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  گے سنبھالیں عہدہ اپنا کل میمن مجتبیٰ احمد ٓار بی ایف چیئرمین نئے
 کے کامن پندرہویں میمن مجتبیٰ احمد چیئرمین والے ہونے مقرر نئے کے ٓار بی ایف) خالد حنیف( ٓاباد اسالم

 بی ایف کو مئی6 پیر پر طور امکانی وہ۔ ہیں شامل سے ء1987 میں سروس کسٹم پاکستان پر طور کے افسر

 سٹاف سے الہور کالج مینجمنٹ نیشنل ویں104 نے انہوں۔ گے سنبھالیں عہدہ نیا اپنا کر جا ہیڈکوارٹرز ٓار

 ایڈیشنل کے خزانہ وزارت جو میمن مجتبیٰ احمد۔  ہے سے کراچی تعلق کا ان۔ کیا سے کامیابی کورس کالج

 ڈپٹی میں فارمیشنوں مختلف کی کسٹم پاکستان نے انہوں ‘پہنچے ہوئے کرتے ترقی پر عہدے کے سیکرٹری

 کے درجن ایک بیش و کم سے ُان۔ دیں سرانجام داریاں ذمہ سے حیثیت کی کلکٹر اور کلکٹر ایڈیشنل ‘کلکٹر

 فیلڈ اور ممبر بطور میں ٓار بی ایف افسران کے سروس ریونیو لینڈ ان اور سروس کسٹمز پاکستان بھگ لگ

 کی کامن چودہویں ‘اقبال سعید میاں سے کامن دسویں میں ان۔ ہیں رہے دے سرانجام خدمات میں فارمیشنوں

 بنیادی ٓار بی ایف ممبر کے کامن گیارہویں عالوہ انکے۔ ہیں ٓاپریشنز ریونیو لینڈ ِان ممبر شکیل سیما میڈم

اندھر علی محمد حافظ میں22 سکیل ‘ 

 ٓار بی ایف عہدیدار تین میں22 سکیل پے بنیادی کہ حتیٰ جاوید نوشین میڈم ٓار بی ایف ممبر کی کامن تیرہویں

 ڈاکٹر کسٹم ممبر موجودہ سینئر سے ان۔ ہیں شامل حبیب طاہرہ ثروت ‘یزدانی فضل میں ان۔ ہیں موجود میں

 سے کرنے کام ماتحت کے جونیئر اپنے شاید مطابق کے مزاج اپنے وہ اور ہیں جاتے بتائے ٓاغا جواد

 سے ان بعد کے سنبھالنے عہدہ کا ٓار بی ایف چیئرمین کو عہدیدار کسٹم جونیئر سے اپنے۔ کریں اجتناب

 کے ٓار بی ایف کے کامن چودھویں‘کامن بارہویں ‘کامن تیرہویں ‘کامن گیارہویں ‘کامن دسویں سینئر

 رات۔ہیں بھی بچے انکے اور ہیں شدہ شادی میمن مجتبیٰ احمد۔ ہے سکتی ہو پیدا تشویش میں عہدیداروں

 اپنے اور ہے اہلیت چیز اہم سے سب کہ کہا نے انہوں تو ہوئی بات سے افسر سینئر ایک کے حکومت گئے

۔ ہے وسیع بہت ویژن اور کورسز ، تعلیم انکی ، ہے تجربہ اور عبور پر کام  


