
ے  ف�ملی کے ل�ئ
2 شناختی کارڈز



فتلیص
فتہچ افترٹفتوفتو ےل اگ افتوفتر اخفتدفتافتن ےک رہ رففتد ےک ےئل انشفتیت اکفترفتڈ انبفتے اگ اتفتہ وفتہ افتےن رھگ وفتافتوفتں 

فتو افتیھ رطفتح اجفتن ےکس افتوفتر رحتفترفتی الصفتوتفتں اک افتامعفتل رکفتےفت۔

فتافتم وسفتافتل
فتای آفتپ افتےن رھگ وفتافتوفتں ےک ےئل افتےس انشفتیت اکفترفتڈفتز انب ےتکس ںیہ وج افتن یک تیصخش ےک افتک ےسیج 

فتافتوفتر فلتخم ولہپفتؤفتں یک ولعمفتافتت رففتافتم رک ےکسفت؟

فتاضفتنی
فتافترفتدفتو / فتافترگفتزفتی فت، فتایفتایفتت

ُکل  فتوفتت  فتدفترفتاکفتر
3 فتدفتن ںیم 3 فتےٹن

فتوفتد  فترفتامفتی / فتزفتر رگفتافتی  فترفترفتی
فتافتس رپفتوفتٹک ںیم ےچب ےک وفتافتدفتن یک رگفتافتی یک زفتافتدفتہ رضفتوفترفتت وہفتیفت۔

فتوفتافتل دفترفتاکفتر
فتلس فت، فتاکفتذ / فتوفتٹ کب فت، فترفتنی ملق فت، فتافترکیفتز )فتافتایفترفتی( فت، فتوفتد )فتافتایفترفتی(
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“فتآفتج م افتک افتوفتر تہب یہ دفتپس رپفتوفتٹک رشفتوفتع رکفتں ےگ افتس رپفتوفتٹک ںیم ےھجم 
فتنی ےہ ہ آفتپ افتےن بس رھگ وفتافتوفتں ےک ابفترفتے ںیم تہب یئن زیچفتں اجفتںی ےگفت۔ 

فتافتس رپفتوفتٹک ںیم م ہی اجفتےن یک وفتش رکفتں ےگ ہ م بس افتک رھگ ںیم رفتےت 
فتوہفتے یھب سک رطفتح افتک دفتوفترفتے ےس ےتلم ےتلج ںیہ ا فلتخم ںیہفت۔ ہی ولعمفتافتت احفتل 

فترکفتے ےک ےئل م بس رھگ وفتافتوفتں ےک تہب یہ زمفتدفتافتر ِافترٹفتوفتوفتز رکفتں ےگفت۔”

فتال  فتدفتن

فتوچفتں ےک ےئل انشفتیت اکفترفتڈ افتک یئن زیچ وہ یتکس ےہفت، فتافتس ےیل رضفتوفترفتی ےہ ہ افتن یک ھجمس و اجفتےن ےئلیک دنمفترفتہ ذفتل وسفتافتل وپفتےھ اجفتںی

فتانشفتیت اکفترفتڈ ای وہفتات ےہفت؟ 1

فتای آفتپ ے یھبک انشفتیت اکفترفتڈ دفتاھ ےہفت؟ 2

فتافتر اہفتںفت، فتو ای آفتپ و انشفتیت اکفترفتڈ ےک وفتی وسفتافتل افتد ےہفت؟ 3

فتافتر آفتپ ےک ےچب و انشفتیت اکفترفتڈ ےک ابفترفتے ںیم ولعمفتم ںیہن و افتس ںیم ربھگفتافتے یک ابفتت ںیہنفت۔ 
فتآفتپ افتان انشفتیت اکفترفتڈ یھب ےچب و دفتاھ رکفت، فتِافتن و اھجمس ےتکس ںیہفت۔

20
فتٹن

پروج�کٹ کا تعارف
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“فتانشفتیت اکفترفتڈ ںیم افتیس ولعمفتافتت وہفتی ںیہ سج ےس یسک صخش یک حیصِ فتےس اچہپفتن وہ ےکسفت۔ ےسیج ہ انفتمفت، فترمفت، فتسن وفتریفتہفت۔ افتس اکفترفتڈ رپ آفتپ یک وصتفتر 
فتافتوفتر رھگ اک اتپ یھب اھکل اجفتات ےہفت۔ افتس رپفتوفتٹک ےک دفتوفترفتافتن م ہی ےنھکیس یک وفتش رکفتں ےگ ہ امہفترفتے رھگ وفتافتوفتں ںیم ای وصخفتایفتت ںیہ وج یتلم 

