
 

کرکٹ ٹیم  الف سیریز کے لیے قومی خواتین ٹی ٹونٹی بنگلہ دیش کے خ

 کااعالن
 

  کا  اسکواڈ  نئی اور تجربہ کار کھالڑیوں پر مشتملہوم سیریز کے لیے

 عروج ممتازچیف سلیکٹر  انتخاب کیا گیا، 
 

 ء: 2102اکتوبر  23الہور،

 

ٹی ٹونٹی بنگلہ دیش کے خالف عروج ممتاز نے م کی چیف سلیکٹر قومی خواتین کرکٹ ٹی

 یک شیاور بنگلہ د پاکستان رکنی قومی اسکواڈ کا اعالن کردیا ہے۔ 51سیریز کے لیے 

اکتوبر تک  33سے   62 زیریپر مشتمل س چوںیم یٹونٹ یٹ 3انیکے درم موںیٹ نیخوات

 ۔یجائے گ یلیکھ ںیالہور م میڈیاسٹ یقذاف

 

کارکردگی کی  میں کھالڑیوںقومی خواتین کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ جاری مریدکے میں 

لیے قومی اسکواڈ کو حتمی شکل بنگلہ دیش کے خالف سیریز کے کا جائزہ لینے کے بعد 

رکنی  3 قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کام کرنے والی سربراہی میںچیف سلیکٹر کی ۔دی گئی

 اقبال شامل ہیں۔مرینہ میں اسماویہ اقبال اور سلیکشن کمیٹی 

 

 عروج ممتاز، چیف سلیکٹر قومی خواتین کرکٹ:

 

وہ بنگلہ دیش ویمنز کرکٹ  کا کہنا ہے کہچیف سلیکٹر قومی خواتین کرکٹ عروج ممتاز 

دونوں ٹیموں کے درمیان قذافی اسٹیڈیم امید ہے کہ  ،ہیں آمد پر بے حد خوشپاکستان ٹیم کی 

جون میں دورہ جنوبی انہوں نے کہا  کہ ۔گے نی خیز مقابلے  دیکھنے کو ملیںمیں سنس

کی پہلی اسائنمنٹ ہے، ہوم سیریز کے لیے نئی ٹیم کرکٹ یہ قومی خواتین افریقہ کے بعد 

 ۔ہے اور تجربہ کار کھالڑیوں کا انتخاب کیا گیا

 

کی تعداد میں تیزی  مقابلوںخواتین کرکٹ کے دنیائے کرکٹ میں ممتا ز نے کہا کہ عروج 

کو مثبت اور  قومی خواتین کرکٹرزجس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہورہا ہےسے اضافہ 

سیریزی میں مقصد قومی ٹیم کا بنیادی کہ کہا انہوں نے ہوگی۔  جارحانہ کرکٹ کھیلنا

ہ میچوں میں پراعتماد کرکٹ کھیل آئندقومی خواتین کرکٹرز  تاکہہے کامیابی حاصل کرنا 



بنگلہ تیاریوں کے پیش نظر سلیکشن کمیٹی نے۔ عروج ممتاز نے کہا کہ مستقبل کی سکیں

 ۔کیا ہےاسکواڈ میں شامل نئی کھالڑیوں کو میں چنددیش کے خالف سیریز 

 

 اسکواڈ:ٹی ٹونٹی 

 

، خان ہیریجو،گیب انایخان اور ڈ دہیسدرہ نواز، ناہ اض،یر ہیعال)کپتان(،بسمعہ معروف

اقبال،  ہیسعد ر،یصبا نذ ر،یم ثناءد،یاور ارم جاو لیسہ مہیعائشہ ظفر، عم ن،یسدرہ ام

 ۔نیاور انعم ام ازیکائنات امت

 

 ٹیم منیجمنٹ:

 

 شنگیکنڈ نڈیا نتھیاسٹر)نیجمال حس ،(جریمن)لیجل عائشہ،(کوچ ڈیہ یعبور)اقبال امام  

 (۔نالسٹیا )احمد ریاور زب(تھراپسٹ ویفز )اصغر گل رفعتڈاکٹر (،کوچ
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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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