

�ෙදකලා � �ට, සං�තය
ෙවනදාට වඩා අව�ය යැ�
හැෙ�. හැෙම�ම මා සමඟ
එකඟ ෙ� යැ� මම �ත�. 2021
��රැ� නව වසරක උදාව ෙම�
ෙනා�ය. එය නව සාමා�යෙ�
ආර�භය�. එබැ��, SLIIT
ෙරාටර��� සමාජෙ� අපට, නව
වසර නව� ���වර��
ආර�භ ��මට අව�ය �ය. ෙ�
�සා ��ග�කව ස��
�රසංගය� නැර�මට සමාන
ෙනා�න�, වසංගතය ම�යෙ�
�වද ෙ���ෂක�� සහ
කලාකරැව� �රෙබ�ධම�
කර�ෙ� අර��� මා�ගගත
සං�ත වැඩසටහන�
සං�ධානය ��මට අප සම�
��.

2020 plus 1 ය� සමාජ ෙ�වා
අංශය යටෙ� SLIIT ෙරාටර���
සමාජය ��� 2020 ව�ෂය
සඳහා කරන ලද අවසාන
�යාපෘ�ය�. ෙමය අ��
අ�රැ� උදාව ෙව�ෙව�
සැක��, ” �වෘත ම��
රා��ය�” �ය. එය අමතක
ෙනාවන �නය� ෙම�ම
සහභා� � �ය� ෙදනාටම
සං�තය සහ ආක�ෂ�ය
��ඩා ස�ත �ය. ෙමම කැ�
ෙපෙනන සමාජ ෙ�වා
වැඩසටහන 2020 ෙදසැ�බ� 31
වන �න රා�� 10 �ට Zoom
හරහා �� �ය.රා�� 10 ට
අෙ�ම ����� ෙරාටර���
�ෙය��ත Rtr. ක�� �ෙ�රා
��� ගායනා කරන ලද ��දර
�තය� සමඟ �රසංගය
ආර�භ �ය. අෙ� ආදර�ය
වැඩසටහ� ෙමෙහයව�න�
ෙදෙදනා ෙනාව�නට රා��ය
ආක�ශ�ය ෙනාව�නට ඉඩ
��� . ෙමම ��දර රා��ය
��� සහ �නහෙව� ��
���.

ආරා�ත ගායක ගා�කාව� ෙලස
රා��ය සඳහා නහඹර �ෙ�
ගායකය� �ෙදෙන� වන අ��යා
�ෙ���ය, ම�� ෛව��ංග�
සහ �නා� ස�සර සහභා� �හ.
ඇ��යා උ�සවය ව�ණව� ��ම
සඳහා ල�සන �ත ෙදක� ගායනා
කලාය. එෙ�ම අපෙ� ���ම
උ�ක�ෂයට නැං�ම සඳහා තව�
ඉ��යට එන කලාකරැෙව� වන
ම�� ���දගම අප හා එ� �ය.
ෙමම �ශාල උ�සවයට අප හා
අෙන�� ෙරාටර��� සමාජවල
සභාප�වරැ� සහ ෙ�ක�වරැ
ෙම�ම අපෙ� ෙරාටර���වරැ�ද
සහභා� �හ.උ�සවෙ� මැද
භාගෙ�� අ� අපෙ�
සහභා�ව�න� සමඟ අ�ත�
��යාකාරක� ෙලස �ෙන�දා�වාද
��ඩා �� කෙළ�. අ�� අ�රැ�
උදාවට ���� ��පය� ඉ��ව
��ය�, අපෙ� ආග��ක ගායක
�නා� ස�සර “ශා��ක�ම”
ගායනා කෙ� එම�� අෙ�
��තෙ� ආ��වාද හා සමෘ��ය
සඳහා අනව�ය බලපෑ� ���
කරන බවට ෙපාෙරා�� ෙව��.

අ�� අ�රැ� උදාෙව� ප� සෑම
ෙකෙන�ම එ�ෙනකාට �බ නව
වසර� �රා�ථනා කළහ. ම��ෙ�
රංගනය ෙ���ෂක�� අතර
ජන��යම අංගය �ය. පැය
ෙදකහමාරකට ආස�න කාලය�
ගත � ප� �යාපෘ�ය සා�ථකව
අවස� �ය. අවසාන වශෙය�,
ෙමම උ�සවය සා�ථකව
සං�ධානය ��මට උද� ��ම
��බඳව සං�ධායක ක��ෙ�
��න සැමට ��� ��මට මට
අව�යය. ෙමය ෙක� කාලය� �ළ
යථා�ථය� බවට ප� � �ෂ�ක
සැලැ�ම�. කලාකරැව�ට සහ
එ�න ස�බ�ධ � සෑම ෙදනාට
ෙමය අමතක ෙනාවන මතකය� �
බව �සැකය.



 “Virtual Secret Santa” �යාපෘ�ය සමාජ ෙ�වා මාවත යටෙ� SLIIT
ෙරාටර��� සමාජෙය� අ�ය�ෂ ම�ඩල සාමා�ක��ට පමණ�
�මා �ව� වන අතර එය ආර�භ කර� ලැ�ෙ� දැනට පව�න
වසංගතය ෙ��ෙව� �බල � ඇ� ම�ඩල සාමා�ක��ෙ�

ස�බ�ධතා නැ�� ��ෙ� අර�ෙණ�. ව��ව� ��ර� සැ�ටා �
අර�ණ �ෙ� එ�ෙනකාට ෙපෟ�ග�කව �ණගැ�මට ෙනාහැ� �වද,
�ෙන�ද �මට ��මාණා�මක �රම ෙරාටර��� ��� ෙසායා ගත
හැ� බව�. �ග� ෙප�රමය� හරහා තම ෙබදාහැ�ෙ� ��තර සහ
න�ත� �බ පැ�� ඉ��ප� කරන ෙලස සාමා�ක��ට �යම කරන

ලද අතර, ප�ව සෑම ම�ඩල සාමා�කෙය�ම ෙවන�
සාමා�කෙය�ව අහ� ෙලස ලබා ෙත�රා ග�නා ල�.

 
න�ත� �බ පැ�� ෙපා� වල �ට �� �ර�ය ද�වා ආහාර �ට
අ�ත�ජාල සා��වකට සබැ�ය� සමඟ අ�ණා ඇ� �ෙ��ත
අ�තම ද�වා ��ෙ�. �ය� තෑ� ලබා �ෙම� ප�ව, සෑම

ෙකෙන�ෙ�ම රහ� සැ�ටා ෙහ�දර� කරන ලද Zoom ඇම�ම�
සං�ධානය ෙක�� . ර���ෙ�� �නාෙස�� හා සැහැ��ෙව� කතා
කර��, සාමා�ක�වෙ� හැ�ම ෙක�ෙය� ��ප� ��ෙම�
ෙරාටර��� එ� ��ධ සාමා�ක��ෙ� ඇද�ම, ජා�ය සහ

සං�කෘ�ය ෙනාසලකන බව �ය�ලනටම පස� �ය. ම�ඩලයට
ෙභෟ�කව හ��මට ෙනාහැ� � බැ�� පව�න වසංගතය සමඟ

න�ත� උ�සවය සැම�ම නව අදහස� �ය. 
 

ෙ� ආකාරෙය�, එ�ෙනකා සමඟ අ�ත� ��යා ��මට�, ම�ඩල
සාමා�ක�� වඩා� ෙහා�� දැන හ�නා ගැ�මට� හැ� �ය. තවද,
වසංගතය සහ ��ත සමාජ අ�ත���යා ෙ��ෙව� ඇ� වන
ආත�ය �දා හැ�ෙ� නව �රමය� බවට එය ප��ය. එය අප

ෙබදාග� තෑ� පමණ� ෙනාව, ��ත කාලය �රාම ආදරය, �නා��
සහ ��� මතකය� ලබා�මට සම� �ය.
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ඒ ��රාදා දවස අෙන� එවාෙග� ෙවන� �නය�
�ය. උෙ� 7 ට එලා� නාදෙය� ඇහැරැ� මම අඩව�
� දෑ�� ඇෙද� �මට බැ�ෙස�.�රැ�ව සහ �වාය
අතැ�ව නාන කාමරය ෙවතට �ෙය�. ඉ�ම��
�දාන� � මම අ�යව�ය ආ��ත� බෑගයට අ��
කරග�ෙත�. දැනටම� අතප�� �රකථන ඇම��
ස�ත �රකථනයද ර�ෙගන, ෙදාර�වට �ව ෙගා�
ෙම�ට� රථයට නැ�ෙග�.උෙ� ආහාරය ගැ�ම සඳහා
ෙම�ට� රථය ��� ෙවළඳසැලක නතර � අතර ප�ව
එය Vinrich Lake resort � වාහන නැවැ��මට ළඟා
�ය.
එ�න SLIIT ෙරාටර��� සමාජෙය� 2019/20 සහ
2020/21 අ�ය�ෂ ම�ඩල සාමා�ක��
ෙබාෙහ�ෙදෙන� එකෙරා�� දවස�. වසංගතය සහ
ෙනාවැළැ��ය හැ� ෙ�� ��පය� �සා අපට එ�න
ෙබාෙහ� ෙදෙන� මග හැරැ�. එ�ෙනකා දැ�ෙම�
�නහෙව� ���ය ��� ස�තව, සභාප� (Rtr.
ෙකෙහ�ය) �ඩා කතාව� ඉ��ප� කර�� �ය�
ෙදනා දැ�ෙ� ���ය ෙබදා ග�ෙ�ය.ප�ව, අ�
බැ���ට� සහ ටැ� රග� ෙස�ල� ��මට පට�
ග�ෙත�. �� දවසම ප�ගණකය� ඉ���ට ගත
කල අපට එදා ඉතා �ෙ��ව ගත ��මට ඉඩ ලැ��.

 

ඉ�ප�ව එල�ෙ� ඡායාරෑප ගැ�ෙ� ෙමාෙහාත� .
ෙෆාෙට��� එක අතර�ර ෙස�� තෑ� ��පය� සහ
ෙ�� එක�ද ර�ෙගන ආ අතර, ��� කා�පත�
(�ෙ�ෂ කා�පත�) ��මට පට� ග�ෙ�ය. අපෙ�
�යා���තර ෙ�වා අ�ය�ෂක (Rtr. ඉ�ෆා�) සහ
අපෙ� �ට� සභාප��ය� වන Rtr. ��ෂා සඳහා උප�
�න ��මය� සැල�� කර �� අතර, ෙ� අතර, ධ�ෂ�
අ�යා ඉ�ෆා� ෙවත ෙගා�, �ය�ල පවසා, ��මය
�නාශ කර ���. ප�ව ඉ�ෆා� ��යා කෙ� ඔ�
��මයට ප� � ආකාරයටය.

කාලය ඉතා ෙ�ගෙය� ෙගා� බඩ��නද ඉතා ඉ�ම��
පැ��ෙ�ය. කෑම ව�� ��� කාමරයකට ඇ�� ��
අ� ඉතා රසව� ආහාර ��� ��ෙද�.ප�ව ආර�භ
�ෙ� ජල ��ඩා කරන ෙ�ලාව� . ඉ�� සහ අ�රා�
ක�� �ය�ල �දාන� කල �� අතර අ� වෙට�
ෙප�ෙල� ��ඩාෙ� �රත� ෙබෙහ�� �ෙන�ද
�ෙන�.අහස තැ�� පැහැයට හැ�, �රැ බැස ය�� අ�රැ
ද�ශන ��මාණය �ය. අ�ධකාරය අවට ආ�ප�ය
ප�රන �ට, අතට අත �ෙම�, එ�ෙනකා වැළඳ
ගැ�ෙම� �ය�ල�ටම ස� ගැ�මට කාලය
පැ��ෙ�ය.

