
 

  تربیتی کیمپ قومی کرکٹ ٹیمبسلسلہ  ایڈوائزریمیڈیا 
 

  رضا کے لیےمزید تفصیالت کیمپ سے متعلق تربیتی میڈیا نمائندگان

سے رابطہ (18103001031)، میڈیا منیجر قومی کرکٹ ٹیمکیچلو

 کرسکتے ہیں

 

 ء: 0202جنوری61الہور،

 

ٹیم کا  قومی کے  لیےسیریز بنگلہ دیش کے خالف تین میچوں پر مشتمل ٹی ٹونٹی 

دونوں ۔الہور میں جاری رہے گاقذافی اسٹیڈیم جنوری  تک  08سے 01تربیتی کیمپ

میں آئندہ ۔الہورجنوری کو ہوں گے 01اور  02، 00میچز ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹونٹی

 : ںیہ لیمندرجہ ذ چند روز کے لیے میڈیا کوریج کی تفصیالت 

 

 :بروز جمعہ جنوری 61

 

 تک: قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کا تربیتی سیشن بجے0سے شام  0:81دوپہر  

 قذافی اسٹیڈیم الہور )پیٹرنز انکلوژر( قومی کرکٹر محمد حفیظ  بجے: 0:02دوپہر

 میڈیا ٹاک کریں گےمیں 

 

 :ہفتہبروز جنوری61

 

  پریکٹس میچ کا آغازبجے:  0دوپہر  

 پیٹرنز انکلوژر( میں  قذافی اسٹیڈیم الہوراحسان علی بیٹسمین  بجے:12:40دوپہر(

 میڈیا ٹاک کریں گے

 

 :جنوری بروزاتوار61

 

  بجے: پریکٹس میچ کا آغاز 0دوپہر  

 قذافی اسٹیڈیم الہور )پیٹرنز انکلوژر( میں عماد بٹ  آلراؤنڈر بجے:12:40دوپہر



 میڈیا ٹاک کریں گے

 

 :پیرجنوری بروز02

 

 کا دن آرام 

 

 :منگلجنوری بروز06

 

  میچ کا آغازبجے: پریکٹس  0دوپہر  

 قذافی اسٹیڈیم الہور )پیٹرنز انکلوژر( حارث رؤف فاسٹ باؤلر  بجے:12:40دوپہر

 میں میڈیا ٹاک کریں گے

 

 :جنوری بروزبدھ00

 

  کا آغاز پریکٹس سیشن  آپشنلبجے: 0دوپہر  

  قذافی اسٹیڈیم الہور )پیٹرنز  شعیب ملکقومی کرکٹر  ے:بج  1:30دوپہر

 کریں گےانکلوژر( میں میڈیا ٹاک 

 

 :جنوری بروز جمعرات02

 

  ٹرافی کی تقریب ، پاکستان اور بنگلہ دیش  ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیموں کے کپتان

قذافی اسٹیڈیم میں شرکت کریں گے۔ پریس کانفرنس میں پری سیریز رونمائی اور 

کے اوقات کار کی تفصیالت جلد واقع فار اینڈ بلڈنگ میں شیڈول پریس کانفرنس 

 جائیں گی۔جاری کردی 

 

 شیڈول:

 

 پہال ٹی ٹونٹی میچ بمقام الہور جنوری بروز جمعہ:02

 دوسرا ٹی ٹونٹی میچ بمقام الہور جنوری بروز ہفتہ: 02

 تیسرا ٹی ٹونٹی میچ بمقام الہور جنوری بروزپیر: 01

 پہال ٹیسٹ میچ بمقام راولپنڈی فروری: 66تا 1

 واحد ایک روزہ میچ بمقام کراچی اپریل بروز جمعہ:2

 دوسرا ٹیسٹ میچ بمقام کراچی اپریل:1تا 2

 



– ENDS – 
Media contact: 
 
Ibrahim Badees Muhammad 
Editor – Urdu Content 
Media and Communications 
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk 
M: +92 (0) 345 474 3486 
W: www.pcb.com.pk 
 
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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