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اسالم آباد)خبر نگار(پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اکنامکس اسالم آباد اور آ ئی ایم 

سائنسز، پشاور کے زیر اہتمام چار روزہ ساالنہ کانفرنس کا آغاز آج بروز سوموار سہ 

پہر 3 بجے ہوگا آئی ایم سائنسز، حیات آباد، پشاور میں منعقد کی جانیوالی کانفرنس کی 

افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی حبیب بینک کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر 

محمد اورنگزیب ہونگے ہائیڈ پینتیس سال سے لگاتار یہ کانفرنس منعقد کراتا ہے جس 

میں دنیا بھر سے دانشور، ریسرچرز، معیشت دان، تعلیمی ماہرین اور طلبا شرکت 

کرتے ہیں اس سال منعقد کی جانیوالی کانفرنس میں غیر ملکی ماہرین کے ساتھ ساتھ 

ملک بھر سے نامور شخصیات ادیب کالم نگار معیشت دان بینکرز اور دیگر بہت 

سارے موضوعات کے ماہرین شرکت کررہے ہیں پاکستان بھر کی یونیورسٹیز کے 

کثیر تعداد میں طلبا اور طالبات بھی اس بین االقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے 

چار روزہ کانفرنس میں پاکستان کو درپیش مسائل اور ان کے حل اور مختلف نوعیت 

 کے بین االقوامی موضوعات کو زیر بحث الیا جائے گا۔

https://www.nawaiwaqt.com.pk/E-

Paper/islamabad/2021-11-22/page-6/detail-24  

 

 

https://www.nawaiwaqt.com.pk/E-Paper/islamabad/2021-11-22/page-6/detail-24
https://www.nawaiwaqt.com.pk/E-Paper/islamabad/2021-11-22/page-6/detail-24


 

 

 



 

 پائیڈ و آئی ایم سائنسز کا چار روزہ کانفرنس کا آغاز ہو گیا

مقررین‘ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کیلئے اکیڈیمیا وریسرچ اداروں کو ملکر کام کرنا چاہیے  
 00:23  2021نومبر  23منگل  

پشاور)اُردو پوائنٹ اخبارتازہ ترین - آن الئن۔ 22 نومبر2021ء( پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اکنامکس 

پشاور کے زیر اہتمام چار روزہ ساالنہ کانفرنس کی افتتاحی کا آغاز ہو گیا  اسالم آباد اور آ ئی ایم سائنسز،

پشاور میں منعقد کی جانیوالی کانفرنس کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی  ۔آئی ایم سائنسز، حیات آباد،

 حبیب بینک کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد اورنگزیب تھے۔

ڈاکٹر محمد ادریس خواجہ نے مہمانوں کو  تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ایس ڈی پی کے سیکرٹری

خوش آمدید کہا اور کانفرنس کے شرکاء کو اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے 

ڈاکٹر ندیم الحق نے کہا کہ پائیڈ  پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اکنامکس اسالم آباد کے وائس چانسلر ہوئے

دنیا بھر سے دانشور، ریسرچرز، معیشت  پینتیس سال سے لگاتار یہ کانفرنس منعقد کروا رہا ہے جس میں

 دان، تعلیمی ماہرین اور طلباء شرکت کرتے ہیں۔

پاکستان کے لیے تھنک ٹینک ہے اور ملک کو درپیش  پاکستان کا قدیم تریں ریسرچ کا ادارہ ہے اور ہائیڈ

مسائل اور چیلنجز کی نہ صرف نشاندہی کرتا ہے بلکہ اس کا حل بھی بتاتا ہے۔ آئی ایم سائنس کے ڈائریکٹر 

کانفرنس ہمارے محمد محسن خان نے کہا کہ ہمارے ادارے کیلئے یہ اعزاز کی بات ہے کہ پائیڈ کی ساالنہ 

انسٹیٹیوٹمیں منعقد ہورہی ہے۔ اس سال منعقد کی جانیوالی کانفرنس میں غیر ملکی ماہرین کے ساتھ ساتھ، ملک 

کالم نگار، معیشت دان، بینکرز اور دیگر بہت سارے موضوعات کے ماہرین ‘ بھر سے نامور شخصیات، ادیب

 نے شرکت کی ۔

پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں سے کثیر تعداد میں طلباء اور طالبات بھی اس بین االقوامی کانفرنس میں شریک 

پاکستان کو درپیش مسائل اور ان کے حل اور مختلف نوعیت کے بین االقوامی  ہوئے ۔ چار روزہ کانفرنس میں
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پشاور میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی کانفرنس  موضوعات کو زیر بحث الیا گیا ۔خیبرپختونخوا کبی دارالحکومت

 ہے جس میں تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے شرکت کی

https://www.urdupoint.com/pakistan/news/peshawar/national-news/live-news-

2968236.html  
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