
 

 کے دورہ پاکستان کا شیڈول جاریبنگلہ دیش ویمه کرکٹ ٹیم 
 

 3  قذافی اسٹیڈین الہور هیچش پز هشتول سیزیشایک روسٍ  2اور ٹی ٹوًٹی

 ہوگیهیں 

  ًوهبز تک جاری رہے گی 4اکتوبز سے  26سیزیش 
 

 ء: 9302 اگست 03، الہور

 

ٹی ٹوًٹی اور  3بٌگلہ دیش ویوي کزکٹ ٹین ى کزکٹ بورڈ ًے اعالى کیا ہے کہ پاکستا

پز هشتول سیزیش هیں شزکت کے لیے اکتوبز هیں پاکستاى آئے  ایک روسٍ  هیچوں 2

 ۔ًوهبز تک جاری رہے گی 4اکتوبز سے  26سیزیش ۔ گی

 

اکتوبز کو الہور پہٌچے  23لیے شزکت کے دورے هیں ہفتوں پز هشتول  2هہواى ٹین 

سیزیش کا پہال  ٹی ٹوًٹی ۔ہوں گےایوًٹ کے توام هیچش قذافی اسٹیڈین الہو ر هیں گی۔

اکتوبز کو کھیال جائے گا۔ ایک روسٍ سیزیش کے  33سزا اور تی 22دوسزا ، 26 هیچ

 ہوں گے۔ًوهبز کو  4اور  2هقابلے 

 

کا پاکستاى کا یہ دوسزا دورٍ بٌگلہ دیش ویوي کزکٹ ٹین سالوں هیں  4گذشتہ 

هلک هیں اًٹزًیشٌل کزکٹ پی سی بی کی جاًب سے پاکستاى کا دورٍ هہواى ٹین ہے۔

ایک روسٍ بھی کزکٹ ٹین  هیٌشسزی لٌکاکی هکول بحالی کی کاوشوں کا ًتیجہ ہے۔ 

 ۔کا دورٍ کزرہی ہےآئٌدٍ هاٍ پاکستاى اور ٹی ٹوًٹی سیزیش هیں شزکت کے لیے 

 

دورے هیں پاکستاى کا دورٍ کیا تھا۔ 2305کزکٹ ٹین ًے  ویوي بٌگلہ دیشاص سے قبل 

 ایک روسٍ هیچش شاهل تھے۔  2ٹی اور ٹی ٹوً 2هیں 

 

 کے لیے شایک روسٍ هیچ 0ٹی ٹوًٹی اور  4ًے گذشتہ سال کزکٹ ٹین  قوهی خواتیي

سے  3-3ٹی ٹوًٹی سیزیش پاکستاى ویوي کزکٹ ٹین ًے  بٌگلہ دیش کا دورٍ کیا تھا۔ 

 ۔تھا واحد ایک روسٍ هیچ هیں بٌگلہ دیش فاتح رہاکے  سیزیش  جبکہ جیتی
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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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