فتیت ںیہ ا ابفتلک فلتخم ںیہفت۔ افتس ےک ذفترفتہع ےس م رہ افتک رففتد ےک ےئل رفنمفتد انشفتیت اکفترفتڈ انب ےتکس ںیہفت۔ امہفترفتے رھگ ےک رہ رففتد اک افتان افتوفتاھ افتدفتافتز افتوفتر 
فتوسفتےن اک رطفتہق ےہفت۔ ہی تہب رضفتوفترفتی ےہ ہ م رہ یسک یک رفنمفتد افتوفتر افتگ اعفتدفتافتت و رصفتف ںیھجمس ںیہن ہکلب ُافتن اک افترتفتافتم یھب رکفتںفت۔”

10
فتٹن

فتےچب ےس وپفتےئ ہ “فتزن” فتای وہفتی ںیہفت؟ 

“فتزن وفترفتافتت اک افتک وفتٹ ےہ وج وفتافتدفتن ےس افتوفتافتد ںیم لقتنم وہفتات ےہ افتوفتر افتس یک انب رپ افتوفتافتد یک ھچک وصخفتایفتت اک نیعت وہفتات ےہفت۔ ھچک وصخفتایفتت 
فتتہب وفتافتح وہفتی ںیہ وج زن ےک ذفترفتےع وفتافتدفتن ےس افتوفتافتد کت لقتنم وہفتی ںیہفت۔ ےسیج ہ افتک یھ رھگ ےک افترففتافتد یک آفتوھفتں افتوفتر ابفتوفتں اک رفتگفت، فتدفت، 

فترفتتگ اکفتی دفتہع افتک یسیج یہ وہفتی ےہفت۔ ھچک وصخفتایفتت وھتفتڑفتی مک وفتافتح یھب وہفتی ںیہ ےسیج ابفتںی اہفتھ ےس اھکلفتی رکفتانفت، فتزفتابفتن و رفتوفتل رکفتانفت، فتڈفترفتافتگن 
فتںیم تہب افتاھ وہفتان وفتریفتہفت۔” 

فتافتب ےچب و وھتفتڑفتا وغفتر و رکف رکفتے اک ومفتع دفتں افتوفتر ےچین دفتے ےئگ وسفتافتافتت  فتوپفتںی 

فتآفتپ ںیم افتوفتر آفتپ ےک رھگ وفتافتوفتں ںیم وفتن یس زیچفتں تہب وفتافتح وطفتر رپ یتلم یت ںیہفت؟  1

فتآفتپ ںیم افتوفتر آفتپ ےک رھگ وفتافتوفتں ںیم وفتن یس زیچفتں یتلم یت ںیہ وج زفتافتدفتہ وفتافتح ںیھنفت؟ 2

ہم ایک ج�سے ک�وں ہ�ں؟

فتوچفتں ےس دنمفترفتہ ذفتل وسفتافتل وپفتںی

 فتآفتپ ںیم افتوفتر آفتپ ےک رھگ وفتافتوفتں ںیم ای ای وصخفتایفتت یتلم یت ےہفت؟ 1
 ]فتریفتی آفتوھفتں اک رفتگفت، فترفتتگ وفتریفتہ یسیج دنچ اثمفتںی وہ یتکس ںیہفت[فت۔

فتآفتپ یک وفتن یس وصخفتایفتت افتےن رھگ وفتافتوفتں ےس رفنمفتد ےہفت؟ ]فترمفت، فتدنفتدفتہ رفتگفت، فتدنفتدفتہ لیھک وفتریفتہفت[فت۔  2

فتای آفتپ افتےس دفتس وسفتافتل وسفتچ ےتکس ںیہ سج ےس م افتےن رھگ وفتافتوفتں یک اعفتدفتافتت افتوفتر رفتافتے اجفتن ےکسفت؟ فتِافتن دفتس وسفتافتافتت ںیم وفتافتح  3
فتوصخفتایفتت ] فتدفت، فتابفتوفتں اک رفتگفت،فتسن[ فتافتوفتر ذفتافتی رتفتاحفتت ]فتدنفتدفتہ اھفتان رفتگفت، فتومفتنفت، فتلیھک[ فتوہ ےتکس ںیہ
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فتدفتوفترفتا  فتدفتن

