
 

 رنز کی سبقت 901تان کو بنگلہ دیش پر پاکسراولپنڈی ٹیسٹ:
 

 بببراعظن کی ًبقببل شکطت ضٌچری 

 کیرئیر کی تیطری ضٌچری کےشبى هطعود 
 

 ء: 0000فروری 8،اولپنڈیر

 

ٹیطٹ هیچوں پر هشتول ضیریس کے  2پبکطتبى اور بٌگلہ دیش کے درهیبى جبری 

 وکٹوں کے ًقصبى3ًے  پبکطتبىروز کھیل کے اختتبم پر  دوضرےپہلے هیچ کے

رًس کی برتری حبصل  901کو هہوبى ٹین پر  رًس بٌبلیے ہیں۔ هیسببى  342پر 

کے هڈل آرڈر بیٹطویي  پبکطتبى۔وکٹیں ببقی ہیں7ہوگئی ہے جبکہ اش کی 

 ۔ کریس پر هوجود ہیںرًس بٌبکر 00اور اضذ شفیق 943بببراعظن 

 

پبکطتبى روز دوضرے پٌڈی کرکٹ اضٹیڈین راولپٌڈی هیں جبری ٹیطٹ هیچ کے 

اوپٌر رًس کے جواة هیں اپٌی پہلی اًٌگس کب آغبز کیب تو  233ًے بٌگلہ دیش کے 

ر آؤٹ ہوکر پویلیي واپص لوٹ ابو جبئیذ کی گیٌذپعببذ علی بغیر کوئی رًس بٌبئے 

رًس کی  19ر علی کے ہوراٍ گئے، جص کے بعذ اوپٌر شبى هطعود ًے کپتبى اظہ

ابو جبئیذ کی گیٌذ پر ضلپ هیں  بٌبکررًس  34بھی شراکت قبئن کی تبہن اظہر علی 

تیطری وکٹ کے لیے بببراعظن اور شبى هطعود کے درهیبى کیچ دے بیٹھے۔ 

شبًذار ضٌچریبں اضکور  ًے رًس کی شراکت قبئن ہوئی۔ دوًوں کھالڑیوں 992

شبى هطعود کے کیرئیر کی یہ تیطری اور بببراعظن کی پبًچویں ضٌچری کیں۔ 

آؤٹ کر رًس بٌب 900چوکوں کی  بذولت 99گیٌذوں پر  900شبى هطعودہے۔ 

اًہیں تبجیئل اضالم ًے آؤٹ کیب، جص کے بعذ بببراعظن ًے اضذ شفیق کے ہوئے۔ 

ر بببراعظن دى کے اختتبم پہوراٍ اضکور بورڈ کو چالًے کب ضلطلہ جبری رکھب۔ 

 رًس بٌبکر کریس پر هوجود تھے۔ 00اور اضذ شفیق  943

 

رًس بٌبکر آؤٹ ہوگئی  233پہلی اًٌگس هیں ٹین پوری اش ضے قبل بٌگلہ دیش کی

 تھی۔

 



 اسکواڈ:پاکستان 

 

بببراعظن اضذ شفیق )ضٌذھ(، عببذ علی )ضٌذھ(، اظہر علی، ضٌٹرل پٌجبة )کپتبى(، 

فہین اشرف )ضٌٹرل پٌجبة(، فواد بالل آصف )ضٌٹرل پٌجبة(، )ضٌٹرل پٌجبة(، 

عوراى خبى ضیٌئر اهبم الحق )بلوچطتبى(، حبرث ضہیل )بلوچطتبى(، عبلن )ضٌذھ(، 

ًطین دمحم رضواى )خیبرپختوًخوا(، دمحم عببش )ضذرى پٌجبة(، )خیبرپختوًخوا(، 

شبى هطعود )ضذرى پٌجبة( شبہیي شبٍ آفریذی )ًبردرى(، شبٍ )ضٌٹرل پٌجبة(، 

 یبضر شبٍ )بلوچطتبى(۔اور 
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