ෙරාටර��� ය� ඔෙ� ��ත කාලය �රාම අගය කළ ��
මතකය�ෙග� �රැ� �නෙපාත� වන අතර ෙමය එ�
තව� ��ව� �ය…

The
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SERVICE
COMMUNITY



    

න�තල ය� ආදරෙය� හා ආ��වාදව�� �රැ�
���ම� සමය�. ෙලාව �රා ��න සෑම ෙකෙන�ම,
�ෙ�ෂෙය� ළම��, න�ත� �යා ඔ��ෙ� තෑ�
ෙගනැ�� ඔ��ෙ� පැ�� ඉ� කරන ෙත� බලා
���. අවාසනාවකට ��ප�කම සහ ෙවන�
සමා�ය �ඩැ� �සා, න�තෙ� අ��ය �දගැ�මට
සෑම ෙකෙන�ටම වාසනාව නැත.ෙමම බාධකය
මඟහරවා ගැ�ම සඳහා SLIIT ෙරාටර��� සමාජය
���, අපෙ� ෙනාම�රැ ප��යාගවල ආධාරෙය�
“Christmas for Everyone 3.0” �යාපෘ�ය �ය� කරන
ල�. න�ත� සමෙ� ���ය අපට හැ� තර� දරැව�
සමඟ ෙබදා ගැ�ම අ� අර�� කෙල�.

ෙ� වසෙ�� අ� නාරාෙ���ට ��� ��පා ළමා
සංව�ධන ම�ය�ථානයට සහ ෙකාළඹ අවට,
අව�යතා ඇ� ළම��ට තෑ� �මට සම� ��.
��පා ම�ය�ථානෙ� ළ��ෙ� පැ�� ලැ���ෙ�
ඇ� අ�තම ��පය� ෙත�රා ෙගන ඔ��ෙ� පැ��
ඉ� කර �මට අ� ��යා කෙල�. ෙසෟ�ය
මා�ෙග�පෙ�ශ දැ� ෙලස පව�වා ෙගන, ජනවා� 24
වන �න සාමා�ක�� 6 ෙදෙන�ෙග� ��
ක�ඩායම� තෑ� ලබා�මට හදව��ම එ� ෙරා�
�ෙන�. එත�� ෙනානැව�� අ�,ප�ව වැ�ලව�ත,
බ�බල��ය සහ එව���� උ�යානය වටා ගම�
කෙළ�. ��ධ රසකැ��, ෙචාකල� සහ ��ෙ�
�වරැව� ස�ත තෑ� ඇ�රැ� අප හ� � දරැව�
සමඟ ෙබදා ග�ෙත�. �ව ආවරණ පැළ�මට ප��
��ම� ��ම සඳහා අ� ඔ��ට ��� ආවරණද
ප��යාග කෙල�.

ඒ �ං� දරැව� �යාග ඇ�රැ� �වෘත කරන �ට
ඔ��ෙ� ඇ�වල �නහව දැ�මට අ� සැබ��ම
වාසනාව�ත ��. අව�යතාවෙය� ප�වන
ෙකෙන�ට �ඩා කාරැ�ක අ�නය�� පවා �ශාල
බලපෑම� ඇ� කල හැ� බව දැ�මට ��ම
සහගතය. ෙවෙහසකර න�� ව�නා දවස� ගත
��ෙම� ප� සහ දරැව� සමඟ අපෙ� තෑ�
ෙබදාගැ�ෙම� ප�, අ� අපටම �තල ��
පැක��ව�� සං�රහ කරග�ෙත�.වසංගතය
ෙ��ෙව� �යාපෘ�ය සං�ධානය ��ම ෙ� වසෙ�
�යත වශෙය�ම අපට අ�ෙය�ගය� �ය. 

Christmas for
Everyone 3.0
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අපට �ශාල ක�ඩාය� වශෙය� ර���ය ෙනාහැ�
බැ�� ක�ඩායම සං�යා�මකව �මා �ය. අපෙ�
කාරැ�ක �ෙ��ඡා ෙ�වකය�ෙග� අපට සැල�ය
�� ප��යාග �රමාණය� ලැ�ණද, එක� ��ම
සහ තෑ� ඔතා ගැ�ෙ� ��යාව�ය ෙපර වසරවලට
සාෙ��ෂව �� �ය. ෙකෙ� ෙවත�, අපට
��ණ�මට �� � �ය� කරදර ෙනාසලකා, න�ත�
සමෙ� සැබෑ �වරෑපෙය� එය සා�ථකව �මා
��මට ක�ඩායමට හැ� �ය.

Christmas for Everyone 3.0, අපට මත� කර ෙද�ෙ�
අප සැම�ටම �යාග�� හදවත�� ෙලාව ෙදස
බැ�ය �� බව�, අව�ය අයට උපකාර ��මට හැ�
සෑම �ටම �ෙ��ඡාෙව� ඉ��ප� �ය �� බව� ය.
හැ� සෑම �ටම අහ� ෙලස කරැණාව�ත ��යාව�
��ෙම�, අපට සෑම �නකම න�තෙ� ���ය
වැලදගත හැ� ව� ඇත.
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සැමටම ��වස�ය සහෘදය� වන අතරම මාන�ක
ෙසෟ�යය හා ස�බ�ධ ගැට� සහ මාතෘකා ගැන කථා
��මට ෙපා� ෙ��කාව� ��මාණය ��ෙ� අර���
“YOU Matter” ය� SLIIT ෙරාටර��� සමාජය ���, �රජා
ෙ�වා අංශය යටෙ� �� ෙකරැ� �ල��ම�. �රජාවට
ෙ�වය කරන අතරම ධනා�මක ෙවනස� ඇ� ��මට
කැප� සමාජය� ෙලස, අපෙ� ඉල�කය �ෙ� යහප�
ෙසෟ�ය සහ යහපැවැ�ම, �ණා�මක අ�යාපනය, ���
�රැෂ සමානා�මතාවය සහ අ� � අසමානතාවය� යන
�ෙ��ර ��පය� ඇ��ව �රසාර සංව�ධන අර��
��පය� ආවරණය ��ම�
.
���� වශෙය� අප සැම�ටම අපව සා�ථක�වයට
ත�� ��මට බා�ර බලෙ�ගය� බලාෙපාෙරා��
ව�ෙන�. �වන ගමෙ� ඉ��යට යන අතරම, අප සැමට
එ�තරා අව�ථාවක� අ�� � බව� හැෙඟ�නට
��වන, ඉ��යට යාමට අව�ය ශ��ය නැ� �
බලාෙපාෙරා�� ර�ත ව� ඇත. එම අව�ථාෙ�� අපව
ඉ��යට ෙගන යාම සඳහා ධාවකය� ෙසායා ගැ�ම
අ�යව�ය ෙ�, ම�ද ෙල�කය �� �ෙටක� ��ෙව�
ෙව�ෙව� නතර ව�ෙ� නැත. �ෙ�ෂෙය�ම උපා�
අෙ��ෂක��ෙ� වන අපෙ� ව�තමාන ��තෙ�
අව�යතාවය� බවට 'අ�ෙ��රණය' ප�ව ඇත.

�යාපෘ�ෙ� උප අ�යර� ෙලස “Find your Drive”,
අ�ෙ��රණ සැ�ය, ආරා�ත ක�ක, ���ක� ල�
තරැණ අ�ෙ��රණ ක�කෙය� වන එ�. ��ෙ�ෂක
ර�නායක මහතාෙ� සහභා��වෙය� Zoom හරහා
2021 ජනවා� 9 වන �න සවස 6 �ට 8 ද�වා
පැවැ���.සැ�වාරෙ� �රධාන වශෙය� අවධානය
ෙයා� ෙකරැෙ� අ�ෙ��රණය සහ අ�� අ�රැ� අර��
සා�ෂා� කර ගැ�ම ��බද ය. එය ස�ය වශෙය�ම
කාෙල��ත ව�නා මාතෘකාව� �ෙ� අප නව වසරක
ආර�භෙ� �� බැ��. සැ�වාරය �ංහල හා ඉං��� යන
ෙදඅංශෙය�ම පව�වන ල�ෙ� සහභා�ව�න�ට
කා�ය�ෂමව ස�බ�ධ �මට හා අ�ත� ��යා ��මට
වැ� අව�ථාව� ලබා �ෙ� අර���. 

F I N D  Y O U R
D R I V E

 සැ�ය අවසානෙ��, �ර�ෙන��තර වටය�
පව�වන ලද අතර, එම�� සහභා�ව�න�ට
ඔ��ෙ� සැකය� �රැ කර ගැ�මට අව�ථාව�
ලැ��. සැ�වාරයට ෙපර, අ�ෙ��රණය ��බඳ
ෙප��ට� මාලාව� සහ ඉල�ක සකසා ගැ�ම
සඳහා උපෙද� ��පය� Facebook සහ YOU Matter
- Instagram ��ව හරහා ෙබදා ග�නා ල�. මාන�ක
ෙසෟ�යය ��බඳ ඔ��ෙ� අදහ� �රකාශ ��මට
අව�ථාව ලබා �ම සහ දැ�ව�භාවය ඉහළ
නැං�ෙ� අර�ණ සා�ශා� කරග���, උප අ�යර
සැල�ය �� සහභා��වය�� සා�ථකව අවස�
කරන ල�.
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ෙ� වසෙ� “You matter” �යාපෘ�ය සාමා�ය මාන�ක
ෙසෟ�ය ��බඳ දැ�ව�භාවෙය� �යවර� ඉ��යට
තබ��, �ර���ෙ� කලා�ර�� සාක�ඡා ෙකෙරන
��ග�ක මාන�ක ෙසෟ�ය ගැට� ෙකෙර� වැ�
අවධානය� ෙයා� කෙ�ය. රෙ� පව�නා වසංගත
ත��වය ෙ��ෙව�, ආර�ෂක �යවරය� ��ප���
සහ ආර�ෂාව සහ�ක කර�� �ය�ම උප අ�යරය�
මා�ගගතව �� කරන ල�. මාන�ක ෙසෟ�යෙ�
වැදග�කම ��බඳව ජනතාව දැ�ව� කරන අතරම,
මාන�ක ෙසෟ�යය ��බඳ අප���ය සහ වැර�
වැට�� �ර� ��ම ඉල�ක කරෙගන, ��වන හා
අවසාන උප අ�යර වන “Steer”, ��තෙ�ගා�මක
���ය සහ තම�ෙ�ම හැ�� පාලනය ��ම සහ
කළමනාකරණය ��ම මාතෘකා කරෙගන ���ය.

