
 

ایک کو بنگلہ دیش نسیم شاہ  کی ہیٹ ٹرک نےراولپنڈی ٹیسٹ:

 دیاشکست کے دہانے پر پہنچااننگز سے 
 

 66 ہیٹ ٹرک کرًے ٹیطٹ دًیبئے کرکٹ هیں ضبلہ فبضٹ ثبؤلر

 ثي گئےثبؤلر تریيکن عور والے

 وکٹیں درکبر 4جیت کے لیے  ایک اًٌگس ضےهیچ هیں پبکطتبى کو 
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ٹیطٹ هیچوں پر هشتول ضیریس کے  2پبکطتبى اور ثٌگلہ دیش کے درهیبى جبری 

ثٌگلہ دیش کو دوضری اًٌگس هیں کے اختتبم پر روز کھیل  تیطرےپہلے هیچ کے

کھالڑی آؤٹ ہوکر پویلیي  6هہوبى ٹین کے  ب ضبهٌب ہے۔ رًس کے خطبرے ک 86

صل کرًے والی رًس کی ثرتری حب 262پہلی اًٌگس هیں واپص لوٹ چکے ہیں۔ 

دوضری اًٌگس هیں تجبٍ کي ًطین شبٍ ًے پبکطتبى کرکٹ ٹین کے فبضٹ ثبؤلر 

 کو شذیذ هشکالت ضے دوچبر کردیب ہے۔ ثٌگلہ دیشثبؤلٌگ کرتے ہوئے 

 

آخری ضیشي  روزطرے تیپٌڈی کرکٹ اضٹیڈین راولپٌڈی هیں جبری ٹیطٹ هیچ کے

 آؤٹهحوود ہللا کو تیج الطالم اور ًجن الحطي شبًتو، فبضٹ ثبؤلر ًطین شبٍ ًے هیں 

یہ  دى کی عور هیں 959اور ضبل 66کرکےہیٹ ٹرک کب اعساز حبصل کیب۔

ہیٹ ٹرک کرًے  کرکٹ هیں ًطین شبٍ ٹیطٹفبضٹ ثبؤلر  اًجبم دیٌے والےکبرًبهہ 

 ثي گئے ہیں۔کن عور تریي ثبؤلر  والے

 

پبکطتبى کی جبًت ضے ثبثراعظن اور اضذ شفیق ًے هیچ کے تیطرے روز 

آغبز دوثبرٍ کھیل کب اًٌگس کے اپٌی پہلی  رًس ضے942وکٹوں کے ًقصبى پر 9

اتوار کے روز رًس ثٌبکر آؤٹ ہوگئے۔ 67اور اضذ شفیق  649ثبثراعظن کیب تو 

۔ پر ًہ ٹھہر ضکبکے عالوٍ پبکطتبى کب کوئی ثلے ثبز زیبدٍ دیر وکٹ حبرث ضہیل 

چھکوں کی  2چوکوں اور  7گیٌذوں پر  609هڈل آرڈر ثلے ثبز حبرث ضہیل ًے 

پہلی اًٌگس  پبکطتبى کی پوری ٹینرًس کی اًٌگس کھیلی۔ 75ثذولت 



ثٌگلہ دیش کے اثو جبئیذ اور رًس ثٌبکر آؤٹ ہوگئی۔ 445اوورز هیں 122.5هیں

 وکٹیں حبصل کیں۔  9،9حطیي ًے روثیل 

 

کی رًس کے خطبرے ضے دوضری اًٌگس کب آغبز کرًے والی هہوبى ٹین  262 

کپتبى هوهي الحق اور ًجن کے هجووعی اضکور پر گریں تو  59وکٹیں  2اثتذائی 

دوًوں کبضلطلہ شروع کیبتبہن پبکطتبى کے خالف هساحوت الحطي شبًتو ًے 

رًس کی شراکت اش وقت ٹوٹی جت فبضٹ ثبؤلر ًطین  76کے درهیبى کھالڑیوں 

فبضٹ ثبؤلر ًوجواى پھیٌکب۔ شبًذار اضپیل شبٍ ًے دى کے آخری ضیشي هیں 

اور هحوود ہللا تیج الطالم ججکہ  98ًجن الحطي شبًتو کو گیٌذوں پر  9ًےهطلطل 

 هکول کی۔اضکور پر آؤٹ کرکے ہیٹ ٹرک اًفرادی صفر، صفر کے کو 

 

دمحم هٹھي هیچ کے  تیطرے روز ثٌگلہ دیش کے آؤٹ ہوًے والے چھٹے ثیٹطویي 

 45دى کے اختتبم پر ثٌگلہ دیش ًے تھے جٌہیں اضپٌر یبضر شبٍ ًے آؤٹ کیب۔

 86رًس ثٌبلیے ہیں۔ هہوبى ٹین کو تبحبل  626وکٹوں کے ًقصبى پر  6اوورز هیں 

 رًس کے خطبرے کب ضبهٌب ہے۔

 

رًس ثٌبکر آؤٹ ہوگئی  299پہلی اًٌگس هیں ٹین پوری کیاش ضے قجل ثٌگلہ دیش 

 تھی۔
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