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AUSTRALIAN HIGH COMMISSIONER TO PAKISTAN CALLS ON SHAZIA MARRI 

Benazir Income Support Program rolled out its operations in flood affected areas within no 
time, Shazia Marri 

Islamabad (2 September 2022) - Australian High Commissioner to Pakistan, Neil Hawkins calls on Federal 
Minister for Poverty Alleviation and Social Safety, Shazia Marri at Benazir Income Support Program 
Headquarters, Islamabad. 

Federal Minister, Shazia Marri expressed her gratitude on behalf of the Government as well as people of 
Pakistan for the announcement of 2 million USD humanitarian assistance by the Government of Australia 
for the flood affected areas in Pakistan. Keeping in view the current devastating situation, Pakistan needs 
help from global community, she added. 

Benazir Income Support Program rolled out its operations in the flood affected areas within no time and 
presently the flood relief activities are operational in 69 districts by establishing more than 400 payment 
sites, Federal Minister Shazia Marri said.  

Shazia Marri congratulated the Neil Hawkins for his appointment as the Australian High Commissioner for 
Pakistan. I am confident that the bilateral relations between the two countries will further be strengthened 
during your tenure, she said. 

Pakistan attaches great importance to its relations with Australia which is rooted in commonality of 
interests, close people to people contacts and shared passion for cricket and there is enormous scope for 
enhancement of mutually beneficial economic, trade and investment opportunities, she added. 

Shazia Marri appreciated Australian’s support during the recent Plenary Meeting of FATF held in Berlin 
in June 2022. 

As Pakistan offers a large pool of highly skilled human resource, therefore, Pakistan would like to develop 
a comprehensive partnership with Australia in economic, trade, education and defense, agriculture, climate 
and science and technology. 

   



 حکومت پاکستان
  بے نظير انکم سپورٹ پروگرام

*****  
  ريليزپريس 
   

  شازيہ مری کی آسٹريلوی ہائی کمشنر سے مالقات

بے نظير انکم سپورٹ پروگرام نے فوری طور پر سيالب سے متاثره عالقوں ميں اپنی 
  کارروائيوں کا آغاز کرديا ہے ، شازيہ مری

   
برائے پاکستان ميں آسٹريليا کے ہائی کمشنر، نيل ہاکنز نے وفاقی وزير  –) 2022ستمبر  2اسالم آباد (

مالقات   سماجی تحفظ،محترمہ شازيہ مری سے بينظير انکم سپورٹ پروگرام ہيڈارٹرزميں تخفيف غربت و 
  کی۔

وفاقی وزير، شازيہ مری نے پاکستان ميں سيالب سے متاثره عالقوں کے ليے حکومت آسٹريليا کی جانب 
تانی عوام کی جانب سے الکه امريکی ڈالر کی انسانی امداد کے اعالن پر حکومت اور پاکس 20سے 

شکريہ ادا کيا۔ انہوں نے مزيد کہا کہ موجوده تباه کن صورتحال کو مدنظر رکهتے ہوئے پاکستان کو عالمی 
  برادری کی مدد کی ضرورت ہے۔

وفاقی وزير شازيہ مری نے کہا کہ بے نظير انکم سپورٹ پروگرام نے فوری طور پر سيالب سے متاثره 
سے زائد ادائيگی مراکز قائم  400ياں شروع کر ديں ہيں اور اس وقت ملک بهر عالقوں ميں اپنی کارروائ

  اضالع ميں سيالب سے متعلق امدادی سرگرمياں چل رہی ہيں۔ 69کئے جاچکے ہيں جن کے تحت 
شازيہ مری نے نيل ہاکنز کو پاکستان ميں آسٹريلوی ہائی کمشنر کے عہدے پر تعيناتی پر مبارکباد 

اس عرصے ميں دونوں ممالک کے درميان دوطرفہ تعلقات  ا کہ مجهے يقين ہے کہ کرتے ہوئے کہ  پيش
  مزيد مضبوط ہوں گے۔

انہوں نے مزيد کہا کہ پاکستان آسٹريليا کے ساته اپنے تعلقات کو بہت اہميت ديتا ہے جس کی جڑيں باہمی 
دونوں ممالک کے  مفادات، عوام سے قريبی رابطوں اور کرکٹ کے ليے مشترکہ جذبات پر مبنی ہيں ۔

  اقتصادی، تجارتی اور سرمايہ کاری کے مواقع بڑهانے کی وسيع گنجائش موجود ہے۔ مابين 
کے حاليہ اجالس کے دوران آسٹريليا کی  FATF ميں برلن ميں ہونے والے 2022شازيہ مری نے جون 

  حمايت کو سراہا۔
ہے اور پاکستان آسٹريليا کے ساته  پاکستان کے پاس ہنر مند انسانی وسائل کا ايک بڑا ذخيره موجود

اقتصادی، تجارت، تعليم، دفاع، زراعت، موسمياتی اور سائنس و ٹيکنالوجی کے شعبوں ميں ايک جامع 
  شراکت داری کو فروغ دينا چاہتا ہے۔

 