فتم ےلہپ یہ ےس دفتس وصخفتایفتت اجفتن ےکچ ںیہ ۔ ہی ولعمفتافتت افتب افتےن رھگ وفتافتوفتں ےک رفنمفتد انشفتیت اکفترفتڈ انبفتے ںیم افتامعفتل رکفتں ےگفت۔ ےچین دفتےئ ےئگ 
فتاخفتہ یک دمفتد ےس رھگ وفتافتوفتں ےک ےیل انشفتیت اکفترفتڑفتز ایفتر رکفتںفت۔ 

فتہچ رھگ ےک رففتد یک اکفتذ رپ رہچفتہ انبفتے یک وفتش رکفتے اگفت، فتافتر آفتپ و اتگل ےہ ہ ہی ےچب ےک ےیل لکشم وہفتاگ و رھگ وفتافتوفتں یک وصتفتر وفتد 
فتیک ذفترفتےع اکپچفتئ اج یتکس ےہ ا رھپ رصفتف انفتم یھب اھکل اج اتکس ےہفت۔ افتر آفتپ اک ہچ کیھٹ ےس اھکلفتی ںیہن رک اتکس و آفتپ ِافتن یک دمفتد ےک ےیل ہطقن اگل 

فتےتکس ںیہفت، فتن و ہچ رٹفتس رکفتےک افتین اھکلفتی یک قشم رک اتکس ےہفت۔

30
فتٹن

�ں  �ے، مل کر شناختی کارڈ بنایئ یئ اآ

 فتاخفتدفتافتی انشفتیت اکفترفتڈ

�ا�د�ا�ن ےک رف�د یک 
�وص�ر / �ڈ�ر�ا�گن

فتانفتم

فترم

فتد

فتابفتوفتں اک رفتگ

فتآفتوھفتں اک رفتگ

فتدفتافتںی اہفتھ / فتابفتںی اہفتھ

فتدنفتدفتہ اھفتان

فتدنفتدفتہ لیھک

فتدنفتدفتہ ملف

فتدنفتدفتہ اجفتوفتر

فتدنفتدفتہ رفتگ

فتدنفتدفتہ ومفتوفتع
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25
فتٹن

انٹرویو کی ت�اری    

5
فتٹن

فتےچب و رپفتوفتٹک ےک دعب دفتوفترفتے دفتن رپ وفتش آفتدمفتد رکفتں افتوفتر افتن یک رشفتت یک وحفتہل افتزفتافتی رکفتںفت۔ ےلھچپ دفتن ںیم اھکسفتے ےئگ قبس و دفتوفتابفترفتہ 
فتدفترہفتافتے ےک ےئل دنمفترفتہ ذفتل وسفتافتل وپفتےھ :

فتل م ے ای ای اھکیسفت؟  1

فتای آفتپ و افتد ےہ ہ آفتپ ںیم افتوفتر آفتپ ےک رھگ وفتافتوفتں ںیم ای وصخفتایفتت یتلم یت ںیہفت؟  2

فتای آفتپ و افتد ےہ م ے انشفتیت اکفترفتڈ ےئلیک وفتن ےس وسفتافتافتت وپفتےھ ےھتفت؟  3

فتای آفتپ آفتج ےک دفتن افتوفتر افتس یک وقشمفتں ےک ےیل ایفتر ںیہفت؟ 4

ی  سابقہ روز کی معلومات کی دهرایئ

“فتہی افتک تہب یہ زمفتدفتافتر قشم ےہفت، فتسج ںیم م افتےن رھگ وفتافتوفتں ےک رفنمفتد انشفتت 
فتاکفترفتڈ انبفتںی ےگفت۔ افتس رمفتہل ںیم افتےن رھگ وفتافتوفتں ےک ابفترفتے ںیم افتیس زیچفتں ےنھکیس و 
فتںی ی وج اشفتد ںیمہ ےلہپ اجفتےن اک ومفتع ںیہن المفت۔ م ے ل دفتس وسفتافتل رپ وغفترفتوفترکف 
فتای اھت افتوفتر رہ رھگ ےک رففتد ےک ےیل افتک افتگ انشفتیت اکفترفتڑ اک اخفتہ یھب انب ایل اھتفت۔ افتب 
فتافتےل رمفتےل یک ابفترفتی آفتیئ ےہ سج ںیم آفتپ رھگ وفتافتوفتں اک افترٹفتوفتو رکفتے ںیگفت، فتنک 
فتافتس ےس ےلہپ ںیمہ افتک افتیس تمکح یلمع افتایفتر رکفتی وہفتی سج ےس م ہن رصفتف افتےن 
فترھگ وفتافتوفتں ےک ابفترفتے ںیم زفتافتدفتہ ےس زفتافتدفتہ ولعمفتافتت احفتل رکفتںیفت، فتہکلب افترٹفتوفتو ںیم افتن 
فتیک دفتیپس یھب اقفتم رفتھ ںیفت۔ ںیمہ وسفتافتافتت وپفتےن اک افتاس رطفتہق افتایفتر رکفتان وہفتاگ ہ 

