
 

 میں رپورٹ کریں گے نیشنل کرکٹ اکیڈمییاسر شاہ 
 

 ء : 1122دسمبر21الہور،

 

ٹ اسکواڈ سے  ریلیز کرکے نیشنل کرکٹ اکیڈمی الہور یاسر شاہ کو قومی ٹیس لیگ اسپنر

نیشنل کرکٹ اکیڈمی ،یاسر شاہ  اس دوران ۔ ہے کردی گئیرپورٹ کرنے کی ہدایت میں 

 تربیت حاصل کریں گے۔کی زیرنگرانی الہور کے اسپن باؤلنگ کنسلٹنٹ مشتاق احمد 

 

دسمبر کو قومی کرکٹ ٹیم کو کراچی میں دوبارہ جوائن کرلیں گے۔ پاکستان 61یاسر شاہ 

دسمبر سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں  61اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 

 شروع ہوگا۔

 

سے  تیثیح  یلنگ کنسلٹنٹ کؤگزشتہ ہفتے اسپن با  یمشتاق احمد   کسابق ٹیسٹ اسپنر 

میں اسائنمنٹ  روز پر مشتمل 621احمد مشتاق معاہدے کے مطابق ۔کی گئی تھی یتقرر

 کام کریں گے۔ بھی کے ساتھ باؤلرز 61انڈر  اور61کے ساتھ ساتھ  انڈر  باؤلرزڈومیسٹک 

 ۔کو بھی دستیاب ہوں گےمشتاق احمد قومی کرکٹ ٹیم  ضرورت پڑنے پر
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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. 
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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. 

 
 

 

 


