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FEDERAL GOVERNMENT HAS INCREASED THE AMOUNT OF FLOOD RELIEF PACKAGE TO RUPEES 70 BILLION 
Benazir Income Support Programmee has started disbursement of Rs.25000 to flood affected families of 

Gilgit Baltistan 
2,759,601more families have been identified through National Socio-Econmic Registry  

BISP has so far disbursed over 35 billion rupees among 1,400,896 flood affected families 
  
Islamabad (Sep 23, 2022): Federal Government has increased the amount of Flood Relief Cash Assistance 

Package from Rs.28bn to Rs.70bn for the flood affected families across the country.  

The financial assistance of Rs.25,000 per family is being distributed through Benazir Income Support 

Programme (BISP) in a transparent manner.  

Not only in Balochistan, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa and Punjab but now Benazir Income Support 

Programme has also started the disbursement of Rs.25000 to flood affected families of Gilgit Baltistan as 

well. The aim is to extend the scale of programme in order to reach out the maximum population affected by 

the recent floods for provision of the financial assistance. In this regard Benazir Income Support 

Programmehas identified 2,759,601 more families through its National Socio-Economic Registry (NSER). 

In Balochistan 136,444 flood affected families have received Rs.3411.1 million.983,276affected families of 

Sindh have received Rs.24581.9 million.In Khyber Pakhtunkhwa127,523 families have received Rs.318807.5 

million whereas153,550 families of Punjab have received Rs.383875.0 million.In Gilgit Baltistan103 flood 

affected families have also received Rs. 2.57 million. 

As of Friday evening Benazir Income Support Programme has so far disbursed Rs.35,022,400,000 among 

1,400,896 flood affected families. 

Today 1,550 flood affected families in Balochistan; 133,576families in Sindh; 1,427families in Khyber 

Pakhtunkhwa, 821 in Punjab and 103flood affected families in Gilgit Baltistan have received the financial 

assistance. 

A total of 133,477 flood affected families have received financial assistance today from different campsites 

established in flood hit areas. A control room has been established at Benazir Income Support Pogramme 

headquarters to ensure smooth payments. 

 

 

  



 حکومت  پاکستان

 بینظیر  انکم  سپورٹ  پروگرام

 ٭٭٭٭

 پریس  ریلیز

 ارب روپے کا اضافہ  70وفاقی حکومت   کی  جانب  سےفلڈ ریلیف پیکج کی رقم میں 

بینظیر  انکم سپورٹ پروگرام کے  تحت   گلگت بلتستان کے سیالب   سے  متاثرہ خاندانوں   

 روپے کی  امدادی  رقم  کی   تقسیم   کا  آغاز 25000میں   

مزید  2,759,601قومی  سماجی  و  معاشی  رجسٹری کے ذریعے   سیالب  سے  متاثرہ      

 خاندانوں کی شناخت 

ارب  روپے  سے  زائد  کی  رقم  31خاندانوں  میں     1,246,309سیالب   سے  متاثرہ  

 تقسیم

(:وفاقی حکومت نے ملک بھر میں سیالب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے فلڈ 2022ستمبر 23اسالم آباد )

ارب روپے کر دی ہے۔ بینظیر  انکم  70ارب روپے سے بڑھا کر  28ریلیف کیش اسسٹینس پیکج کی رقم 

روپے فی خاندان کی  تقسیم  شفاف طریقے سے کی جا رہی  25000کے ذریعے  (BISP) سپورٹ پروگرام

 ابوچستان، سندھ، خیبرپختونخوا اور پنجاب   میں  بلکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نےہے۔ نہ صرف بل

روپے کی تقسیم   کا  آغاز  کردیاہے۔اس کا  25000گلگت بلتستان کے سیالب سے متاثرہ خاندانوں کو بھی 

چنے کے لیے مقصد مالی امداد کی فراہمی کے لیے حالیہ سیالب سے متاثرہ زیادہ سے زیادہ آبادی تک پہن

پروگرام   کو  وسعت  دیناہے۔اس سلسلے میں بینظیر  انکم سپورٹ پروگرام نے اپنی  قومی  سماجی  و  

 مزید خاندانوں کی نشاندہی کی ہے۔  2,759,601کے ذریعے  (NSER) معاشی رجسٹری

سندھ میں  روپے مل چکے ہیں۔ملین     3411.1خاندانوں کو   136,444بلوچستان میں سیالب سے متاثرہ 

خاندانوں کو  127,523روپے مل چکے ہیں۔ خیبرپختونخوا میں  ملین   24581.9خاندانوں کو  983,276

روپے ملین     383875.0خاندانوں کو  153,550روپے   مل  چکے  ہیں۔  پنجاب کے  ملین   318807.5

ملین  روپے  مل   2.57متاثرہ  خاندانوں  کو    103موصول ہوئے ہیں۔  گلگت  بلتستان   میں  سیالب  سے  

 چکے  ہیں۔

خاندانوں میں  1,400,896جمعہ کی شام تک بینظیرانکم سپورٹ پروگرام ملک بھر میں سیالب سے متاثرہ

 روپے تقسیم کر چکا ہے۔  35,022,400,000مجموعی طور ہر

  1,427خیبرپختونخوا میں  ، 133,576سندھ میں ، خاندانوں نے  1,550آج بلوچستان میں سیالب سے متاثرہ

 ۔ امدادی رقم وصول کی ہےخاندانوں  نے     103اور  گلگت  بلستان  کے  821،   پنجاب   میں

خاندانوں   نے  سیالب زدہ عالقوں میں قائم مختلف  133,477مجموعی طور پر آج سیالب سے متاثرہ  

سپورٹ پروگرام   ہیڈ کوارٹر میں ایک کنٹرول روم  کیمپوں سے نقد امداد  موصول  کی  ہے۔ بینظیر  انکم

 قائم کیا گیا ہے تاکہ ادائیگیوں   میں  شفافیت  کو   یقینی بنایا جا سکے۔
 


