
امداد  یارب روپے سے زائد ک 4 ںيخاندانوں م 190،326سے  متاثره         البيانکم سپورٹ پروگرام کے تحت  س ريبے نظ
ميتقس  

 

انکم سپورٹ پروگرام ريآباد: بے نظ اسالم  (BISP) اسسٹنس کے تحت سنده، بلوچستان، پنجاب اور  شيک فيليفلڈ ر عےيکے ذر
ہے۔  یجا رہ یامداد فراہم ک یمال یروپے ک 25000سے متاثره ہر خاندان کو   البيس ںيزده عالقوں م البيکے س برپختونخوايخ

چکے  جا ےيک ميروپے تقس 4,784,057,630طور پر  یمجموع ںيخاندانوں م ثرهمتا 190,326اس پروگرام کے تحت اب تک 
۔ںيہ  

 

، 23 ںي، پنجاب م170 ںي۔ سنده مںيگئے ہ ےيمراکز قائم ک یکے خصوص یگيادائ ںيسے متاثره عالقوں م البيس ںيسلسلے م اس
متاثره خاندانوں کو  36,728 ںي۔اب  تک  بلوچستان مںيہ یگئ یسائٹس قائم ک مپيک 84 ںيم یاور کے پ 97 ںيبلوچستان م

خاندانوں  کو    11,409 ںيپختونخواه  م  بريروپے؛خ 2,815,360,366کو  نوںخاندا 112,159 ںيروپے؛ سنده م 927,798,712
۔ںيکئے  جاچکے ہ  ميروپے تقس 754,341,552خاندانوں کو  30,030 ںيروپے  اور پنجاب م   286,557,000  

 

انکم سپورٹ پروگرام ريبے نظ ئرپرسنيتحفظ / چ یغربت و سماج فيبرائے تخف ريوز یوفاق  (BISP) یک یمر ہيمحترمہ شاز 
انکم  رينظي۔ بںيمراکز بروز  ہفتہ کهلے رکهے گئے ہ یگيتمام ادائ ےيکے ل وںيگيادائ  یرقوم  ک  یکو   امداد نيپر متاثر تيہدا

لوگوں کو  ںيہے کہ وه اپنے اپنے عالقوں م یک تيسائٹس پر موجود متعلقہ عملے کو ہدا مپينے ک ہيانتظام یسپورٹ پروگرام ک
۔ںيمکمل تعاون اور سہولت فراہم کر  

 

اپنا ےيکے ل شنيرجسٹر ںياسسٹنس پروگرام م شيک فيليخاندان فلڈ ر متاثره  CNIC  کا  یگياور ادائ ںيسکتے ہ جيپر به 8171نمبر
انکم سپورٹ  ري۔ بے نظںيسائٹ پر جا سکتے ہ مپيک یبيقر  یاپن ےيرقم   حاصل کرنے کے ل   یموصول ہونے پر وه اپن غاميپ

متعلقہ  گريجا سکے۔ امداد اور د ايبنا ینيقيکو  وںيگيہے تاکہ ادائ ايگ ايقائم ک یروم به نٹرولک کيا ںيکوارٹر م ڈيپروگرام کے ہ
بجے تک 7:00بجے سے شام  8:00لوگ صبح  ےيمعلومات کے ل  BISP پر رابطہ  9246312-051 اي ںيکوارٹر جا سکتے ہ ڈيہ

۔ںيکر سکتے ہ  