ඔබ ෙක�පා��ඨ ගැට� ඇ� බවට �ර��ධ ෙකෙන�ද?
ඔබ �තර අඩනවාද? ඔෙ� හැ�� �රකාශ ��ම ගැන
ඔබ කවදා ෙහ� අපහ�තාවයට ප�ව �ෙ�ද? ඔබට
දැෙනන ෙ� සමඟ ඔබ ෙකාපමණ වාරය� �යා�ල
ෙ�ද? ���ෙය� ඉ�ල �ය ඔබ, ප�ව ග� �රණ ගැන
� වතාව� කනගා� � ඇ�ද? කරදර ෙනාව�න, “Steer”
ඔබව ආවරණය කෙ�ය. ��තෙ�ගය� ���� සඳහා
වන අතර අප අපෙ� හැ�� වැලඳ ග�නා ආකාරය
අපව අ���ය කර�. අපෙ� හැ��වලට අපව පාලනය
��මට ඉඩ ෙනා� ඒවා පාලනය ��ෙ� කලාව අප
�ර�ණ ��ම අ�යව�ය ෙ�.

ෙමම සැ�යද මෙන� ��යාඥව�ය� සහ �ර��ධ
කථන හා ෙපෟරැෂ සංව�ධන ���කරැකරැෙව�
වන ර�� බ�ඩාර මහ��යෙ� සහභා��වෙය�
2021 මා�� 20 වන �න සවස 6 �ට 8 ද�වා Zoom
හරහා පැවැ���. සැ�ය ඉං��� හා �ංහල යන
ෙදඅංශෙය�ම ෙමෙහයවන ලද අතර �ර�ෙන��තර
ආකෘ�ය� අ�ගමනය කර�� ෙ���ෂකය�ට
ඔ��ෙ� �ර�න ම� ��මට ෙ��කාව� ��මාණය
��ම අර�� �ය. ෙපර පැව� �ය�ම උප අ�යරය�
ෙම�ම, ෙප��ට� මාලාව� භා�තා කර�� Instagram
සහ Facebook � PR �රචාරණ කට�� �� කරන ල�.
ආක�ශ�ය ෙප��ට� ��තෙ��ය ���ය සහ
හැ�� කළමනාකරණය ��ම සඳහා උපෙද� මත
��මාණය කර ���.

ෙම�� ර�� මහ��ය �ය ෙපෟ�ග�ක අ�දැ��
ෙබදාහදා ග� අතර සහභා� �ව�ට අමතර
අ�ෙ��රණය� ලබා �� අ�ත� ��යාකා� සැ�ය�
බවට එම�� සැ�ය ප��ය. 2020/21 ව�ෂය සඳහා
“YOU Matter” � අවසන ස��හ� ��මට තර� ෙමම
��ර��, අ�යාප�ක සැ�ය සැබ��ම ඵලදා� හා
���ඨ �ෙ�ය. ඔබෙ� ��කර කාලවල� “YOU Matter”
අපට, ඔබට ��වාසව�ත සහෘදෙය� �මට හැ� �
බව අ� ��වාස කර�. අ� ඔබ ගැන සැම�ටම
සැල��ම� ෙව�!

Steer
You Matter- Phase 05
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සා��රදා�ක ෛව�ය ��යාව �� ලංකාෙ� වසර
3,000 � ��ෙ� ��යා�මක ෙ�. ව�තමානෙ� ��
ලංකාෙ� ආ��ෙ�දය, ��ධ, �න� සහ ෙ��ය
���සා (�� ලංකා සා��රදා�ක �ර�කාර)ෙලස
සා��රදා�ක ෛව�ය �රම හතර� ඇත. ඒ අත��
වඩා�ම වැදග� ව�ෙ� ආ��ෙ�දය�. එය �වෙ��ක
ෛව�ය ��යාව සඳහා ෙවනම අමා�යාංශය� ද
ඇ��ව �� ලංකා රජය ��� සපය� ලබන ජා�ක
ෙසෟ�ය ෙ�වාව�� ෙකාටස� ෙ�.�� ලංකාව
ආ�යාෙ� වඩා�ම �ව ��යා�මකව ��ධ � රට�
ෙලස හ�නාෙගන ඇත.

ආ��ෙ�දය සමඟ ෙසෟ�ය ස�ප�න �වන රටාව�
ය� Fitscape � අවසාන අ�යර�. Fitscape �යාපෘ�ෙ�
ෙසෟ�ය, ෙය��යතාවය සහ ෙප�ෂණය යන �රධාන
අ�යර �න� අඩං� � අතර ෙමම සැ�ය ෙප�ෂණ
කා�ඩය යටෙ� පව�වන ල�. ෛව�ය සාර��
�මල��, ෙකාළඹ ��ව ��යාලෙ� ෙ��ය ෛව�ය
ආයතනෙ� ෙ�ය�ඨ ක�කාචා�යව�ය� වන අතර
ෙ��ය ෛව�ය ආයතනෙ�, ෙකාළඹ ��ව ��යාලෙ�
වසර 12 ක �රැ පළ�රැ�ද� සහ ආචා�ය උපා�ය�
ලබා ඇත. ආ��ෙ�දය, ආ��ෙ�දෙ� වා� සහ
වැදග�කම, ෙසෟ�ය ස�ප�න ශ�රය� සඳහා ��
ෙප�ෂණය�� අපෙ� ආහාර ෙ�ල සම��ත ��ම
��බඳ ආ��ෙ�ද උපෙද� සහ තව� ෙබාෙහ� ෙ�
��බඳව අපව දැ�ව� ��මට ඇය අප සමඟ අ�වැ�
බැඳග�තාය. එය 2021 මැ� 9 වන �න සවස 6:30 �ට
Zoom ෙ��කාව හරහා ආර�භ කරන ලද පැය ෙදකක
සැ�ය�.

 

 A healthy life with Ayurvedha
FITSCAPE 

ෛව�ය සාර�� සඳහ� කළ ප��, ශ�රය ��යා
��මට හැ� වන ප�� තරල හා ෙප��ය පදා�ථ
ෛසල ෙවත ලබා ගැ�ම සඳහා චලනය
��මාණය ��මට ශ��ය අව�ය ෙ�.
ආ��ෙ�දෙ� ශ�රය හා මනෙස� සමබරතාවය
පව�වා ගැ�ම සඳහා එකට වැඩ කර�. ඒවා
�ෙද� ෙකෙන�ෙ� පැවැ�ෙ� ��ධ පැ�කඩ
ෙලස සැලෙ�. ආ��ෙ�ද ද�ශනයට අ�ව,
සම�ත ��වය අ�යවකාශය, වාතය, ��න,
ජලය සහ පෘ��ය යන මහා �ල�ර�ය පෙ�
ශ���ෙ� අ�ත� �රෑපණය�. වාත, �ත ,ෙස�
ය� ෙමම �ල�ර�ය පෙ� සංෙය�ජන හා
ෙ��රණය� ය.

සැ�ය �රාම ආ��ෙ�ද ෛව�ය ��ෙව� අනාගත
භා�තය සඳහා ඉෙගන ගැ�මට හා ආර�ෂා
��මට තරැණ රැ�රය අතර ඉහළ උ�ෙය�ගය�
ද�නට ලැ��. එබැ�� �වාභා�ක ෛව�ය
���සාව සඳහා � �රවණතාව ය��
ම�ෙව�� පව�න �ගයක අනාගත පර�පරාෙ�
දැ�ම ම�ටම ඉහළ නැං�මට අපට හැ� �
බැ�� සැ�ය සා�ථක � බව �ගමනය කල හැක.
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බ�තර��ල ෙරාට� සමාජය සමඟ එ�ව SLIIT
ෙරාටර��� සමාජය ��� සං�ධානය කරන ලද “Help
Her Raise 2.0” , �� ලංකාෙ� නවෙයා�� �ෙ� ම�වරැ�
සහ ඔ�� ��ණ ෙදන ගැට� සහ ඔ��ෙ� ��කරතා
මඟහරවා ගැ�මට අපට උපකාර කළ හැ� ආකාරය
දැ�ව� ��ෙ� �යාපෘ�ය�. අප ක�රැ� ද�නා ප��,
ගැ�� මව� �ම ��කර ය, න�� ෙයෟවනෙය� ෙලස
එම ගැට�වලට ��ණ �ම ගැන �තා බල�න?
2021 මැ� 30 වන �න ෙමම COVID-19 වසංගත ත��වය
ම�යෙ� �යාපෘ�ෙ� ෙදවන අ�යර Zoom හරහා
සා�ථකව �� කරන ල�.

ෛව�ය චම�� ජය��දර මහ��ය ප�� ෙසෟ�ය
කා�යාංශෙ� නව ෙයා�� හා ෙයෟවන ෙසෟ�ය අංශය
වන ෙයා�� �යස � ෛව�ය �ලධා��ය�. ෙමම
සැ�වාරෙ� ආරා�ත ක�කයා ෙලස කට�� කළ ඇය
නව ෙයා�� �ෙ� ගැ� ගැ�ම, වැළැ��ම, අවදාන�
සාධක, ෙර�ග ල�ෂණ, ෙර�ග ���චය ��බඳව කතා
කළාය. තවද, පාසෙ� ර�� ��ෙ� �ර�ලාභ, �ං�ක
හැ��ම ��බඳව ෙයෟවනය� සමඟ ෙදමා�ය�ෙ�
සංවාදවල අව�යතාවය,�ං�ක�වය සහ නහඹර �ෙ�
ගැ�ගැ�� ස�බ�ධ හ�� ඇම�� අංක ගැනද ඇය
කථා කලාය.

සැ�ය සඳහා අ� පාසැ�වල Interact සමාජවල නහඹර
�ෙ� ෙ���ෂක�� ෙවත ළඟා �මට �රණය කෙළ�.
�� ලංකාෙ� ෙයෟවනය� අතර ෙ� ��බඳව දැ�ව�
��ම ඉතා වැදග� බව අපට පස� �ය. එෙම�ම එය
පාස� ���ට ද ෙහාඳ අව�ථාව� �ය.
සැ�ය අවස� වන �රැම ෙහාඳ ��යාකා��වය�
පැව�න ෙමම සැ�ය, ඉං��� හා �ංහල භාෂා
ෙදෙක�ම ෙමෙහයව� ලැ�ය. සහභා��ව� ෙයා� කල
ෙනාෙය� �ර�න වලට ෛව�ය��ය උ��කව ���රැ
�� අතර සැ�ය අවසානෙ� අ� ක�ඩාය�
ඡායාරෑපය�ද ලබා ග�ෙත�.
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ඔෙ� ප�ගණකය MS Paint භා�තා ��ම සඳහාම පමණ� ��යාකර� කාලය ඔබට
මතකද? �ඩා තා�ෂ�ක දැ�ම� ලබාග� පම��ම ඔබ �රමෙය� Microsoft
Word, Microsoft Powerpoint භා�තා ��මට පට� ග�නට ඇත. එතැ� පට� ෙමම
මෘ�කාංග අඟ�� අඟල ඔෙ� ��ත ���ද යාමට පට� ෙගන ඔෙ� ��තෙ�
අ�වා�ය අංග බවට ප�� ඇත. ඔබෙ� පාසැ� වැඩ, �යාපා�ක කට�� ෙහ�
ෙවන� ෙපෟ�ග�ක වැඩ ෙ�වා ෙමම මෘ�කාංග ෙබාෙහ� �රට �ශාල කා�යභාරය�
ඉ� කර�. වසර ගණනාව� �රා, Microsoft, ෙමම ෙය�� කැ� ෙපෙනන හා ��මය
ජනක අංග සමඟ යාව�කා�න ��මට ෙපාෙහාස� �ය. අවසාන වශෙය�, ඔ��
Microsoft 0365 ෙවත ළඟා �ය .