فتامہفترفتے رھگ وفتافتےل م ےس لھک رک ابفتت تیچ رک ںیفت۔”
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فتےچب و ہی اھجمسفتںی ہ افتن اک رہ وسفتافتل افتن ںیم ےس یسک افتک ظفل ےس رشفتوفتع وہفتان اچفتےیفت۔

فتےچب ےک افتھ لم رک انشفتیت اکفترفتڈ ےک رہ زفترمفتے ےک ےئل وسفتافتافتت ایفتر رکفتںفت۔ آفتپ یک رشفتوفتع ںیم وھتفتڑفتی یس دمفتد ےس ےچب و وسفتافتافتت ایفتر رکفتے ںیم 
فتاکفتی آفتافتی وہ اجفتے یفت۔ آفتپ یک آفتافتی ےک ےیل ھچک اثمفتںی ےچین رففتافتم یک یئ ںیہفت۔

فتآفتپ یک دنفتدفتہ ملف وفتیس ےہفت؟  1

فتآفتپ اپفتاتفتن ےک ےنتک رہشفتوفتں ںیم رفس رک ےکچ ںیہفت؟ فتآفتپ اک دنفتدفتہ رہش وفتن ا ےہفت؟  2

فتآفتپ اک دنفتدفتہ لیھک وفتاس ےہفت؟ 3

فتافتےن رھگ وفتافتوفتں و رتہب اجفتےن ےک ےیل رضفتوفترفتی ےہ ہ ےچب افتک وسفتافتل ےس زمفتد وسفتافتافتت اکنفتںی وج ہ ویکفتں رپ ینبم وہفتںفت۔ آفتپ ےک ھچک وسفتافتافتت 
فتانشفتیت اکفترفتڈ انبفتے ےک اشفتد  فتاکفتم ہن آفتںی ےگفت۔ نک افتن یک وفتہ ےس رھگ وفتافتےل آفتس ںیم افتک دفتوفترفتے و زمفتد رہگفتے افتدفتافتز ےس اجفتن ںی ےگفت۔ 

فتھچک زمفتد وسفتافتوفتں یک اثمفتںی ےچین رففتافتم یک یئ ںیہفت۔

فترفتافتی افتاک دنفتدفتہ اھفتان ویکفتں ںیہفت؟  1

فتآفتپ و رکفتٹ ویکفتں دن ےہفت؟  2

فتوسفتافتت آفتپ اک دنفتدفتہ رہش ویکفتں ےہفت؟  3

فتای 	 

فتویکفتں 	 

فتب 	 

فتوفتن 	 

فتافتب ےچب رھگ ےک رہ رففتد اک افتگ افتگ افترٹفتوفتو رکفتں ےگ افتوفتر افتن ےک وجفتافتابفتت افتےن اپفتس وفتٹ رکفتے رفتںیہ ےگفت۔ افتر ےچب ںیم افتب کت ےنھکل یک 
فتالصفتتی ںیہن ےہ وفت، فتوفتافتدفتن ُافتن ےک ےیل ےطقن اگل ےتکس ںیہ ن و ہچ رٹفتس رکفتےک افتین اھکلفتی یک قشم رک اتکس ےہفت۔ 

فتوچفتں و  فتِافتس ےس آفتاگفتہ رکفتں ہ انشفتیت اکفترفتڈ ےک ایعمفتر و اجفتےن ےک ےئل ھچک وفتافتح رطفتےق ںیہفت۔ ےسیج ہ ہی رضفتوفترفتی ےہ ہچ افترٹفتوفتو ےتیل وہفتے 
فتدنمفترفتہ ذفتل زیچفتوفتں اک ایخفتل رفتےھ 

فترھگ ےک افترفتے افترففتافتد اک افترٹفتوفتو رکفتان افتوفتر دفتپس وسفتافتل وپفتانفت۔  1

