
 

 پاکستانکرکٹ ٹیم کا دورہ  61بنگلہ دیش انڈر
 

  میں ایک روزہ میچوں پر مشتمل سیریز  3تین ر وزہ اور  2مہمان ٹیم

 اکتوبر کو پاکستان پہنچے گی 22 شرکت کے  لیے
 

 ء : 9162 اکتوبر21الہور،

 

بنگلہ ایک روزہ میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے  3تین روزہ اور  2پاکستان کرکٹ بورڈ 

نومبر تک جاری  8اکتوبر سے  22سیریز ۔ کرکٹ ٹیم  کی میزبانی کرے  گا 61دیش انڈر 

کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی  61بنگلہ دیش انڈر رہے گی۔

 بحالی کی طرف ایک اور قدم ہے۔مکمل 

 

اکتوبر کو راولپنڈی پہنچے گی۔ایونٹ کے تمام  22مہمان ٹیم سیریز میں شرکت کے لیے 

 راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔گراؤنڈمیچز کے آرایل 

 

جوابی دورہ ہے۔ اس سے قبل  کرکٹ ٹیم کی جانب سے یہ پاکستان کا  61بنگلہ دیش انڈر 

 بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا۔ نے رواں سال اپریل اور مئی میںکرکٹ ٹیم  61قومی انڈر 

 

ایک روزہ میچوں پر مشتمل  2ٹی ٹونٹی اور  3بنگلہ دیش ویمن کرکٹ ٹیم بھی دوران  اس

 موجود ہوگی۔ ہی میںسیریز کھیلنے کے  لیے  الہور 

 

کرکٹ ٹیم کی  61بنگلہ دیش انڈر دورہ پاکستان کے بعد کامیاب سری لنکا کرکٹ ٹیم کے 

شیڈول کے کی راہ ہمور کرے گی۔ میں مزید انٹرنیشنل ٹیموں کی آمد پاکستان آمد ملک 

کو دسمبر اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو آئندہ سال کے ٹیسٹ کرکٹ ٹیم مطابق سری لنکا 

 آغاز میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔

 

 :ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی،ذاکر خان

 

کرکٹ ٹیم کو  61وہ انڈر  کا کہنا ہے کہ خانڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی ذاکر 

سیریز کے انعقاد سے دونوں کرکٹ بورڈ کے مشکور ہیں۔ پاکستان بھجوانے پر بنگلہ دیش



 مستقبل کے کرکٹرز کی تالش میں مدد ملے گی۔بورڈز کو 

 

ی ضامن کانعقاد  کامیاب کے پاکستان میں انٹرنیشنل میچوںسیریز ذاکر خان نے کہا کہ 

  ۔ہوگی

 

 اسکواڈز:

 

قومی جونیئر سلیکشن کمیٹی کے  سربراہ سلیم جعفر نے تین روزہ اور ایک روزہ سیریز 

 کرکٹ ٹیموں کا اعالن کردیا ہے۔ 61کے لیے  قومی انڈر 

 

 ان کھالڑیوں پر مشتمل ہوگی:کرکٹ ٹیم  61انڈر سیریز کے  لیے قومی تین روزہ 

 

، اسیر مغلمحمد شہزاد، علی حسن، ، (محمد وقاص )نائب کپتانعالیان محمود )کپتان(، 

عباس علی، احمد خان، ابرار افضل، فرہاد خان، ایاز علی اسفند، خالد خان، ، رضوان محمود

 ۔افضل منظور، حسیب عمران اور محمد سکندرشاہ، 

 

 کرکٹ ٹیم ان کھالڑیوں پر مشتمل ہوگی: 61ایک روزہ سیریز کے  لیے قومی انڈر 

 

محمد شہزاد، علی حسن، زین انور، ، (محمد وقاص )نائب کپتانعالیان محمود )کپتان(، 

، اسماعیل خان، عباس علی، احمد خان، اسیر مغلرضوان محمود، خالد خان، علی اسفند، 

 ۔اور  ابتسام رحٰمن، حسین زبیر شنواری، منیب واصف

 

 ٹیم منیجمنٹ:

 

حافظ اعجاز احمد )ہیڈ کوچ اور منیجر(، عبدالمجید )اسسٹنٹ کوچ(، صبور احمد )ٹرینر(، 

 عثمان ہاشمی )ٹیم اینالسٹ(۔اورنعیم الرسول )فزیوتھراپسٹ(

 

 :شیڈول

 

 راولپنڈیگراؤنڈکے آر ایل بمقام  روزہ میچ تینپہال  : اکتوبر 92سے 92

 راولپنڈیگراؤنڈدوسراتین روزہ میچ بمقام کے آر ایل  :یکم نومبراکتوبر سے  01

 راولپنڈیگراؤنڈپہال ایک روزہ میچ بمقام کے آر ایل  :نومبر 4

 راولپنڈی گراؤنڈدوسراایک روزہ میچ بمقام کے آر ایل  :نومبر 1

 راولپنڈیگراؤنڈ ایک روزہ میچ بمقام کے آر ایلتیسرا :نومبر 8
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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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