
 

 پی سی بی کے چیف فنانشل آفیسر مستعفی
 

 :ء0202جنوری 31الہور،

 

۔ استعفٰی دے دیا عہدے سے  کے پی سی بی کے  چیف فنانشل آفیسربدر منظور خان نے 

عہدے سے الگ رواں ماہ کے اختتام پرمنظور خان  ربدوالے  سی ایف او رہنے سال  آٹھ

 ۔ہوجائیں گے

 

 بدر منظور خان:

 

سے منسلک پاکستان کرکٹ بورڈ  ںیم 1122جوالئی وہ بدر منظور خان کا کہنا ہےکہ 

انہوں نے کہا تجربہ اچھا رہا۔ چیئرمینز کے  ساتھ کام کرنے کا مختلف پانچ  یہاںئے اورہو

 آگے بڑھا جائے۔آگیا ہے کہ اب وقت کہ 

 

کے دوران انہیں بورڈ کی  رہنے سے منسلکنے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈمنظو خان بدر 

اپنے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا انہوں نے   ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے  پر فخر ہے۔

 پی سی بی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔کرتے ہوئے 

 

 احسان مانی، چیئرمین  پی سی بی:

 

کا اہم حصہ پی سی بی کی اعلٰی منیجمنٹ چیئرمین پی سی بی نے  کہاکہ بدر ایم خان 

 ۔مشکور ہیںطرف سے ان کی خدمات پر کی انہوں نے کہاکہ وہ پی سی بی تھے۔

 

 ۔کا عمل جلد شروع کردے گا کروٹمنٹیر ےیکے ل یکرکٹ بورڈ اس آسام پاکستان
– ENDS – 
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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. 

 
 

 

 


