آفتاب احمد چوہدری
ڈائریکٹر
آفتاب احمد چوہدری پی ایم ای ایکس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پرایس ای سی پی کے نامزد کردہ ڈائریکٹرہیں۔ وہ اس وقت
آی ڈی پاکستان کے فنانشل مارکیٹ ڈویلپمنٹ (ایف ایم ڈی) پراجیکٹ میں بطورسین ٔیرپالیسی ایڈوائزرکام
یو ایس اے ٔ
ڈپٹی چیف آف پارٹی کی اضافی ذمہ داری ہے۔
پاس
کے
ان
اور
کررہے ہیں
ٔ
ایف ایم ڈی میں شمولیت سے قبل آفتاب صاحب الہوراوراسالم آباد اسٹاک ایکسچینجز میں بطور مینجینگ ڈائریکٹر/سی
ای او کام کرچکے ہیں۔ اور نیشنل ایسٹ مینیجمنٹ کمپنی پاکستان کےنامزد سی او او /سی ای او بھی رہ چکے ہیں۔ اس
ساوتھ ایشین فیڈریشن آف ایکسچینجز کےاعزازی سیکیرٹری جنرل ,ایل ایس ای ٹاور ریٹ مینجمنٹ کمپنی،
کےعالوہ وہ ٔ
آی ای ایس ای سی پاکستان نینشل بورڈ میں شامل ہیں۔
انسٹیٹیوٹ آف فنانشل لٹریسی اور اے ٔ
وہ مختلف کیپٹل مارکیٹ کے اداروں اور تنظیموں کے بورڈز/کمیٹیزمیں شامل رہے ہیں جیسے فیڈریشن آف یوروایشین
آی ایس
اسٹاک ایکسچینجز (ایف ای اے ایس) ،نیشنل کموڈٹی ایکسچینج ،پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ,جے سی آر۔ وی ٔ
(آی ایف ایم پی) اورپاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ
کریڈٹ ریٹنگ کمپنی ,انسٹیٹیوٹ آف فنانشل مارکیٹس آف پاکستان ٔ
گورننس۔
اس کے عالوہ ان ھوں نے کیپٹل مارکیٹ ,انفرا اسٹرکچر اور کارپوریٹ فنانس کے شعبوں میں ایڈوائزری/کنسلٹنگ
سروسزساوتھ ایشین ریجن میں فراہم کی ہیں جیسے پاکستان میں انفرا اسٹرکچر پراجیکٹ ڈویلپمنٹ فیسیلیٹی ,ری
ٔ
اسٹرکچرنگ اینڈ پرایٔویٹایزیشن آف مالدیپ اسٹاک ایکسچینج اینڈ ڈیپازیٹری کمپنی,چٹاگانگ اسٹاک ایکسچینج اور نیپال
اسٹاک ایکسچینج میں سسٹمز کی ضروریات کی نشان رہی اور چٹاگانگ اسٹاک ایکسچینج کی ڈی میوچیال ٔیزیشن کے پالن
کی تیاری۔
ہوے اداروں کے ساتھ ملک میں
آفتاب صاحب کے پاس  30سال کا تجربہ ہےجس کے دوران انھوں نے ترقی کرتے ٔ
اورملک کے باہرکام کیا۔ انھوں نے اپنے کیریر کی ابتداء بطور ایک کمیشنڈ آفیسرکی اور ایک طویل عرصے کے غیر
معمولی چھٹیاں ل ے کرایم بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ انھوں نے سومالیہ میں یونا ٔیٹڈ نیشنزکے آپریشن کے دوران
الجسٹک کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔
تھای بوڈیکس (ایل اے) امریکہ
آفتاب صاھب کے پاس ایم بی اے کی ڈگری ہے جو انھوں نے نکولس اسٹیٹ یونیورسٹیٔ ,
سے حاصل کی ہے۔ اس کےعالوہ وہ امریکہ کی اسٹینفورٹ یونیورسٹی سے ایگزیکیٹومینیجمنٹ پروگرام کی ڈگری بھی
حاصل کر چکے ہیں۔

