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 ونڈو، ون رجسٹریشن کمپنی الئن، ٓان ادائیگی ٹیکس ،16 بجائے کے 47 ٹیکس کاروباری

حکومت دے، توجہ خصوصی پر وصولی سے چوروں ٹیکس  
 تعداد کی ٹیکسوں کیلئے طبقے کاروباری میں ملک نے حکومت وفاقی) ایجنسیز نیوز/  جنگ نمائندہ(ٓاباد اسالم

 نئی ہے، کردی فراہم سہولت الئن ٓان کی ادائیگی ٹیکس جبکہ ہے کیا اعالن کا کرنے16 کے کر کم سے47

 سرمایہ چیئرمین اور دأود عبدالرزاق تجارت مشیر۔ گی ہوسکے ذریعے کے ونڈو ون اب رجسٹریشن کی کمپنیوں

 پر نمبر136 میں فہرست کی ممالک دوست کاروباری وقت اس پاکستان کہ ہے کہا نے شریف ہارون بورڈ کاری

 ممالک ؍50 ٹاپ کو اس میں سال پانچ ہدف ہمارا ہے، کی ہدایت کی النے اندر کے100 نےاسے اعظم وزیر ہے،

 کے وزیراعظم کو بدھ کےمطابق تفصیالت۔ گا ریفنڈملے میں دن15 کو کنندگان برٓامد ہے، کا النے میں فہرست کی

 پریس مشترکہ ہمراہ کے شریف ہارون بورڈ کاری سرمایہ چیئرمین نے دأود عبدالرزاق تجارت برائے مشیر

 میں ملک دی، کر فراہم سہولت کی ادائیگی ٹیکس الئن ٓان کیلئے طبقے کاروباری کہ کہا ہوئے کرتے کانفرنس

ٓاسان میں سال پانچ ہیں، جارہی کی پیدا ٓاسانیاں میں کاروبار کیلئے النے کاری سرمایہ  

 رجسٹریشن کی کمپنیوں نئی ہے، ٹارگٹ النا میں ممالک50 ٹاپ سے نمبر ویں136کو پاکستان متعلق سے کاروبار

 جوڑا ذریعے کے ونڈو ون کو پی سی ای ایس ، ٓائی بی او ،ای پنجاب گی، ہوسکے ذریعے کے ونڈو ون اب

 ہیں، شکایات متعلق سے اوقات کے لوڈشیڈنگ اور کنکشن گا،بجلی ٓاجائے میں سسٹم اس بھی سندھ تک ہے،مارچ

 میں صوبوں چاروں کیلئے کاروبار کریگی،ٓاسان فراہم معلومات پر سائٹ ویب کو تاجروں توانائی وزارت اب

 گے، کریں فراہم خدمات گھنٹے24 کو افراد کاروباری یونٹس جائینگے،خصوصی کیے قائم یونٹ خصوصی

 بھی ویزہ بزنس یلئےک ٓاسانی کی کاروں سرمایہ ہے، دیتا کر فراہم میں گھنٹے24 ویزہ بزنس سفارتخانہ پاکستانی

 کہ تھا کہنا کا تجارت مشیر۔ہیں خواہشمند کے کاری سرمایہ میں پاکستان بھی ملک ہے،ہمسایہ گیا دیا کر الئن ٓان

 میں سیاحت اور ،ریزارٹ ہوٹلنگ۔ گی جائے ہو ریفنڈ سے بینک اسٹیٹ میں دن15 رقم کی ان کو کنندگان برٓامد

۔ہے والی ہونے شروع برٓامد کی سائیکلوں موٹر اور ٹریکٹر جبکہ ہیں رکھتے دلچسپی خصوصی وزیراعظم  


