
 

 یک یکانفرنسز اور ٹراف سیپر چز،یم کٹس،ی: پرزیریس یٹونٹ یٹ منزیو

 ڈولیکا ش یرونمائ بیتقر
 

 ء: 2102اکتوبر  22الہور،

 

 زیریپر مشتمل س چوںیم یٹونٹ یٹ 3 انیکے درم موںیٹ نیخوات یک شیاور بنگلہ د پاکستان

 ۔یجائے گ یلیکھ ںیالہور م میڈیاسٹ یاکتوبر تک قذاف 33سے   62

 

 ڈولیپر  ش ادیبن یکانفرنسز کا روزانہ ک سیاور پر چزی،م ننگیکے دوران ٹر زیریس

 : ںیہ لیمندرجہ ذ

 

 اکتوبر: 22

 

 یکراچ میڈیاسٹ شنلیعروج ممتاز  ن میکرکٹ ٹ نیخوات یقوم کٹریسل فیبجے: چ 26 دوپہر

 ۔یگ ںیاسکواڈ کا اعالن کر یقوم ےیکے ل  زیریس یٹونٹ یٹ ںیم

 

 پاکستان آمد۔ یک میکرکٹ ٹ  منیو شید بنگلہ

 

 اکتوبر:22

 

 ۔یکرے گ شنیس ننگیٹر ںیالہور م میڈیاسٹ یقذاف میبجے: پاکستان کرکٹ ٹ 9 صبح

 

 ۔یکرے گ شنیس ننگیٹر ںیالہور م میڈیاسٹ یقذاف میکرکٹ ٹ شیبجے: بنگلہ د 6 دوپہر

 

 میڈیاسٹ یکے بعد قذاف یرونمائ بیتقر یک یکپتان ٹراف یک موںیبجے: دونوں ٹ 2:33 دوپہر

کانفرنسز  سیپر ںیمنزل پر موجود کانفرنس ہال م یدوسر یبلڈنگ ک نڈیواقع فار ا ںیم

 گے۔ ںیکر

 

 اکتوبر:22

 



 ۔یکرے گ شنیس ننگیٹر ںیالہور م میڈیاسٹ یقذاف میبجے: پاکستان کرکٹ ٹ 9 صبح

 

 ۔یکرے گ شنیس ننگیٹر ںیالہور م میڈیاسٹ یقذاف میکرکٹ ٹ شیبجے: بنگلہ د 6 دوپہر

 

 اکتوبر:22

 

 بجے ہوگا۔ 2دوپہر کا آغاز چیم یٹونٹ یپہلے ٹ انیکے درم شیاور بنگلہ د پاکستان

 

 چیکرکٹرز پوسٹ م نیخوات یکا مظاہرہ کرنے وال یکارکردگ نیکے اختتام پر بہتر چیم

 ۔ یگ ںیشرکت کر ںیکانفرنسزم سیپر

 

 اکتوبر: 22

 

 ۔یہوگ ںینہ یسرگرم ایڈیم ای ننگیٹر یکوئ

 

 اکتوبر: 22

 

 بجے ہوگا۔ 23کا آغاز صبح  چیم یٹونٹ یدوسرے ٹ انیکے درم شیاور بنگلہ د پاکستان

 

 چیکرکٹرز پوسٹ م نیخوات یکا مظاہرہ کرنے وال یکارکردگ نیکے اختتام پر بہتر چیم

 ۔ یگ ںیشرکت کر ںیکانفرنسزم سیپر

 

 اکتوبر: 22

 

 ۔یہوگ ںینہ یسرگرم ایڈیم ای ننگیٹر یکوئ

 

 اکتوبر: 21

 

 بجے ہوگا۔ 23کا آغاز صبح  چیم یٹونٹ یٹ سرےیت انیکے درم شیاور بنگلہ د پاکستان

 

 چیوسٹ مکرکٹرز پ نیخوات یکا مظاہرہ کرنے وال یکارکردگ نیکے اختتام پر بہتر چیم

۔یگ ںیشرکت کر ںیکانفرنسزم سیپر  

 
– ENDS – 
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of 
playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training 
provision for officials and coaches. 
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