
 

 کا شیڈول طے ہوگیاپاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز 
 

 پاکستان میں ہوں ٹیسٹ میچز 2اور ن ڈےو1ٹی ٹونٹی، 3 شامل سیریز میں

 گے
 

 : ء0202جنوری  41، الہور

 

کے پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سیریز کے شیڈول کو حتمی شکل 

ک ناچیئرمین ششآئی سی سی کے  دوران دی گئی ۔ٰی حکام کے درمیان مالقات کے اعل

 ۔ہے معاون کا کردار ادا کیا میں سیریز کے شیڈول کو حتمی شکل دینے منوہر نے 

 

جنوری تک الہور میں تین ٹی  22سے  22بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نئے شیڈول کے مطابق 

 ٹونٹی میچز کھیلے گی۔

 

 ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ایک لپنڈی میں اوفروری تک ر 11سے 2مہمان ٹیم 

 

دونوں ٹیموں کے درمیان ایک ون ڈے کے اختتام پر   2222ایچ بی ایل پی ایس ایل 

دونوں ٹیموں کے درمیان آئی سی اپریل کو کراچی میں کھیال جائے گا۔  3انٹرنیشنل میچ 

کراچی میں تک اپریل  9سے 5سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل دوسرا ٹیسٹ میچ 

 ہوگا۔

 

 مانی، چیئرمین پی سی بی: احسان

 

سی بی  احسان مانی نے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے شیڈول  چیئر مین پی

کو حتمی شکل دینے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ششانک منوہر کی معاونت 

 کے مشکور ہیں۔

 

 وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی بی:

 

کی نئے شیڈول کی تیاری دونوں بورڈز چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہےکہ 



تین مرتبہ پاکستان آئے انہوں نے کہا کہ شیڈول کے  مطابق بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم جیت ہے۔

 ایک پرامن اور محفوظ ملک ہے۔گی جو اس بات کا ثبوت ہےکہ پاکستان 
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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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