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اسالم آباد ( نمائنده جنگ) عالمی بنک نے پاکستان کی نئی حکومت کے اصالحات پالن کی حمایت کے عزم کا اظہارکرتے

ہوئے کہا ہے کہ ملک میں غربت کے خاتمے اور خوشحالی کے فروغ کے لیے معاشی استحکام اور ترقی کی رفتار تیز

تر کرنے کی ضرورت ہے، عالمی بنک کے جنوبی ایشیائی خطے کے نئے تعینات ہونیوالےنائب صدر ہرٹ وگ شیفر نے

پاکستانی حکام سے مالقاتوں میں اس عزم کا اظہار کیا ، ان مالقاتوں میں پاکستان کے اصال حا تی ایجنڈے اور ترقیاتی

ترجیحات پر تبادلہ خیال ہوا،عالمی بینک کے مطابق شیفر نے کہا کہ پاکستان کے دورے کے دوران انہیں موقع مال کہ

وه جان سکیں کہ کس طرح پاکستان کے کروڑوں لوگوں بالخصوص نوجوانوں کی صحت ، تعلیم ، خوراک ، مہارت اور

ڈیجیٹل اکنامی میں سرمایہ کاری سے مدد کی جاسکتی ہے ، اسالم آباد میں اپنے دوروزه دورے کے دوران عالمی بنک

کے نائب صدر نے وزیر خزانہ اسدعمر ، وزیر خارجہ شاه محمود قریشی ، وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت ،

ٹیکسٹائل ، صنعت و پیداوار و سرمایہ کاری عبدالرزاق دائود سے مالقاتیں کیں ، اس موقع پر انہوں نے نجی شعبے اور

سول سوسائٹی کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی مالقاتیں کیں اور تجارت ، عالقائی رابطوں اورڈیجیٹل خلل پر تبادلہ خیال

کیا ، ہرٹ وگ شیفر نے کہا کہ مجھے حکومت پاکستان کے انسانی سرمائے اورروزگار کے مواقع

پیدا کرنے اور سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے کے پالن نےمتاثر کیا جو کہ وه ماحولیات ، آبی وسائل ،کراچی میں

انفراسٹرکچر اور خدمات کے شعبوں میں بہتری ، عالقائی رابطوناور کاروبار میں آسانی پیدا کر کے حاصل کریں گے ،

انہوں نے کہا کہ عالمی بنک وفاقی اور صو با ئی حکومتوں کے فوری طور پر اصالحات پر عملدرآمد کا منتظر ہے

کیونکہ درمیانی مدت کے عرصے میں پاکستان کی ترقی کی رفتار تیز تر کرنے اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے ۔
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