ෙමම O365 ෙහ� Microsoft ��පාදන භා�තා කළද, ෙමම ෙය��ව�� උප�ම
�රෙය�ජන ලබාග�නා ආකාරය ගැන අෙප� � ෙදෙන� දැ�ව�ද?SLIIT
ෙරාටර��� සමාජෙ� අ� ෙ� ��බඳව අපව දැ�ව� ��ම සඳහා “O365 Product
Suite for University Students” �යාපෘ�ය ආර�භ කරන ලද අතර එය Microsoft �
හ��කාර තා�ෂණ උපායමා��ක, �රභා� ම�නෙපරැම ��� ෙමෙහයවන ල�.
ෙමම සැ�වාරය 2021 ජනවා� 3 වන �න Microsoft teams හරහා පව�වන ල�.

O365 ��බද සැ�ය� ��මට Microsoft � ෙ�වය කරන ෙකෙන�ට වඩා ෙහාඳ
��ගලෙය� ගැන ඔබට ��ය හැ�ද? O365 � ඇ� අසං�යාත ෙය�� හරහා අපව
සංචාරය� ර�ෙගන යාමට �රභා� සම� �ය. ඔ�ෙ� ද�ෂ ඉගැ��ම� සමඟ
සහභා�ව�න�ට O365 ��පාදන හා ෙ�වාව� ��බඳ ගැ�රැ ��රය� ලබා
ගැ�මට හැ� �ය.ඔ� සැ�ය ආර�භ කෙ� Microsoft teams ෙවත අවධානය ෙයා�
කර�� එම�� ලබා ෙදන අ����ට �ෙ�ෂාංග ��බඳව අපව දැ�ව� ��ෙම�.
MS Teams තව� ��ෙය� ස��ෙ�දන ෙ��කාව� පමණ� යැ� ඔබ කවදා ෙහ�
��වා න�, ඔබ වැර�ය.

අන�රැව Microsoft teams, Sway, Stream, Sharepoint සහ PowerBI ඇ�� අෙන��
O365 ෙය�� ක�න�� ආවරණය ��මට අපෙ� ස�ප� දායකයා සම� �ය. ෙදවන
����ල�� ෙතාරව ෙමම සැ�ය ඉෙගන ගැ�මට හා ලබා ගැ�මට ෙබාෙහ� ෙ�
ස�ත ඵලදා� සැ�ය�. �රභා�ෙ� ��ග�නා�� සහ ෙද�ෂ ර�ත ඉ��ප� ��ම
සැ�වාරයට ��ෙ�� �ප�ශය� ලබා ��ෙ�ය.O365 ගැන ඔබ �ය�ල ද�නවා යැ�
ඔබ කවදා ෙහ� ��වා න�, ඔබ වැර� බව ඔ�� ��මට �රභා�ට හැ� �ය.

PRODUCTIVITY SUITE FOR
UNIVERSITIES
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අප �ළ ��න �යවසායකයා
අනාවරණය කර ගැ�ම සඳහා
2021 ජනවා� 17 වන �න ක��
සාක�ඡාව� පව�වන ල�. ෙමම
සැ�ය STRIDE � 2 වන අ�යර
වන ‘Corporate Stride’ � ආර�භය
ස��හ� කෙ�ය. 70 ක පමණ
ෙ���ශක සහභා��වෙය�
zoom හරහා ��� ෙමම
සාක�ඡාවට ���ත ක�ක��
�ෙදෙන�ෙ� දායක�වය
ලැ��.

ධනා�මක ස��ෙ�දනය සහ
අ�ෙ��රණ කථනය ��බඳ
�ෙ�ෂඥෙය� හා ආයත�ක

���කරැෙව� වන TAC � �රධාන
�ධායක �ලධා� සහ ��මාතෘ
ත��� අමරෙ�කර මහතා
ක�කාචා�යවරෙය�.

 

Antara Solutions � සම-��මාතෘ /
අ�ය�ෂ ෙරාහා� ජය�ර, කා�ඩ
ගෘහ ��මාණ ���, ද�ත ��යාව,
��ට� ප�ව�තනය, තා�ෂණ
කළමනාකරණය සහ ��ට�
අෙල�කරණය ��බඳ
උපෙ�ශකවරෙය�ද ෙ�.

 

 �යවසායකෙය� වන එහ�ත
��ෙ�න මහතා Informatics

International limited, Sri Lanka � උප
සභාප�, ��මාතෘ සහ OMAK �

අ�ය�ෂ ම�ඩල සාමා�කෙය� ෙ�.

අපෙ� ස�ප� දායකය�, ඉතා
��ර�� හා �වෘත ක�කය� ෙලස
ඔ��ෙ� අ�දැ�� �වමාරැ කර ග�
අතර, ඔ�� ��ණ �� බාධක ඉ�ම�
කර��, ඔ�� අද ��න �ථානයට
පැ��මට එම බාධක ජය ග� ආකාරය
පැහැ�� කළහ.

 ඔ�� තම සමාග�වල �හතමා�
ආර�භය, ෙ�වක��ෙ� උර�� මත
ඇ� දැවැ�ත වග�� සහ ෙමම
තරඟකා� ෙල�කය �ළ තරඟ ��මට
�වෘත මනස� ��ෙ� අව�යතාවයද
ෙ���ශකය� සමග ෙබදාහදා
ග�හ.ෙහාඳ ස��ෙ�දන �සලතා සහ
ෙ�වක�� මා��කව කළමනාකරණය
��ෙ� හැ�යාව වැ� සා�ථක
�යවසායකෙය� �මට අව�ය
��ණතා ක�ටල ඔ��
ෙබදාහදාග��� සැ�ය අ�ශ��ම
ඵලදා� ��මට ඔ�� සම� �ය. 

අපෙ� සහභා�ව�න�ෙ� �ර�න
සඳහා ද ෙ��කාව �වෘත �ය.අවසාන
වශෙය�, නව �යවසායකෙය�ට
අනාගතෙ�� සා�ථක �ය හැ� සමහර
�ෙ��ර, �යවසායකෙය� �ෙ�
��ග�ක �ර�ලාභ පමණ� ෙනාව, අප
�ව� වන �රජාවට සහ ��
ෙල�කයටම �ශාල වශෙය� ෙ�වය
��ම සඳහා �යවසායක�� බවට
ප��ෙ� අ�ෙ��රණ �රකාශය�ද
සහභා�ව�න� සමඟ ෙබදා ග�නා
ල�.

Panel Discussion on
Entrepreneurship
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��ෙව� ෙ�වා, අ��� වෘ��ය �ෙ��රයට ��ෙස�ෙන�ට ෙ�වා අ�ශ��ම වැදග� වන
කාරණය� �වැර�ව අය��පත� සකසා ගැ�ම හා සා�ථකව ස��ඛ ප��ෂණයකට ��ණ �ම.
ම�ද ය� එම අංග ෙදකම තම අන�යතාවය ෙම�ම �ර�රෑපයද �දහා ද�වන සාධක ෙලස
��යා කරන බැ��. ෙමම දැ�ෙ� කා�න අව�යතාවය ෙ�රැ� ග� අප, ���ට සහ අනාගත
ෙ�වක��ට ප���ණ වෘ��ය ���මකට වැදග� ඉ� සහ උප�රම ��බඳ දැ�ම ලබා �ම
සඳහා 2021 ෙපබරවා� 16 වන �න ��� අද��ය මහ��යට CV ��ම හා ස��ඛ ප��ෂණ ආචාර
�� ��බඳ සැ�ය� පව�වන ෙලස ආරාධනා කෙල�. ෙමම සැ�වාරය “STRIDE” � ��ක අ�යර
වන Corporate Stride යටෙ� පව�වන ලද අතර එම�� ��ගලය�ෙ� ෙපෟරැෂ�වය ව�ධනය කර
ගැ�මට�, ඔ��ෙ� �සලතා,��වාසය සහ ආයත�ක පැවැ�ම වැ� ��� ��මට� උපකා� ෙ�.

��� මහ��ය පළ�රැ� මානව ස�ප� වෘ��කෙය�. ඇය �� ලංකාව සහ ඕ�ෙ���යාව
පදන� කරග� බ�ජා�ක සං�ධාන සඳහා ක�මා�ත ගණනාව� හරහා ෙග��ය �ල ���වල
වසර 12 කට වැ� කාලය� ෙ�වය කර ඇත. ඇය 2007 � ඕ�ෙ���යාෙ� Macquarie ��ව
��යාලෙය� �යාපාර ප�පාලනය ��බඳ උපා�ය සහ මානව ස�ප� ��බඳ �රධාන හා ෙමෙහ��
ප�ෙ�ෂණ ��බඳ �� උපා�ය�ද ලබා ග�තාය.

සහභා� �ව�ෙ� �ර�නවලට ���රැ සැප�ම සඳහා ��� මහ��ය �ය ෙපෟ�ග�ක අ�දැ��
භා�තා කළ අතර, ෙමය ස��ඛ ප��ෂණය� සඳහා �දාන� �ෙ� ��යාව�ය ආර�භ ��ෙ��
අෙ��ෂා කළ �� ෙ� ��බඳව ෙ���ෂකය�ට ඉතා ��ෂණ හා ��ර ���රැ ලබා ��ෙ�ය.
Zoom සහ Facebook live හරහා සැ�ය පැවැ���. ෙමම සැ�ය ෙමෙහය�ම Rtr. අ�රා�
තනාබාල��දර� ��� ��කල අතර ඇය ��� මහ��ය ෙවත �ර�න ෙයා� කළ අතර, සහභා�
�ව�ෙ� ���ත සැකය� �ස�මට කාලය ග� අතර, එයට �� එක� ��මාණය ��ෙ�� සහ
ස��ඛ ප��ෂණයකට ��ණ �ෙ�� ��වාසය ෙගාඩනඟා ගැ�ම ඇ�ළ� �ය. තම� ගැන
��වාසය� තබා ගැ�ෙ� වැදග�කම, ඔෙ� සහජ ���ය ��වාස ��ම සහ ස��ඛ ප��ෂක
ම�ඩලයකට ��ණ �මට ෙපර ඔෙ� උප�මෙය� �දාන� �ම ��� මහ��ය සදහ� කළ වැදග�
කරැ� ��පය� පම�. සහභා��ව�ට ඉතා ව�නා දැ�ව�භාවය� ලබා �� සැ�ය අපෙ�
අර�� ඉ�කර�� �මාවට ප��ය.

CV Writing & 
Interview Etiquette
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උපා� අෙ��ෂක��ෙ�
��තෙ� එ�තරා අව�ථාවක �
අපෙ� උපා�ය සඳහා අවසාන
ප�ෙ�ෂණ ප�රය ��ෙ�
අරගලයට අප �ය� ෙදනාම
��ණ � ෙහ� ��ණ ෙද��
���. සමහර �ට අප
��වස�ය ෙනාවන �ලා�ර
ෙවත ෙයා� �මට නැ�රැ වන,
මාතෘකාව� �රණය ��ෙ��
මග ෙප��ම� ෙනාමැ�කම,
අ�යයනය� ර�ත�ම, �වැර�
��ෙ� ආකෘ�ය අ�ගමනය
ෙනා��ම සහ අප ෙනාද�නා
තව� ෙබාෙහ� සාධක �ෙ�. !
ඔබ� ඒ හා සමාන ත�වයකට
��ණ � �ෙ�ද?