فترھگ ےک رہ رففتد اک وجفتافتب افتن ےک وصخمفتص انشفتیت اکفترفتڈ ےک اخفتےک رپ افصفتی ےس انھکلفت۔  2

فتانشفتیت اکفترفتڈ ایفتر رکفتے ںیم رھبفتوپفتر تنحم رکفتان افتوفتر رفنمفتد افتدفتافتز افتانفتانفت۔ 3

30
فتٹن

انٹرویو کا وقت

فتےسفت/فتےنتک 	 
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فترسفتا  فتدفتن

فتل اک دفتن امہفترفتے رپفتوفتٹک اک بس ےس دفتپس اھتفت، فتےہ انفت؟ فتںیمہ ل رہ رھگ ےک رففتد اک افترٹفتوفتو رک ےک انتک زمفتہ آفتا اھت افتوفتر افتیس افترٹفتوفتو یک وفتہ ےس 
فتاشفتد م افتےن رھگ وفتافتوفتں و افتوفتر افتیھ رطفتح ےس اجفتن ےئگ ںیہفت۔ آفتپ ے تہب افتاھ اکفتم ای افتوفتر لبقتسم ںیم افتوفتر یھب ڑبفتے ڑبفتے افترٹفتوفتوفتز رکفتے یک 

فتالصفتتی رفتےت ںیہفت۔ افتس ےس ےلہپ م آفتج یک قشم رکفتں فت، فتآفتپ ےس ل ےک ابفترفتے ںیم دنچ وسفتافتل وپفتںی ےگ :

فتای آفتپ فتو ل یک قشم ںیم زمفتا آفتافت؟  1

فتای آفتپ ے رھگ وفتافتوفتں ےک ابفترفتے ںیم وفتی یئن زیچ یھکیسفت؟  2

فتای یسک وسفتافتل ےک وجفتافتب ے آفتپ و ریحفتافتن ایفت؟  3

فتای ل فتےک افترٹفتوفتو ےک دعب آفتپ اک رھگ وفتافتوفتں ےس قلعت ےلہپ ےک اقمفتےل ںیم زفتافتدفتہ رہگفتا وہفتافت؟  4

فتای آفتپ ےک رھگ وفتافتوفتں یک وصخفتتی یتلم یت ےہ ا بس افتک دفتوفترفتے ےس اکفتی فلتخم ںیہفت؟ 5

ی  5سابقہ روز کی معلومات کی دهرایئ
فتٹن

25
فتٹن

�ن رفتافتےت رفتافتںیہ افتوفتر افتن یک وحفتہل افتزفتافتی رکفتے رفتںیہ اتفتہ وفتہ لقتسم افتوفتر دفتل اگل رک ےئن 
�ن وفق�ت

فتہی افتاہفتی رضفتوفترفتی ےہ ہ آفتپ افتےن ےچب یک تنحم و وق�ت
 فتےئن زیچفتں ںیھکیسفت۔

“ فتآفتپ ے ےلھچپ دفتو دفتوفتں ںیم تہب تنحم یک ےہ افتوفتر م آفتپ اک زعفتم دفتھک رک تہب اتمفتر وہفتے ںیہفت۔ آفتپ ے افتان اکفتم لمکم رکفتے یک رتہبفتن وفتش 
 فتیک ےہفت۔ اشفتابفتشفت؛ فتافتب وفتت آفتای ےہ ہ م بس افتھ ںیھٹیب افتوفتر آفتپ ےک قیقحت اک ہجیتن دفتںیھفت۔ تنحم اک ہجیتن ہشیمہ تہب اشفتدفتافتر 

فتوہفتات ےہفت۔”

ج   نتایئ
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فتےچب و دنمفترفتہ ذفتل دہفتافتت رففتافتم رکفتں: 

فتبس ےس ےلہپ ایفتر رکفتدفتہ انشفتیت اکفترفتڈفتز یک ل دعتفتافتد اتبفتںیفت۔  1

 فتآفتپ بس رھگ وفتافتوفتں اک افترٹفتوفتو ےک ےیل وفتت دفتےن رپ رکشفتہی افتدفتا رکفتںفت۔  2

