
 

دوں میں توسیع نہ کرنے ہکے معبکوچنگ اسٹبف کرکٹ ٹیم کے قومی 

 کب فیصلہ

 
  چیئرهیي پی سی بی احسبى هبًی ًے کرکٹ کویٹی کی سفبرشبت هٌظور

 کرلیں

 
 ء: 9102 اگست7الہور،

 

پبکستبى کرکٹ بورڈ ًے ہیڈ کوچ هکی آرتھر، بیٹٌگ کوچ گراًٹ فالور، بولٌگ کوچ 

کٌٹریکٹ هیں توسیع ًہ کرًے کب فیصلہ کیب گراًٹ لڈى کےہر هحوود اور ٹریٌر ظا

 ۔فوری کررہب ہےپر ًئی تعیٌبتیوں کے لیے عول کب آغبز  توبم عہدوں پی سی بیہے۔ 

 

قوهی هتفقہ فیصلہ کیب ہے کہ جوعہ کو کرکٹ کویٹی کے اجالش هیں توبم هوبراى ًے 

 ۔کی جبئےکوچٌگ اسٹبف کے کٌٹریکٹ هیں توسیع ًہ کرکٹ ٹین کے 

 

 چبروں عہدوں پر ًئی تعیٌبتیوں کے لیے پبکستبى کرکٹ بورڈ اشتہبر جبری کرے گب۔

 

 پی سی بی:  رمین چیئ، احسبن مبنی

 

 کوچس کی کبرکردگی کب توبم کہ  ًے کہباش هوقع پر چیئرهیي پی سی بی احسبى هبًی 

کرًے پر جبهع عول کے بعد اپٌی سفبرشبت تیبر جبئسٍ لیٌے کے لیے ایک طویل اور 

احسبى کرکٹ کویٹی تجربہ کبر اراکیي پر هشتول تھی۔ ۔هشکور ہوں کبکرکٹ کویٹی 

ًئے کوچٌگ اسٹبف کی کے لیےقوهی کرکٹ ٹین رکٹ کویٹی ًے هبًی ًے کہب کہ ک

 هکول اتفبق کیب ہے۔تعیٌبتی پر 

 

 کی بہتری  پبکستبى  کرکٹ ٹین اپٌی تعیٌبتی کے دوراى ًے کہب کہ چیئرهیي پی سی بی 

ہیڈ کوچ هکی آرتھر، بیٹٌگ کوچ گراًٹ فالور، هیں هحٌت کرًے پربھرپور کے لیے

اى کے هستقبل  ۔ هیں کب هشکور ہوں بولٌگ کوچ اظہر هحوود اور ٹریٌر گراًٹ لڈى

 کے لیے ًیک توٌبؤں کب اظہبر کرتب ہوں۔



 

قوهی کرکٹ کی بہتری کے لیے فیصلے احسبى هبًی ًے کہب کہ پبکستبى کرکٹ بورڈ 

 تب رہے گب۔کر
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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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