 ‘Research paper writing & Publishing’
2021 මා�� 18 වන �න SLIIT
ෙරාටර��� සමාජය ���
සං�ධානය කරන ලද අතර එය
ෙ�රාෙද�ය ��ව ��යාලෙ� ���
හා ඉෙල�ෙ�රා�ක ඉං�ෙ�රැ
ෙදපා�තෙ���ෙ� ෙ�ය�ඨ
ක�කාචා�ය �මා� ඒ. �ර�ර මහතා
��� ෙමෙහයවන ල�. ෙමම
අව�ථාවට Microsoft teams හරහා 50
කට අ�ක ��ස� සහභා� �හ.
�මා� IEEE � ෙ�ය�ඨ සාමා�කෙය�
වන අතර ස��ෙ�දනය ��බඳ IEEE
ග�ෙද� සඳහා සං�කාරකවරෙය�.
2011 � IEEE ෙකා�ෙසා� ආ�යා-
පැ��� ���ට තරැණ ප�ෙ�ෂක
ස�මානය ඇ�� ස�මාන රා�ය�
ඔ� �නා ඇ� අතර, එම�� ෙමම
සැ�ය ෙමෙහය�මට �මා�ට වඩා
ෙහාඳ ��ගලෙය� ෙනාමැ� බව
පැහැ��ව ෙපෙ�. 

සැ�වාරෙ� සාක�ඡා කරන ලද
�රධාන �ෙ��ර අතරට සා�ථක
ප�ෙ�ෂණ ප��කාව� පැවැ��ම
සඳහා �රෙය�ජනව� උපෙද� සහ
උප�රම, ප�ෙ�ෂණ ප��කාව�
�රකාශයට ප� කර�ෙ� ෙකෙ�ද
සහ තව� ෙබාෙහ� ෙ� ඇ�ළ� �ය.

�මා�ෙ� ���රැ ���
සහභා�ව�න� �ශාල අවෙබ�ධය�
ලබා ග� අතර සෑම �ර�නයකටම
පාෙ� ���රැ �මට ඔ� දැ��
ඉව�ම අගය කළ හැ�ය. එපමණ�
ෙනාව, එය ඉතා හරව� සැ�වාරය�
� අතර ඔ��ෙ� ප�ෙ�ෂණ ප��කා
�වැර�ව එ�දැ��මට ���ට
සැල�ය �� ෙතාර�රැ රා�ය� ලබා
� ඇත. එබැ�� ප�ෙ�ෂණ ප��කා
��ෙ�� ඔබ තවම� ඔෙ� �සලතා
�ර�ණ කර ෙනාමැ� බව ඔබට දැෙ�
න�, මග ෙප��ම ලබා ගැ�මට
���ම ��ගලයා �මා� ය!
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Presentation and 
public speaking Skills

සාමා�ය ��ගලෙය� මරනයට වඩා
�ර���ෙ� කතා ��මට වඩා �ය වන බව
ඔබ දැන ��යාද? අප ෙබාෙහ� ෙදනා
�ර���ෙ� අදහ� �රකාශ ��මට �ය�
ෙම�ම මැ�කම� ද�ව�. අෙ��� 30 වන
�න SLIIT ෙරාටර��� සමාජය ���
�ර���ෙ� කතා ��ෙ� �ය �රැ කර�ෙ�
ෙකෙ�ද ය�න ��බඳ සැ�ය� පව�වන ල�. 

ෙමම සැ�ෙ� ආරා�ත ක�කයා �ෙ�
මාතෙ� ෙට���මා�ට�� සමාජෙ� සභාප�
ෂ�� ��ල� මහතා ය. ඔ� �� ලංකාෙ�
ෙම�ම කටා� රා�යෙ�ද ස�මානලා�
ක�කෙය�. සැ�ය ආර�භ ��ම සඳහා
ෂ�� පළ� වරට �ර���ෙ� කථා කරන �ට
ලද �ය අ�දැ�� සහභා��ව� සමග ෙබදා
ග�ෙ�ය.

වසර ගණනාව� �රා ඔ� ලැ� අ�දැ�� සහ
�ර���ෙ� කතා ��ෙ� වැදග�කම ගැන ෂ��
කතා කෙ�ය.සාරාංශය� ෙලස, සෑම අව�ථාව�ම
ලබා ගැ�ෙ� �ට ඔබෙ� ආ�ම ��වාසය
පව�වාෙගන යෑම ද�වා අව�ය ඉ� සාක�ඡා
ෙක��. බලපෑම� ඇ� කළ හැ� යැ� ඔ� පැව�
වැදග�ම ඉ� ව�� එක� ව�ෙ� ෙ���ශකය�
සමග ස�බ�ධතාවය පව�වා ගැ�ම�. තවද,
අව�ය අ� ඉ� භා�තා ��ෙ� වැදග�කම ගැන ද
ඔ� කතා කෙ�ය. සැ�වාරය අවස� �මට ෙපර,
ෙමම සැ�ෙ� ෙමෙහයව�නා � Rtr.ආකා�
�රනා�� ��� �ර�ෙන��තර වටය ෙමෙහය�ය.
මාතෘකාව ��බඳ �ර�නවලට ���රැ සපයන
අතරම, �ර���ෙ� කථා ��ම සඳහා පමණ�
ෙනාව ��තය ඉ��යට ෙගන යා හැ� උපෙද� ද ඔ�
ලබා ��ෙ�ය.

�ර���ෙ� කථා ��ම ය� ඔබ එක ර�ය�� ජය
ග�නා ෙදය� ෙනාව කාලයාෙ� ඇවෑෙම� ඔබ
යහප� වන ෙදය�. ඔබ පළ� වරට කථාව� කරන
�ට එය අසා�ථක න�, එ�� ෙනානැව� එ��
ඉෙගන ග�න. ආර�භ ��මට ඔබ එම පළ�
�යවර ග�ෙ� න�, ඔබ වඩා ෙහාඳ �ර��ධ
ක�කෙය� �මට හ� පාර ෙතාරාෙගන ඇත.
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Adobe Photoshop ය� ��ට� කලා කෘ�, ඡායාරෑපකරණය
ආ��ත වැඩ ��ම සඳහා ��මාකාර හා ප���ණ
වැඩසටහන� වන අතර එය ඕනෑම ෙදයකට හැ�යාව ඇ�
�රබල සං�කරණ ෙමවල� සපයන අතර එය ඉෙග�මද
අ�ශය පහ�ය.

Adobed!, Adobe Photoshop භා�තෙය� වැඩ ��මට සහ
අ�ත�ගතය� ��මාණය ��මට අව�ය ��ක �සලතා ඔබට
ඉගැ��ම සඳහා SLIIT ෙරාටර��� සමාජය ��� ෙමෙහයවන ලද
සහ සං�ධානය කරන ලද වැඩසටහන�.ෙ� සදහා සංක��ය
��මාණකරැෙව� වන අ�හා� ර�� අප හා එ� �ය. ෙමම
සැ�වාරය 2021 මැ� මස 8 වන �න Zoom හරහා පව�වන ල�.
ෙවන� ෙබාෙහ� සමාග� ��� සපය� ලබන ෙබාෙහ� ��මාණ
මෘ�කාංග වලට වඩා වෘ��කය� Adobe photoshop ෙත�රා
ග�ෙ� ඇ�ද ය�න ��බඳව අ�හා� අපව ද�ව� කල අතර, අ�
Photoshop භා�තා කර�ෙ� ඇ�? Photoshop භා�තා කර�ෙ�
ක�ද? Adobe photoshop එතර� ��ෙ�� ව�ෙ� �ම� �සාද? ෙ�
�ය� කරැ� ඔ� ��� මනාව �රෑපණය කරන ල�. අෙ�
වචනෙය�, ඔ� photoshop � ඉ��රජා�ක ෙල�කයට මඟ
ෙප��ම සඳහා අපෙ� සංචාරක මා�ෙග�පෙ�ශකයා බවට
ප��ය.
 
සැ�ය �රධාන කා�ඩ 4�� සම��ත �ය. පළ�ෙව�ම හා
�රධාන වශෙය� ඔ� සැල�� ��ම, කලා �වරැෙ� �රමාණය�
සහ ව�ණ මාතය� ��ම සඳහා නව කලා �වරැව� ��මාණය
��ම වැ� Photoshop � �ය� �ලධ�ම හරහා අපට මඟ
ෙප�ව�� සැ�ය ආර�භ කෙ�ය. ඡායාරෑප වැ� ��� ��ම
සැ�ෙ� අවසාන ෙකාටස �ය. Photoshop ��බඳ අසං�යාත කරැ�
ඔ�ෙ� අපව චා�කාව� ෙගන යාමට අ�හා� �ය දැ�ෙම�
ස�න�ධ �ය. එය සැබ��ම ඵලදා� සැ�ය�ම �ය.
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ඡායාරෑපයකට ෙබාෙහ� ෙ� පැව�ය හැ�ය. ල�සන ��ෙය�වකට
ෙකතර� ෙදය� කල හැ�දැ� �තා බල�න. ඔබ ඔෙ� ���ර
ගැල�ය �ල ෙමාෙහාත� ගත කළෙහා� ඔබට ��ෙය� සහ
ඡායාරෑප දහ� ගණන� ඇ�බම �රා ��� �ෙබ� දැක ගත හැක.
ඔබට ෙ�වා ස�පාදනය ��මට, �නමා�මක �ප�ශය� ලබා
�මට, �ෙලා� එක� ��මාණය ��මට, වා�තා ��රපටය�
��මට, ��දර අව�ථාව� ස�ත ස���ණ සංචාරක ��ෙය�ව�
��මට ෙහ� ඊට වඩා රසව� අංග එක� ��මට ඔබට අව�ය �ය
හැ�ය.න�� ��ෙය� සං�කරණය ��බඳ ඔෙ� දැ�ම ��ය �සා
ඔබ එයට අෙපාෙහාස� ව� ඇත.ෙ� ෙ��ව �සා SLIIT
ෙරාටර��� සමාජය ��� “Adobed!” වැඩසටහන යටෙ� Adobe
Premiere Pro ��බඳ සැ�ය� පව�වන ල�. “Introduction to Premier
Pro” යන නාමෙය� ෙමම සැ�ය SLIIT � 4 වන වසෙ� උපා�
අෙ��ෂකෙය� වන ඉං�ෙ�රැ �ඨෙ� මා�ය සමාජෙ� සභාප�
ෙම�සර ෙකා�ව�ත ��� ෙමෙහයවන ල�. ෙමම අව�ථාව
ෙමෙහය�මට ඔ� ෙහාඳම ��ගලයා ව�ෙ� ම�ද ය�න
පැහැ��ය.