فتافتب رہ انشفتیت اکفترفتڈ یک ولعمفتافتت و افتگ افتگ شیپ رکفتںفت۔ 3

فتافتر ےچب ںیم ڑپفتےن یک الصفتتی ومفتوجفتد ںیہن ںیہ و وفتافتدفتن افتس رمفتےل ںیم دمفتد رک ےتکس ںیہفت۔ اثمفتل ےک وطفتر رپ رہ زفترمفتہ و افتک ےلمج ںیم دبتفتل رکفتں 
فتافتوفتر ہلمج اک ال ہصح وفتد وبفتےل افتوفتر ےچب و دفتوفترفتا لمکم رکفتے دفتےفت۔ ےسیج ہ 

فتوفتافتدفتن ۔ ہی ریفتا 	 

فتہچ ۔ اھبفتی ےہ 	 

فتوفتافتدفتن ۔ افتس اک انفتم 	 

فتافتب بس رھگ وفتافتوفتں ےک افتھ افتک زمفتے دفتافتر افتوفتر دفتپس لیھک یھب لیھک ےتکس ںیہفت۔ سج ںیم ہچ ا وفتافتدفتن انشفتیت اکفترفتڈ ےک وجفتافتابفتت افتوفتیچ آفتوفتافتز ںیم 
فتبس و اتبفتںی ےگ افتوفتر رھگ وفتافتےل و وبفتےن و ںیہک ںیگفت۔ رھگ وفتافتےل اتبفتںی ےگ ہ وفتہ اکفترفتڈ سک اک ےہفت۔

�افتوفتں ےہ 	  فتہچ ۔ �ہُم

فتوفتافتدفتن ۔ افتس اک دنفتدفتہ رفتگ	 

فتہچ ۔ افتل ےہ	 

فتب آفتپ اک ہچ افترفتے انشفتیت اکفترفتڈ ایبفتن رک ےل و ِافتس یک وحفتہل افتزفتافتی رکفتں ہ وفتہ لبقتسم ںیم ِافتس ےس یھب وفتوصفترفتت افتوفتر رفنمفتد اکفترفتڈفتز انبفتںیفت۔ 
فتافتب آفتپ افتن اکفترفتڈفتز و رھگ ےک افترففتافتد و یھب دفتے ےتکس ںیہفت۔ ا رھپ افتک ڑبفتے ےس اچفتٹ رپیپ رپ بس اکفترفتڈفتز و اکپچ دفتی افتوفتر رھگ یک یسک دفتوفتافتر رپ اکٹل 

فترک افتےن ےچب یک تنحم و رفتافتںیہفت۔

فتم ے انتک ھچک ھکیس ایلفت، فتافتےن رھگ وفتافتوفتں ےک ابفترفتے ںیم افتب ںیمہ اکفتی افتےھ ےس ولعمفتم ےہ ہ م بس ںیم وفتن یس وصخفتایفتت یتلم یت ںیہ افتوفتر 
فتوفتیس رفنمفتد ںیہفت۔ سج ےس م ہی افتدفتافتزفتہ اگلفتںی ےگ ہ امہفترفتی اعفتدفتںی افتوفتر وصخفتایفتت یتلم یت ےہ افتوفتر وفتیس رفنمفتد ںیہفت۔ افتب م افتک لبیٹ انبفتںی ےگ 

فتسج ےس ہی افتدفتافتزفتہ وہ اگ ہ بس ےنتک ےتلم ےتلج ںیہفت۔

15
فتٹن

15
فتٹن

تخل�قی ہونے کا وقت

تعداد م�ں توس�ع
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 فتوفتافتدفتن افتےن ےچب و دنمفترفتہ ذفتل لبیٹ لمکم رکفتے ںیم دمفتد رکفتں ےگفت۔ افتس لبیٹ ںیم وفتہ وسفتافتل دفترفتج وہ ےگ وج انشفتیت اکفترفتڈ رپ ںیھکل 
فتںیگ ںیہفت۔

فترھگ وفتافتےل ن ںیم ہی وصخفتتی 
فتومفتوجفتد ےہ

ُکل فتدفتدفتآفتمٹ

�فتIIIفتافتیفت، فتافتوبفت، فتابفتیفتےسیج فت، فتایفتہ ابفتل

فتےسیج دنفتدفتہ رفتگ 
فتزفترفتد ےہ

�فتII فتابفتیفت، فتاھبفتی

فتاشفتابفتشفت؛ فتم افتک افتوفتر رپفتوفتٹک لمکم رکفتے ںیم اکفتایفتب وہفتےئگ ںیہفت۔ رُہفتےفت؛ 

ج سٹوڈنٹ نتایئ

فترہ رففتد ےک لمکم افتوفتر رفنمفتد انشفتیت اکفترفتڈ


