
 

 کا شیڈول تبدیل میچایک روزہ  کے خالفبنگلہ دیش 
 

  کراچی ٹیسٹ میں کامیابی پاکستان کو آئی سی سی ورلڈٹیسٹ چیمپئن شپ

 کے پوائنٹس ٹیبل پر تیسری پوزیشن پر پہنچا دے گی
 

 :ء0202 مارچ 4، الہور

 

 ۔گیا ہےمیان واحد ایک روزہ میچ کا شیڈول تبدیل کردیا اور بنگلہ دیش کے درپاکستان 

کرکٹ  بنگلہ دیش شیڈول میں تبدیلی کی درخواست بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کی تھی۔

کنڈیشنز سے ہم  کوکھالڑیوں  پاکستان کرکٹ بورڈ سے  درخواست کی تھی کہبورڈ نے

 ۔دیا جائےوقت کاکچھ روز مزیدپریکٹس کے لیے کراچی ٹیسٹ سے قبللیےآہنگی کے 

اپریل سے شروع  5شیڈول ٹیسٹ میچ دونوں ٹیموں کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 

 ہوگا۔

 

یکم اپریل کو نیشنل موں کے مابین واحد ایک روزہ میچ دونوں ٹینئے شیڈول کے مطابق 

اپریل کو اسی مقام پر  3اسٹیڈیم کراچی میں کھیال جائے گا۔ اس سے قبل دونوں ٹیموں نے 

 بنگلہ دیش سے کراچی پہنچے گی۔مارچ کو  92مہمان ٹیم اب کھیلنا تھا۔ایک روزہ میچ 

 

آئی سی سی ایک روزہ ٹیم رینکنگ میں پاکستان چھٹے اور بنگلہ دیش ساتویں نمبر پر 

 پوائنٹس کا فرق ہے۔ 29موجود ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 

 

 ذاکر خان، ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی:

 

مہمانوں بورڈپاکستان کرکٹ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی ذاکر خان کا کہنا ہےکہ 

زیادہ عرصے کے لیے  ابپی سی بی  ہے، لٰہذااون کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا کے ساتھ تع

 ۔کرے گامیزبانی کراچی میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی 

 

کا جوش و ٹیموں کے درمیان میچز کے آغاز سے قبل ہی مداحوں انہوں نے کہا کہ دونوں 

پاکستان کرکٹ بورڈ کو امید ہے کہ اس دوران شائقیِن کرکٹ کو اعلٰی خروش دیدنی ہے، 

 معیار کی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔



 

رنز سے  44سیریز کا پہال ٹیسٹ میچ ایک اننگز اور راولپنڈی میں کھیال گیا نے پاکستان 

پانچ ٹیسٹ میچز کھیلنے  آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان فی الحالجیتا تھا۔ 

کراچی ٹیسٹ میں کامیابی پوائنٹس کے  ساتھ پانچویں نمبر پر موجود ہے۔ 241کے بعد

ٹیمیں  دونوںاوپر لے جائے گی۔سے نیوز ی لینڈ اور انگلینڈ پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان کو 

 بالترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر موجود ہیں۔

 

پوائنٹس  926آسٹریلیا اورپوائنٹس کے ساتھ پہلے  361فی الحال پوائنٹس ٹیبل پر بھارت 

 ساتھ  دوسرے نمبر پر براجمان ہے۔کے 

 

 موجود ہے۔ یہاںآئی سی سی ورلڈٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے پوائنٹس ٹیبل 

 

 نیا شیڈول:

 

 آمد کراچی مارچ: بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی 92

 مارچ: پریکٹس 32اور 31

 یکم اپریل: واحد ایک روزہ میچ بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچی

 اپریل: پریکٹس 4تا  9

ی سی ورلڈٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل دوسرا  میچ بمقام نیشنل اسٹیڈیم اپریل: آئی س 2تا5

 کراچی
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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 
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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. 

 
 

 


