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 یک دہاتی یلعج وفن اکزل رپ ذایت الیصفتت رفامہ رکےن ےس رگزی رکںی۔ اٹیٹس کنیب

م وک دہاتی یک یک اجبن ےس   اٹیٹس کنیب د یک یلعج اکزل رپ اجیت ےہ وعا وہ وخد وک اٹیٹس کنیب ےس واہتسب ااکلہر اظرہ رکےن واےل ارفا ویپمکرٹازئڈ  اےنپ  ہک 

م وک  وقیم انشیتخ اکرڈ ربمن، کنیب ااکٔوٹن ربمن، اپس ورڈ وریغہ یسیج ذایت ولعمامت رفامہ ہن رکںی۔ ہ  اےسی وااعقت ےک ابرے  ہی دہاایت  یک اجیت ےہ ہک وعا و

ور ذایت ولعمامت ےک ااشفوہےن یک وصرت ںیم ےنچنہپ وا روں  وک آاگہ رکںی ا دا ےل اصقنن  ےک ےلسلس ںیم وفری وطر رپ اےنپ ںیم اقونن انذف رکےن واےل ا

 وکنیبں ےس راہطب رکںی۔

ن اسلعجزوں   ہی ابت ونٹ یک یئگ ےہ ہک  م وک   یک اجبن ےس ا وفن اکزل وموصل وہ ریہ ںیہ وج وخد وک اٹیٹس کنیب ای درگی اویسنجیں اک ااکلہر اظرہ رک  ابر ابروعا

ور اسھت یہ ہی دیکمھ یھب دےتی ںیہےک رمکلش وکنیبں ںیم وھکےل ےئگ ڈاپزٹ ااکٔوٹن ےک   ہک   قلعتم ذایت ولعمامت احلص رکےن یک وکشش رکےت ںیہ ا

ن ےک اھکوتں وک دنب رک دای دمجنم رک دای اجےئ اگ۔ زںی   وکافئ یک دصتقی ہن وہےن یک وصرت ںیم  ا م وک علطم رکےن ےک ےیللبق  ا  7اٹیٹس کنیب ےن وعا

 ۔ ء وک اکی رپسی رزیلی اجری یک یھت 2018اتسگ 

روں ےس یلیٹ وفن اکزل رپ نپ ربمن، یس انی آیئ یس، اکی /کنیب/اکی ابر رھپ ہی  ہی ابت درہایئ اجیت ےہ ہک اٹیٹس کنیب امرکیئوانفسن کنیب  اھکےت دا

م وک اکی ابر رھپ دہاتی یک اجیت ےہ ہک وہ  ایسی وفن اکزل رپ یسک ذایت ولعمامت اک اقتاض ںیہن رکےتوریغہ یسیج (، ااکٔوٹن ربمنOTPرمہبت اک اپس ورڈ )  ۔ وعا

ور ایسی اکولں یک الیصفتت ےک ابرے ںیم اٹیٹس کنیب یک پلیہ النئ/صخش وک اےنپ وکافئ یھب   ذایت ولعمامت رفامہ ہن رکںی ا

 اس ای لیم اڈیرسی رپ۔، cpd.helpdesk@sbp.org.pk لیم رکںی ایای رپ روپرٹ رکںی  273-727-111-021 

******** 

 

mailto:cpd.helpdesk@sbp.org.pk

