
 

22 April 2022: Federal Minister Shazia Marri chaired a review meeting at the Benazir Income Support 
Program Office and discussed the expansion of the program. 

Secretary Ismat Tahira gave a briefing on the programs and structure of the organization. 

Federal Minister for Poverty Alleviation and Social Security, Shazia Marri, sought suggestions for 
improving the payment system of Benazir Income Support Program and issued instructions to further 
improve it before the release of next installment. She made a review of eligibility and exclusion criteria 
for deserving persons in the program. 

Shazia Marri said that it was unfair to remove deserving people from the program on the basis of 
unnecessary filters. She said that it was not right to exclude deserving persons from the program on the 
basis of foreign visits for attending religious rituals alone. 

She said that the exclusion of people from Benazir Income Support Program on the basis of mobile 
spending is unfair. 

Shazia Marri said that if people have to be expelled from the program, then first empower them. 

In the end, she said that the name of Bibi Shaheed would be used with all the programs as major 
programs are being run under the supervision of BISP. 

 



انکم سپورٹ پروگرام رينظيب  

زيلير سيپر  

وسعت  دياور  پروگرام کو مز یصدارت ک یجائزه اجالس ک ںيانکم سپورٹ پروگرام آفس م رينظينے ب  یمر ہيشاز ريوز یوفاق
۔ ايگ ايپر غور ک نےيد  

انکم سپورٹ پروگرام کے افسران کا  رينظياور ب ید فنگيعصمت طاہره نے پروگراموں اور ادارے کے سٹرکچرپر بر یٹريکريس
۔ايتعارف کرا  

نظام کو بہتر بنانے  یگيانکم سپورٹ پروگرام کے ادائ رينظينے ب یمر ہيتحفظ ، شاز یغربت و سماج فيخفبرائے ت ريوز یوفاق  
 ںيپروگرام م یاور مستحق افراد ک ںيک یجار اتيہدا یبہتر بنانے ک ديقسط سے پہلے اس کو مز یاور اگل ںيطلب ک زيتجاو لئےيک

۔ ايکا اعاده ک نےيکا  نظام کا جائزه  ل عارياور اخراج کے م تيشمول  

پر پروگرام سے مستحق لوگوں نکالنا ناجائز  اديبن یفلٹرز ک یضرور ريہوئے کہا کہ   غ تےيد اتينے افسران کو ہدا یمر ہيشاز
 یلوگ  جو مذہب بي۔ غر ںينہ کيپر مستحق افراد کو پروگرام سے نکالنا ٹه اديبن یہے۔ انہوں نے کہا کہ  صرف عمرے ک

رہتے؟ ںيوه مستحق نہ ايں تو کيملک جائ رونيب لئےيک ارتيز ايرسومات     

 لي۔ موبائںيووه امداد کے مستحق نہ ايتو ک ںيجائ لئےيملک عالج ک رونيب کريامداد ل ايلوگ  اگر قرض  بينے کہا کہ غر انہوں
ہے۔ یپر لوگوں کا پروگرام سے اخراج مستحق لوگوں سے بے انصاف اديبن یخرچ ک    

۔ںيپر کهڑا کر روںيہے تو پہلے ان کو اپنے پ ینے کہا کہ اگر پروگرام سے لوگوں کا اخراج کرنا ہ یمر ہيشاز  

 ینگران ريکے ز یہ  یپ سييا یآئ یب ونکہيکا نام استعمال ہوگا ک  ديشہ یب یانہوں نے کہا کہ تمام پروگراموں کے ساته ب ںيم آخر
۔ ںيبڑے پروگرام چالئے جا رہے ہ  

 

انکم سپورٹ پروگرام رينظيدفتر ب از  

 ٹکرز

یصدارت ک یجائزه اجالس ک ںيانکم سپورٹ پروگرام آفس م رينظينے ب یمر ہيشاز ريوز یوفاق  

پر غور نےيوسعت د ديانکم سپورٹ پروگرام کو مز رينظيب  

یمر ہيجائے گا، شاز اينظام کو بہتر بنا یگيانکم سپورٹ پروگرام کے ادائ رينظيب  

یمر ہيگے، شاز ںيکا دوباره جائزه ل عارياور اخراج کے م تيشمول ںيپروگرام م یک نيمستحق  

یمر ہيپر پروگرام سے مستحق لوگوں نکالنا ناجائز ہے،  شاز اديبن یفلٹرز ک یضرور ريغ  

یمر ہيرہتے؟  شاز ںيوه مستحق نہ ايتو ک ںيملک جائ رونيب لئےيک ارتيز ايرسومات  یلوگ  جو مذہب بيغر  

یمر ہيشاز ں،ينہ کيپر مستحق افراد کو پروگرام سے نکالنا ٹه اديبن یعمرے ک صرف  

یمر ہيشاز ں،يپر کهڑا کر روںيہے تو پہلے ان کو اپنے پ یپروگرام سے لوگوں کا اخراج کرنا ہ اگر  