සැ�ය 2021 මැ� 28 වන �න සවස 5 ට Zoom හරහා පව�වන ලද
අතර එය සවස 6.45 ද�වා පැව��.ෙම�සර, ��ෙය� සං�කරණ
ෙල�කය හරහා අපව සංචාරය� ර�ෙගන �ෙ�ය . ව�ණ
ෙ���ගත ��ම, සං�රා��, �රෙය�ග, ��ෙය� අපනයනය
��ම සහ ���ය� ෙ�ර� � ඇ� සෑම ග�ක ෙමවලම� සහ
අංගය�ම �යාපෘ�ය� ��මාණය ��ෙ� සරල �යවරය�ෙග�
ආර�භ ෙ�. ඔ�ෙ� කැ� ෙපෙනන ඉ��ප� ��ම� සමඟ සැ�ය
���රව� හා ආක�ෂ�ය ��මට ඔ�ට හැ� �ය. ඔබ
��ෙය�ව� ��මාණය ��මට ෙවෙහෙසන ��ගලෙය� න�,
ෙමම සැ�ය ඔබට සං�රහය� �ය. ඔෙ� ��ෙය� සං�කරණ
ගමන ආර�භ ��මට ෙම�සර ඔබට උද� කෙ�ය. දැ� ඔෙ�
කා�යය ව�ෙ� ගැ�රට ��� ඇෙඩ�� ���ය� ෙ�ර� හරහා
��ෙය� සං�කරණ ෙල�කය ගෙ�ෂණය ��ම�.

රචනය : Rtr. අකා� ෙ��
                               අ�ය�ෂක PROFESSIONAL DEVELOPMENT 2020/21

 



ෙරාටර��� සමාජෙ� වෘ��ය සංව�ධන අංශය ��� ආර�භ කරන ලද STRIDE �යාපෘ�ය
අ�ත� ��ව ��යාල කථන තරගය� වන ELOQUENCE 2021 සමඟ සා�ථකව අවස� �ය. ෙමම
තරගය Speaker Stride � අවසාන අ�යර ෙලස පව�වන ලද අතර එය SLIIT Gavel සමාජෙ�
සහෙය�ගෙය� සං�ධානය කරන ල�. තරඟෙ� ��ක පරමා�ථය �ෙ� ජා�ෙ� තරැණ
තරැ�ය�ෙ� ��මාණා�මක ���� සහ සමකා�න �ස�� �රකාශ ��ම සඳහා ෙ��කාව�
සැප�ම�.

2021 මැ� මස 10 වන �න ආර�භ කරන ල�. ෙමම තරගය, දැනට රා�ය ෙහ� රා�ය ෙනාවන
��ව ��යාලයක අ�යාපනය ලබන ෙරාටර��ට�වරැ� සහ ෙරාටර��ට�වරැ� ෙනාවන ���
සදහා �වෘත � අතර ��ෙය� ඉ��ප� ��� 50 කට අ�ක සං�යාව� ලැ�ෙම� ප� පළ� වටය
සඳහා ඉ��ප� ��� මැ� 20 වන �න අවස� �ය.ෙමම කථන ඉ��ප� ���, ���චයකරැව�
7 ෙදෙන�ෙග� �� ම�ඩලය� ��� ඇග�මට ල� කරන ලද අතර, මැ� 23 වන ඉ�දා
අග���රැ ��� අවසාන තරඟයට තරඟ ��ම සඳහා ෙහාඳම ක�කය� 8 ෙදනා ෙත�රා
ගැ��. අවසාන තරගය 2021 මැ� 30 වන �න ZOOM හරහා පව�වන ලද අතර එය ෙ����
හරහා ස��ව �කාශය �ය. ෙමම උ�සවය ���ත කථා, �ෙන�දජනක සංවාද, �ෙන�දා�මක
රංගනය� සහ ස�මාන උෙළල� ස�තව ව�ණව� පැය ��පය� ෙලස ඉ�හාසගත �ය.

 
තරඟෙ� ජය�රාහක�� :

ෙතවන �ථානය - ශ�� ෙ�නාර�න (ෙ�රාෙද�ය ��ව ��යාලය)
අ� අ��රතාවය - ම��ත �රනා�� (ෙමාර�ව ��ව ��යාලය)

�රතාවය (ELOQUENCE ෙමන�ය) - ස�ඩා නසා� (ෙමාර�ව ��ව ��යාලය)

ELOQUENCE
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INTERNATIONAL
SERVICE



 
ෙමම COVID-19 වසංගතය �ළ IQ සහ ගැට� �ස�ෙ� �සලතා සමඟ ��ධ රටව� හා සං�කෘ��
��බඳ දැ�ම ප��ෂා ��ම ෙමම �යාපෘ�ෙ� �රධාන අර�ණ �ය. තවද, සහභා�ව�න�ෙ�
ආර�ෂාව සහ�ක ��ම සහ �ශාලතම අථ�ය ෙ��කාව� හරහා ෙමම ��ග�නා ��ඩාවට
සහභා� �මට ඔ��ට අව�ථාව ලබා �ම ද අපට සා�ථක�වය� අ�කර ගැ�මට හැ� �

ඉල�කය� �ය. ෙමම �යාපෘ�ය 2021 මැ� මස 15 වන �න පව�වන ලද අතර එ�නම �යාපෘ�ය
අවස� කරන ල�. 

�යාපෘ�ය �රධාන අ�යර �න�� සම��ත �ය.
 

අ�යර 01
�රකාශයට ප� කරන ලද සබැ�ය අ�ගමනය කරන ෙලස තරඟකරැව�ට �යම කරන ල�. එය
ඔ��ව ඉ��ට�ර�� ��වකට ෙයා� කෙ�ය. ��ධ අංශ 09 � කාමර ෙලස න� කරන ල�. සෑම
අංශයකම ය� රට� ��බඳ ඉ� අඩං� �ය. එම රටව� 09 ගණනය ��ම සඳහා ඔ��ෙ� IQ සහ
ගැට� �ස�ෙ� �සලතා භා�තා ��මට තරගකරැව� දැ�ව� කරන ල� . රටව� ෙසායා ගැ�ම
අවස� � ප�, ඊලග සබැ�ය අ�ගමනය කර 01 ෙව� අ�යර සඳහා ���රැ ඉ��ප� ��ෙ�
ෙප�රමයට ���රැ ඉ��ප� ��ෙම� අන�රැව, "ම�ටම 01 ස���ණ කරන ල�" ය�ෙව� 

 screenshot එක� ෙයා� ��ෙම� එම අ�යර �මා �ය.
 

අ�යර 02
ෙමම ම�ටෙ�� තරගකරැව�ට �ග� �ර�� ෙවත 

ෙයා� කරන සබැ�ය� හරහා, පළ� ම�ටම සඳහා පැහැ�� කළ ���රැ සහ ෙදවන ම�ටම සඳහා
�රෙ��කාව අඩං�  PDF ෙගා�ව�  සහ �.�.එ� ෙගා�ෙ� අවසාන ��ව ගැන සඳහ� කර��
තරඟකරැව�ට එම රටව� නවය සල�� කර �රෙ��කාෙව� � ඇ� රටාව අ�ව ඒවා ස�බ�ධ
කරන ෙලස පවසන �එ�� ෙගා�ව� බාගත ��මට ���ය. ඔ�� එම රටව� ෙදක ස���ණ කළ

ප�, ඔ��ෙ� 2 වන අ�යර සදහා ���රැ ඉ��ප� කළ ��ව ���. 
 

අ�යර  03
ෙමය ආර�භ �ෙ� �� ��හැර මත පදන�ව සමාජෙ� �ල �ෙලා� අඩ�ෙ� පළ � �ෙලා�

��ෙය�. �ෙලා� අඩ�ෙ�ම, �ග� �ර�� ෙවත ෙයා� කරන තව� සබැ�ය�  හරහා 03 වන අ�යර
සදහා වන අවසාන කා�ය ෙලස �� ��හැර �ෙලා� ��ය� පදන� කරග� �ර�නවලට ���රැ
සැප�මට �� �ය. ෙදවන කා�යය �ෙ� �� ලංකාෙ� ජා�ක ධජය එ� අ�ථය සමඟ ඇ�ම සහ

ඉ��ප� ��ම�.
 

�රධාන ක�ඩාය� 9 � අ��� ක�ඩාය� ���වය� �� ටැ� ෙට� 2.0 � ජය�රාහකය� ෙලස
න� කරන ල�. ජය�රාහකය� �මට වාසනාව�ත �ෙ� ෙ�පාලෙ� RAC KIST ක�ඩායම , ඉ��යාෙ�

B-Surs ක�ඩායම සහ ෙමාර�ව ��ව ��යාලෙ� ආ� ��ය ක�ෙ� අ�යලා ක�ඩායම�.
 

Tic-Tac-Toe ය� SLIIT ෙරාටර��� සමාජය ��� සං�ධානය කරන ලද
අත�ය �යාපෘ�ය�. එෙම�ම Tic-Tac-Toe ය� 2021 � ජා�ය�තර
ෙ�වා අංශෙය� ��ෙකරැ� කරන ලද �ශාලතම ජා�ය�තර

�යාපෘ�ය�. ෙ�ත �ද දැ�ම වැ� ��� ��ම, �රෙ��කා �ස�ම සහ
��ධ රටව� සහ ඒවාෙ� සං�කෘ�� ��බඳ සැඟ�� ඉ� ෙසායා

ගැ�ම සඳහා ෙමම �යාපෘ�ය සං�ධානය කරන ල�.



 
�යාපෘ�ය හා සමගා�ව ��මාණා�මක
තරගය�ද සං�ධානය කරන ල�. Safe Street
��මාණ තරගය උපා� අෙ��ෂක��ට පව�නා
�මාව� ඉ�මවා ��මට සහ ඔ��ෙ� අදහ�
ඔ��ෙ� ඉ��ද�ශනය �ළ �දහෙ� �රකාශ
��මට අව�ථාව� ��මාණය කෙ�ය. �� සැමට
�ර��ත තැන� බවට ප� ��ම සඳහා ෙල�කෙ�
��ධ �රෙ�ශව�� පැ�� ෙරාටර��ට�වරැ සහ
ෙරාටර��ට�වරැ ෙනාවන අය ෙමම �යාපෘ�යට
ස�බ�ධ �හ. තරඟය �� තරඟය, ��ර තරගය
සහ ක� තරගය යන උප කා�ඩ 3 ��
පැවැ���. ඉ��ප� ��� �� ��හැර මත
පදන� �ය.

ඉ��ප� ��� 30 � සමඟ 2021 මැ� 12 වන �න
තරගය සඳහා අය��ප� ලබා ගැ�ම අවස�
කරන ල�. ජය�රාහක�� ෙත�රා ග� ලැ�ෙ�
���චය ම�ඩලය� ���.ජා�ය�තර ෙ�වා
�යාපෘ�ය� සා�ථකව �ම ��ම ස��හ�
කර�� 2021 මැ� 16 වන �න Safe Street
�යාපෘ�ය පැවැ���. ඕනෑම ෙකෙන�ට ත�වම
ඇ��මට ආර��ත �ථානය� "ආර��ත ��"
බවට ප�ව�තනය ��ෙ� ��කා�න අර�ණට
ෙමම �යාපෘ�ය ම�� පහ�ක� සපයන ල�.

