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  مہم سرٹیفکیٹ بنائو پاکستان
 سمندر لئے کے بنانے موثر زیادہ سے زیادہ کو پروگرام) سی بی پی( سرٹیفکیٹ بنائو پاکستان کا حکومت موجودہ

 ایف ایم ٓائی نیز امداد والی ملنے سے ممالک دوست کہ ہے کرتا غمازی کی بات اس دینا ترغیب کو پاکستانیوں پار

 مزید۔ نہیں کافی میں نکلنے سے بحران اقتصادی موجودہ پیکیج ٓائوٹ بیل واال جانے کیا حاصل پر طور ممکنہ سے

 زرمبادلہ اور بنانا بہتر کو توازن کے ادائیگیوں میں حاالت ان۔ ہیں رہے منڈال بھی بادل کے جنگ بھارت پاک کہ یہ

 اکائونٹ ملکی غیر تمام مطابق کے ذرائع حکومتی۔ ہے امتحان کڑا کیلئے حکومت رکھنا نظر گہری پر ذخائر کے

۔ ہیں سکتے کر کاری سرمایہ میں سی بی پی ہیں، ٓاتے میں زمرے کے) کسٹمر نویور( سی وائی کے جو ہولڈر

 مہم افزائی حوصلہ سے حوالے کے شمولیت میں اسکیم اس کی پاکستانیوں مقیم میں بھر دنیا میں ضمن اس حکومت

 ڈالر ہزار اڑھائی قبل سے اس جو ہے، ڈالر ہزار5 حد کم از کم کی کاری سرمایہ میں جس ہے رہی جا کرنے شروع

 میں ماہ تین تک جون کو عزیز وطن سے جس گے سکیں کر استفادہ سے اسکیم اس افراد الکھ85 کہ ہے اندازہ۔ تھی

 کے بحران مالیاتی موجودہ کہ ہے ذکر قابِل بات یہ۔ گا ٓاسکے میسر زرمبادلہ کا تک ڈالر کروڑ50 سے کروڑ30

 اہداف مقررہ کے تعلیم اور صحت وسائل، ٓابی ٹرانسپورٹ، تعمیر، کی سڑکوں میں عرض و طول کے ملک باعث

 اسکیم بنائو پاکستان کہ ہے اندازہ کا خزانہ وزارت میں ضمن اس۔ ہے درکار سرمایہ کثیر لیے کے کرنے حاصل

 کی سرٹیفکیٹس ان۔ گا سکے جا کیا صرف پر منصوبوں کے ترقی و تعمیر متذکرہ سرمایہ واال ہونے حاصل سے

 یہ۔ گا جائے کیا ادا بعد ماہ چھ ہر منافع جبکہ ہے فیصد6.75 کیلئے سال پانچ اور6.25 کیلئے سال تین سود شرح

 رکھتی بھی درجہ کا خدمت عظیم سے حوالے اس بلکہ ہے ُپرکشش صرف نہ کیلئے پاکستانیوں پار سمندر ترغیب

 مثال الزوال ایک کی محبت سے عزیز وطِن شمولیت کی پاکستانیوں پار سمندر میں پروگرام بنائو پاکستان کہ ہے

۔گی ہو ثابت  
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