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 شعبہ تحریِک جدید وقِف جدید
 

 ادائ یک 2021-2020 یدجر  یک تحر 
 

ینجمنٹم لجنا لسٹ یک یگ  
۔  یج  بھ کو جائے  

نئے  ےک ید جد یک تحر  ی  م جس یںد توجہ پر خطبہ ےک حضور  
خالصہ کا خطبہ دوران  ےک اجالس .ہ   یاگ یاک اعالن  کا سال  

۔  جا یاک ل یاخ لہ  د تبا اور جائے  یاک یان ب ئے  
۔ بھیجی   یٹاپڈ یک یگیوں ادائ/وعدوں  ےک  یدجد ِیک تحر   

1 مایہ سہ  
( بھیجی   رپورٹ می   2021 دسمب   ) 

 ادائ یک 2021  یدجر  وقف
 

کو ینجمنٹم لجنا لسٹ یک یگ  
۔  یج  بھ جائے  

نئے  ےک  یدجر  وقف ی  م جس یںد توجہ پر خطبہ ےک حضور  
خالصہ کا خطبہ دوران  ےک اجالس .ہ   یاگ یاک اعالن  کا سال  

۔  جا یاک ل یاخ لہ  د تبا اور جائے  یاک یان ب ئے  
۔ بھیجی   یٹاپڈ یک یگیوں ادائ/وعدوں  ےک  یدجد ِیک تحر   

2 مایہ سہ  
( بھیجی   رپورٹ می   2202 مارچ ) 

مکمل یک  جات وعدہ نئے  ےک  یدجد وقف اور یدجد یک تحر   
. کو ینجمنٹم لجنا یجی  بھ ی  لسٹ   

 رمضان  ےک مہین   می   آپ  کو تحر یک  جد ید ےک بارے م ی   ایک 
 میں رے  با کے  اس میں س  جال ا نہ ہا ما اپنے ۔ رسکلر مےل گا۔ 

 ئے۔  جا یا بتا
 تحر یک  ِجدید ےک  وعدوں /ادائیگیوں  یک اپڈیٹ بھیجی  ۔ 

3 مایہ سہ  
( بھیجی   رپورٹ می   2202 جون ) 

لئے  ےک ید  جد  قف و  اور ید جد یک  تحر سال موجودہ  
وعدوں  ےک  ان  کو ی   اراک اور یںد توجہ پر  وعدوں  اور یگیوں ادائ  
۔  ی  کروائ دہان   یاد یک یگیوں ادائ اور  
۔ بھیجی   ڈیٹ اپ یک یگیوں ادائ/وعدوں  ےک  یدجد ِیک تحر   

4 مایہ سہ  
( بھیجی   رپورٹ می   2202 ستمب   ) 

نکات توجہ  قابل : 
  

یج  بھ بار یکا ی  م  ین  مہ متعلقہ بلکہ  ی  نہ ماہ ہر کو لسٹوں  تمام  .1  
وع ےک سال فہرست /لسٹ یکسلا یحدہعل یکا   ۔ جان   یج  بھ ی  م  رسر کرم براہ  ہ  .2 

۔ یںکر  ارسال  کو یگیوں ادائ / وعدوں مکمل اور  یں کر  استعمال  کا اس رصف   
رپورٹ مایہ سہ متعلقہ کرم براہ ۔ ی  ہ جائ   یج  بھ رسکلرز متعدد  دوران ےک سال  ی  م  3.  

۔ یں کر  ذکر کا ان  بیھ  
 

 
 

 