      

"අපට සැම�ටම අපෙ� තරැණ තරැ�ය�ෙ�
අනාගතය ෙගාඩනඟා ගත ෙනාහැක. න��
අනාගතය සඳහා අපෙ� තාරැ�යය ෙගාඩනගා
ගත හැ�ය", �ර����� �. රෑ�ෙව��ෙ� ෙමම
උ�ටා දැ��ම මතකෙ� තබා ග���, ��
��හැරවලට එෙර�ව අපෙ� හඩ නැං�ෙ�
�යාපෘ�ය� ෙලස Safe Street ආර�භ කරන
ල�. �� ��හැරවලට ල��ෙ� ��ධ
පැ�කඩය� සහ �� ��බඳව තරැණ��
දැ�ව� ��ම �රධාන අර�� �ය. ෙමම
�යාපෘ�ය ෙග��ය ගැට�වක ෙනාද�නා කරැ�
��බඳව ඇ� ඇ�ම�. �� ��හැර ��ධාකාර
වන අතර අනව�ය �ං�ක අදහ� �රකාශය,

�රෙක�පකා� අ�නය�,අෙශ�භන ෙලස
�රාවරණය �ම, අෙශ�භන ��� තහ� ��ම
සහ ��, �වෘත ෙවළඳෙපාලව� සහ සා��
සං��ණ වැ� ෙපා� �රෙ�ශවල ආග��කය�
��� �ප�ශ ��ම වැ� ඒවා ඉ� සමහර�. ��
��හැර ��ම ෙග��ය �ර�නය� වන අතර
��� �රැෂ ෙ�දය�� ෙතාරව ��ගල�� ෙමම
ආකාරෙ� ��හැරවලට ෙගා�රැ ෙ�.

ෙමම �ල��මට වැ� ව�නාකම� එ� කර��
��ෙය�� ��ව ��යාලෙ� මා�ය, සං�කෘ�ක හා
ස��ෙ�දන ෙදපා�තෙ���ෙ� ක�කාචා��ය�
වන මහාචා�ය මංග�කා ද ��වා මහ��ය අප
හා එ� �ය. සැ�ය �රාවටම මහාචා�ය මංග�කා
��ධ �රජාව�� �� �ංසනය ෙ��ෙව� ඇ�
වන �රධාන කරැ� සහ එ� බලපෑම ඉ�ම�
කලාය. �� ��හැරවලට ෙගා�රැ � තරැණ ගෙ�
තරැ�යකෙ� සැබෑ ��ත කතාව� ද ඇය අප
සමඟ ෙබදා ග�තාය. මහාචා�ය මංග�කා ���
�� ස�පාදනය, සමාජ මා�ය ��බඳ �ය ව�නා
දැ�ම අප සමග ෙබදා ග� අත� අතර �� �ංසනය
��බඳ ෙග��ය දෘ�� ෙක�ණෙය� සාක�ඡා
කළාය. සාක�ඡාෙව� අන�රැව �ර�න
�චාරා�මක වටය�ද පැවැ���.

 



GreenN  vate
ෙ� එල� ඇ�ෙ� පෘ��ෙ� හා මානව ව�ගයාෙ�
�රණා�මකම දශකය�. පෘ��ෙ� �ය� ���ෙ�
ඉරණම �ලග දස වසර �ල ��සාෙ� හැ��ම මත
�රණය ව� ඇත. ග� ���ම, අෙ� වනා�තර සහ
ඒවාෙ� ෛජව ��ධ�වය සංර�ෂණය ��ම සහ

���� බව පව�වාෙගන යෑම යන �ය�ලම �වණැ�
�රණය� වන න�� ෙ�ශ��ක �ප�යාසය�ට

එෙර�ව සට� ��මට එය �රමාණව� ෙනාවන බව
ෙපෙ�.

Greenovate ය� �රසාර නෙව��පාදනය� ���
ව�තමානෙ� ෙග��ය පා�ස�ක අ��දයට �ස��
ෙස�මට උ�සාහ කරන SLIIT ෙරාටර��� සමාජෙ�
�ල��ම�. නෙව��පාදනය අනාගතය ෙමෙහයවන බව
අ� ක�රැ� ද��.ඉ�� එය හ�ත ෙනාකර�ෙ� ඇ�?
ෙල�කෙ� ��ල�ය ෙවනස� ඇ� කළ හ�ත
නෙව��පාදනය� ව�ෙ� �ර� ෙගා�පලව�, ��� ජලය
බැහැර ��ෙ� පැලෑ�, ��ය හා �ළං ෙගා�පලව�, ��
ර�ත ���, ��� බ�න යනා�ය�. අපෙ� තරැණ
ෙරාටර���වරැ� �ළ න�යකරණය� ඇ� ��මට අ�
උ�සාහ කර�.ඉ��යාෙ� SRM KTR, Santa Tecla - ESEN, El
Salvador සහ �ර�ලෙ� Uberlândia Cidade Jardim යන
ෙරාටර��� සමාජ සමඟ අ�වැ� බැඳ ග��� ෙමම
�යාපෘ�ය ජා�ය�තර ෙ�වා �යාපෘ�ය� ෙලස
��යා�මක �ය. 

පළ� අ�යර �ෙ� හ�ත නෙව��පාදනය ය� �ම�ද සහ
ප�සරයට එ� දායක�වය �ම�ද ය�න ��බඳව
දැ�ව� ��ම ය. ඇතැ� හ�ත නෙව��පාදනය�
��බඳව දැ�ව� ��ම සහ ෙමම අ��දයට එෙර�ව
සට� ��ෙ�� ඒවාෙ� වැදග�කම ෙප��ම සඳහා
ෙප��ට� මාලාව� ෙබදා ග�නා ල�.ෙදව�ව, ආරා�ත
ක�කෙය� වන ච��ද ෙ�ර�ංහ මහතාෙ�
සහභා��වෙය� �� ලංකාව සහ ඉ��යාව අතර
ඒකාබ�ධ සාක�ඡාව� සං�ධානය කරන ල�. ෙමම සැ�ය
2021 මැ� 9 වන �න �� ලංකාව, ඉ��යාව, පා��තානය,
බං�ලාෙ�ශය, ���ය සහ ���නය යන රටවල
ෙරාටර��ට�වරැ� 100 ෙදෙන�ෙ� පමණ
සහභා��වෙය� පව�වන ල�. අපෙ� ක�කයාෙ� සරල
වචන �යනවාන� න�යකරණය ය� රා�ෙව� �ටත
��ම පමණ�ම ෙනාව, රා�ව� ෙනාමැ�ව ��ම�.

For a Sustainable Future

  හ�ත නෙව��පාදන ෙග��ය
�යාපාරය� අව�යම කාලය ෙමය�.
ඔෙ�ම ���ම� නෙව��පාදනය�
සමඟ �යාපාරයට ස�බ�ධ �
පෘ��ෙ� ඉරණම ෙවන� කර�න
අ� ඔබට ආරාධනා කර�ෙන�.  

රචනය :  Rtr. ආකා� �රනා��
සාමා�ක 2020/21
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සෑම ෙයෟවනෙය�ටම උප��ම උරැම � �සලතා ඇ� අතර ඒවා �� ෙලස ඔප දැ�ය හැ� න�
��ග�ක සංව�ධනයට, ජා�ක සංව�ධනයට හා ආ��ක ව�ධනයට ධනා�මක දායක�වය� ලබා ෙද�
ඇතැ� ��වාස ෙකෙ�. එබැ��, �ම� නැ� �සලතාවය�ට අව�ථාව� �වෘත කරන �යාපෘ�ය�
ෙලස TALENTANGLE ආර�භ කරන ල�.

"TALENTANGLE" ය� Achievers Lanka �යාපා�ක පාසල, ICBT, IIT, SLIIT, ෙකාළඹ ��ව ��යාලෙ�
කළමනාකරණ හා ��ය �ඨ සහ �� ජයව�ධන�ර ��ව ��යාලවල ෙරාටර��� සමාජ ���
සං�ධානය කරන ලද ඒකාබ�ධ �යාපෘ�ය�. ෙමම �යාපෘ�යට අ��රාහක�වය REDBULL ���
සපයන ල�. "TALENTANGLE" ය� 2020 ව�ෂය �ළ �යාප�ං� 200 කට අ�ක සං�යාව� සමඟ
සං�ධානය කරන ලද �ශාලතම අ�ත� ��ව ��යාල �සලතා �රද�ශනය�.ෙමම �යාපෘ�ය ��ව
��යාල උපා� අෙ��ෂක��ෙ� �සලතා ඉහළ නැං�ම සඳහා සං�ධානය කරන ලද අතර ��ග�
අත�ය ෙ��කාව� �ළ ඔ��ෙ� හැ�යාව� �රද�ශනය ��මට ඉඩ සලස�.

ෙමම �යාපෘ�ය ෙනාවැ�බ� 21 වන �න ආර�භ කරන ලද අතර එ�� තරඟකරැව�ට ඔ��ෙ�
ද�ෂතා ��බඳ ��ෙය�ව� ඉ��ප� කරන ෙලස ඉ�ලා ��න ල�. Facebook මනාප සහ ���රැව�ෙ�
��ෙ�ෂණය� හරහා ඡ�දය �රකාශ ��ෙ� වට ගණනාව�� ප�ව, අවස� තරඟකරැව� ෙත�රා
ග�නා ල�. ෙමම �යාපෘ�ෙ� සා�ථක �ගමනය ස��හ� කර�� මහා අවස� තරගය ෙදසැ�බ� 19
වන �න පැවැ���. �� ලංකාෙ� ��ර��ධ කලාකරැව� වන අශා�� ද අ��� , ර��� �තාන ,
උමාරා �ංහව�ස සහ �� ලංකාෙ� බට�ර නැ�� සංෙ�දනය වන ෙක�� �ගාරා ෙමම �යාපෘ�ය
සඳහා ���චයකරැව� ෙලස අ�වැ� බැඳ ග�හ.

කා�ඩ හතර� යටෙ� ජය�රාහකය� ෙ�� ප�� අතර, වඩා�ම ද�ෂ කා�ඩෙ� 1 �ට 3 ද�වා
�ථාන ද, වඩා� ජන��ය තරඟකරැවා අතර ආක�ෂ�ය �ද� �යාග ��නමන ල�. අෙ�ම ෙරාටර���
සමාජෙ� ,Rtr..අ�රා� තනබාල��දර� තරඟෙ� අ��රතාව �නා ගැ�මට සම� �ය. �ය�ම
ජය�රාහක��ට අ� �බ පත�ෙන�. අවසානය ද�වා අප සමඟ ර�� ���� රා��ය ගත ��මට උද�
��ම ��බඳව �ය�ම ���රැව�ට, තරඟකරැව�ට ෙම�ම අපෙ� ෙ���ෂක��ටද ���ව�ත
ෙව�!

රචනය :  Rtr. ��� ගලෙගාඩ
ෙ�ක� 2020/21



ෙරාටර��� වලට ස�බ�ධ �ෙ� අර�ණ ��ගලයාෙග�
��ගලයාට ෙවන� ෙ�. ෙරාටර��� ය� �ම�දැ� ෙනාදැන,
අපෙග� ෙබාෙහ� ෙදෙන� ෙමම �යාපාරයට ස�බ�ද �ෙ�
��ෙර� �සාය. ��ග�කව, මම ��ර� සමඟ ක� ගත ��ෙ�
පරමා�ථෙය� එ�� න�� , එ� � �ගසම ෙරාටර��� �තර
යාව�කා�න වන, ඉෙග�මට හා ව�ධනය �මට ෙබාෙහ�
අව�ථාව� ඇ� තැන� බව වටහා ග�ෙත�. උපා�
අෙ��ෂකෙය�ට ඔ�ෙ� ව�ණ ෙප��මට සහ ඔ��ෙ� ජාලය�
ව�ධනය කර ගැ�මට ෙමය ෙහාඳම ෙ��කාව වන අතර එය
ඔ��ෙ� වෘ��යට උපකා� ව� ඇත.

ෙරාටර��� ස�ෙ� සැමරැෙ� ෙකාටස� ෙලස “Bring back
memories” යන �හද කතාබහ සං�ධානය කරන ල�. අපෙ�
කාරැ�ක ආරාධනය ��ෙගන Rtn. IPDRR. ��ෂා� බාලා�, අෙ�ම
IPP. ��ෂා ෛව�යර�න, අපෙ� මා�ෙග�පෙ�ශක සමාජ
ස�බ��කාරක ෙම�� ��නෙගාඩ, ���ෙ� ජා�ය�තර
ෙරාටර��ට�වරැ සහ අෙ� ඉ��යාෙ� ��� සමාජය අප හා
එ��ය . සාක�ඡාෙ�� තම කතාව ෙබදාග� IPDRR , ඔ� ���
ෙරාටර��� �යාපාරයට ස�බ�ධ �ෙ� ��ෙර� �සා බව�,
න�� ප�ව තරැණ පර�ෙ� �යාපාරෙ� පරමා�ථය අවෙබ�ධ කර
ග� බව�, ඔ�ෙ� ගම� මා�ගය අවසානෙ� �ය�
ෙරාටර��ට�වරැ�ෙ� �ෙය��තයා බවට ප�� බව� පැව�ෙ�ය.
�ෙ�ෂෙය�ම, උපා� අෙ��ෂකෙය� ෙලස ��ය� ����
කළමනාකරණය ��ෙ� කලාව ඉෙග�ම ඔ�ට සා�ථක
වෘ��ය� සඳහා ද ෙබෙහ�� ඉවහ� � �ෙ�.

අ�දැ�� ෙබදාග� අෙන�� �ෙය��ත��ෙ� කථා�තර,
ෙරාටර��� �යාපාරය �ල   ඔ�� ප�ණාමය � ඇ� ආකාරය
පැහැ�� කෙ�ය. සෑම ෙකෙන�ටම ඔ��ෙ� ��කරම දව� ��
අතර ෙබාෙහ� ක�කෙටා� පරාජය ෙකාට �යම�� ෙම� ���ම�
ෙලස බැබෙළ�නට ඔ��ට හැ� �ය. අ�රැ� 13 ට අ� ළම��
වාසය කරන අනාථ �වාසය� ගැන දැනග� ආකාරය සහ ස�
අ�තෙ� ඔ��ට ඉං��� හා ග�තය ඉගැ��මට �ෙ��ඡාෙව�
ඉ��ප� �මට අව�ය � ආකාරය ��බඳව ��ෂා �ය කතාව ෙබදා
ග�තාය. ඒ හා සමාන කතාව� ���ෙ� �ට “Bring back
memories” සමඟ ස�බ�ධ � ඇෙල� �සා අප සමග ෙබදා
ග�ෙ�ය.

ෙරාටර��ට�වරය� ෙලස ඔ��ෙ� ගමන ස��� ගත කරන
අ�රැ ඉෙගන ගැ�මට තරැණ හා නව ෙරාටර��ට�වරැ�ට ෙමම
සැ�වාරය ෙ�� � බව මම ��වාස කර�. පරා�ථකා� ����
මානව ව�ගයාෙ� අ�වෘ��ය සඳහා සෑම උ�සාහය�ම දර�. අ�
හැෙම�ම පරා�ථකා�ව ෙ� ෙල�කය සෑම �නකම වඩා ෙහාඳ
තැන� බවට ප� කර�, ය� �ෙනක ඒ අ�දැ�� අපෙ� මතකයට
ෙගන ඒමට හැ�ය.
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අප සැමටම සැඟ�� �සලතා ඇත. ෙබාෙහ��ට ඒවා කල එ� ෙනාබැස, ඇග�මට ල�
ෙනා� සැඟ�ම �ෙ�. අලංකාර �ර��� කලාවට සහ �කට ��ර ��මාණය ��ම සඳහා

කලාකා� ඇස� ��මද එෙලස අවධානයට ල� ෙනාවන �සලතාවය�. ෙමම
�සලතාවය ස�ත අය අපට ෙබාෙහ��ට ��ප� ව�ෙ� වැඩ� කරගැ�මට අව�ය�

කලටය. ඔ�� අගය කර� ලැෙබ�ෙ� ඉතා කලා�ර��. 

 

ෙමම ද�ෂ ��ගල�� හ�නාෙගන ඔ��ට අගය ��ම� ලබා�ෙ� අව�යතාවය හා ඒ
සමඟම ෙරාටර��� �යාපාරය ��බඳව දැ�ව� ��ම� ඇ� ��ෙ� පරමා�ථෙය�,

Graphic - Con 2021 ෙල�ක ෙරාටර��� ස�යට සමගා�ව සං�ධානය කරන ල�. ෙමම වසර
සඳහා ෙල�ක ෙරාටර��� ස�ය මා�� 8 වන �න �ට මා�� 14 වන �න ද�වා ෙය� ���.

 

 

Graphic - Con, �ර��� කලාව සහ �කට ��ර යන කා�ඩ 2 �� සම��ත �ය. ෙමම
තරගය �ව�න �රා ��න �ය�ම ෙරාටර���වරැ� සහ ෙරාටර���වරැ� ෙනාවන අයට
�වෘත �ය. �� �� හා තව� ත�වය� යටෙ� පැවැ��� තරගෙය� අවසානෙ�

ජය�රාහක�� ෙදෙදෙන� ෙත�රාග� අතර, ෙස� සහභා��ව�ෙ� ද�ශතා අපෙ� �ල
ෙ���� ��ව හරහා ෙලාවටම �රද�ශනය කරන ල�.

 

අපෙ� �ල �යාග සහකරැ ෙලස Giftholic �� �යාපාරය අ�වැ� බැදග� අතර අපෙ�
සමාජෙ� ෙම�ම අෙන� සමාජවල සාමා�කය�ෙ�ද උෙ�ය��ම� සහභා��වය �සාම

Graphic - Con අ�ශෙය�ම සා�ථක � බව �ව��මය.

 

Graphic - Con � වඩා� ��ග�නා�� ෙකාටස වන ඡ�දය �රකාශ ��ෙ� අ�යර 2021

මා�� 13 වන �න ආර�භ � 2021 මා�� 14 වන �න පා�දර 4.00 ට අවස� �ය.

තරඟකරැව� අතර දැ� තරඟය�� ප�ව ජය�රාහක�� ෙත�රා ග�නා ල�. �ර���
කලා කා�ඩෙ� ජය�රාහකයා �ෙ� Rtr.ඉෙ�� ජය�ලකය. ��ර කථා කා�ඩෙ� ජය

අ�ල ච��මා� �� කරග�නා ල�. 

 

ෙබාෙහ� ද�ෂ තරැණ කලාකරැව� හ�නා ෙගන ඔ��ෙ� හැ�යාව� ෙලාවට
�රද�ශනය ��මට අව�ථාව� ලබා�මට අපට හැ��ම ගැන අ� �හතමා�ව ආඩ�බර

ෙව�.

 

රචනය: අ�ෆා අ�හ�
අ�ය�ෂක Public Relation 2020/21





සෑම වසරකම මා�� 8 වන �න සමර� ලබන ජා�ය�තර කා�තා �නය
(IWD) �නපතා කා�තාව� ��ණ ෙදන ගැට� සහ අ�ෙය�ග ��බඳව

දැ�ව� ��ම� �� කර�. �රධාන වශෙය� ආ��ක, සමාජ, සං�කෘ�ක හා
ෙ�ශපාලන යන අංශය�� කා�තාව�ෙ� ජය�රහණ සැමෙරන ෙමම �නෙ�
ෙ�මාව වා��කව ෙවන� වන අතර කාෙල��ත ෙ�මාව� IWD �රජාව ���
�රණය කර� ලැෙ�.2021 ජා�ය�තර කා�තා �නය සඳහා ෙ�මාව �ෙ�

#ChooseToChallenge ය. ෙමම�� කා�තාව� ��ණ ෙදන අ�ෙය�ග
��බඳව දැ�ව� ��ම සහ ��� �රැෂ ෙ�දය ��බඳව දැ�ව� ��ම

අර�� ෙක��. IWD �රජාව සඳහ� කරන ප��, “අ�ෙය�ගා�මක ෙල�කය�
ය� අව�ෙය� ��න ෙල�කය� වන අතර අ�ෙය�ගෙය� ෙවනස� පැ�ෙ�.
ඒ �සා අ� හැෙම�ම අ�ෙය�ග ��මට ෙත�රා ග��”. කා�තාව� සහ ඔ��
ෙව�ෙව� ෙප� ��මට ඔ�� සමඟ එ�වන ෙලස ඔ�� �රජාව� ��ම�

කළහ.
 

SLIIT ෙරාටර��� සමාජය ��� කරන ලද සමාජ මා�ය �යාපාරය හරහා
කා�තාව� ��ණ ෙදන �ය� අසමානතාවය�ට අ�ෙය�ග ��මට ඔ��

ෙත�රා ග�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න සහ ඔ�� කා�තාව�ට �ව��මට වඩා ෙහාඳ
�ථානය� බවට ෙලාව ප� කර�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න ෙලාවට ද�ව�නට අ�

අපෙ� සාමා�කය�ට අව�ථාව� ලබා ��ෙන�.
මහජන ස�බ�ධතා ක�ඩායම ��� ��මානය කල pledge එක භා�තා
කර�� ඔ�� කා�තාව�ට සහෙය�ගය ද�ව�ෙ� ෙකෙ�ද සහ ඔ��

ෙව�ෙව� කතා කර�ෙ� ෙකෙ�ද ය�න ��බඳව අපෙ� ෙස�
ෙරාටර��ට�වරැ� Instagram ඔ�ෙ� ෙබදාහදා ග�හ. #ChooseToChallenge
සඳහා සහභා� �මට ෙස� සම වයෙ� ��ර� ස�බ�ධ කර ගැ�මට�,

ෙමම ජා�ය�තර කා�තා �නෙ�� කා�තාව� ෙව�ෙව� ෙප� ��ම ��බඳ
ප��ඩය ප�රැවා හැ�මට� සහභා�ව�න� ��ම� කරන ල�. ෙමම කථා

ප�ව අපෙ� �ල ඉ��ට�ර�� ��ෙ� පල ෙක��.
 

ෙමම වැඩසටහන සඳහා අප සමාජෙ� ෙම�ම අෙන�� ෙරාටර���
සමාජවල සාමා�ක�� �ශාල �රමාණය�ද සහභා� �ය.

#ChooseToChallenge �යාපාරය ම�� ෙල�කෙ� කා�තාව� ��ණ ෙදන
ව�තමාන ගැට� සහ අනාගතෙ�� ඒවා පහ�ෙව� වළ�වා ගැ�ම සඳහා
කළ හැ� ��යාමා�ග ��බඳව සමාජය දැ�ව� ��මට අපට හැ� �ය.
අපෙ� සාමා�ක��ෙ� �ය� ෙපාෙරා�� �ය�ෙම� කා�තාව� ෙලස මම

ආඩ�බර � අතර ඔ�� වැ� වැ� ��ස� සමඟ ෙ� ෙල�කය
අ�වා�යෙය�ම �ය� කා�තාව�ට වඩා ආර��ත හා ආර��ත �ථානය�

වන බව �සැකය.
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