
 

 رقم کی جائے گیتاریخ میں  قذافی اسٹیڈیم
 

  ہفتہ کے روز پہلے ٹی پاکستان اور بنگلہ دیش کی ویمنز کرکٹ ٹیمیں
 میں نبردآزما ہوں گیمیچ ٹونٹی 

 تمام کھالڑی کھیلنے پر  میچ انٹرنیشنل پہلی بار قومی کرکٹ کے گڑھ میں
 پرجوش ہیں، کپتان قومی ویمنز کرکٹ ٹیم بسمعہ معروف

  دونوں ٹیموں کے درمیان ہمیشہ خوشی ہوئیبار پھر پاکستان آمد پر ایک ،
  ہے، کپتان بنگلہ دیش ویمنز کرکٹ ٹیم سلمہ خاتون سخت مقابلہ ہوتا

 

 ء: 5102اکتوبر  52الہور،

 

 ایکشن میں دیکھائیپاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم قومی کرکٹ کےگڑھ میں تاریخ میں پہلی بار،

ٹی ٹونٹی میچوں پر  3کی ویمنز کرکٹ ٹیموں کے درمیان دے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش 

 اکتوبر سے ہوگا۔ 62مشتمل سیریز کاآغاز 

 

قومی ویمنز مقابل آئیں گی۔ ماہ میں دوسری مرتبہ ایک دوسرے کے  مد 33دونوں ٹیمیں 

 میچوں کی سیریز میں 4بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا۔  گذشتہ سال اکتوبر میںکرکٹ ٹیم نے 

 سے کامیابی حاصل کی۔ 3-0ٹیم نے   مہمان

 

سیریز میں شرکت نہیں کررہی کھیلنے میں مصروف ندا ڈار آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ 

 ٹی ٹونٹی میچ کے لیے بنگلہ دیش کے خالف پہلےبھی ثناءمیر تجربہ کار اسپنر ۔ہیں

بنگلہ دیش کے  خالف  دونوں کھالڑیوں کی عدم دستیابی کے باعث دستیاب نہیں ہوں گی۔

 بیک اپ کھالڑیوں کو آزمانے کا بہترین موقع ہے۔ اپنےسیریز میزبان ٹیم کے لیے

 

ٹی ٹونٹی میچوں کے عالوہ  3روزہ دورے پر پاکستان آئی بنگلہ دیش ویمنز کرکٹ ٹیم  30

 بھی شرکت کرے گی۔ایک روزہ میچوں میں  6

 

  میں وںمیدان ےمالئشیا کورلڈ چیمپئن شپ میں شامل میچز کے لیےپاکستان کو دسمبر میں 

انگلینڈ کے درحقیقت انگلینڈ کی میزبانی کرنی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم الہور میں شیڈول سیریز



 ی تیاریوں میں معاون ثابت ہوگی۔قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کخالف سیریز کے لیے

 

ٹی ٹونٹی  3خواتین کرکٹ کے فروغ کی پالیسی پر عمل پیرا پاکستان کرکٹ بورڈ نے 

 کے تمام میچوں کو الئیو اسٹریم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔سیریز میچوں پر مشتمل 

 

 بسمعہ معروف، کپتان قومی ویمنز کرکٹ ٹیم:

 

روزہ کیمپ  30سیریز سے  قبل قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمعہ معروف نے کہا کہ 

اسکواڈ میں شامل بیٹرز انہوں نے کہا کہ گئی۔ توجہ دی  خاصمیں بہتری پر  فیلڈنگمیں 

 بھرپور فارم میں ہیں۔ اور باؤلرز بھی 

 

انہوں نے کہا میں سخت مقابلہ ہوگا۔بنگلہ دیش کے خالف سیریز نے کہا کہ بسمعہ معروف 

کے ماہ  2آئندہ  جو کی حیثیت رکھتی  ہےکہ یہ سیریز پاکستان کے  لیے سیزن اوپنر 

 سیریز کی تیاریوں میں مدد دے گی۔شیڈول  انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خالفدوران 

 

 دستیابی کے باعثکاکہنا ہے کہ ندا ڈار اور ثناء میر کی عدم کپتان قومی ویمنز کرکٹ ٹیم 

ہے، لہذا یہ سیریز نئی کرکٹرز کے  جگہ دی گئی ٹیم میں  ویمنز قومیکھالڑیوں کوجونیئر 

 قومی اسکواڈ میں مستقل جگہ بنانے کے لیے بہترین موقع ہے۔لیے 

 

کے انعقاد پر تمام کرکٹ میچ یڈیم میں انٹرنیشنل ویمنز قذافی اسٹانہوں نے کہا کہ پہلی بار 

بسمعہ معروف کو ن نتائج کے لیے سخت محنت کریں گی۔ بہتریکھالڑی پرجوش ہیں اور 

کی بڑی کرکٹ شائقین ویمنز کرکٹ کو اسپورٹ کرنے اس تاریخی موقع پرامید ہے کہ 

 تعداد اسٹیڈیم کا رخ کرے گی۔

 

 ویمنز کرکٹ ٹیم: بنگلہ دیش ، کپتانسلمہ خاتون

 

گراؤنڈ  اپنے ہومٹیم پاکستان نے کہا کہ  سلمہ خاتونویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان  بنگلہ دیش

دونوں انہوں نے کہاکہ وہ ایک بار پھر پاکستان آمد پر خوش ہیں۔ ۔ نہیں ہےحریف  آسانپر 

 ٹیموں کے درمیان ہمیشہ سخت مقابلہ ہوتا ہے۔

 

تمام کرکٹرز ایک سیریز کے لیے متواز ی اسکواڈ موجود ہے۔ سلمہ  خاتون نے کہا کہ 

 کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گی۔سیریز میں یونٹ بن کر 

 

 :زاسکواڈ

 



 پاکستان:

 

، سدرہ خان ہیریجو،گیب انایڈ ،خان  دہیسدرہ نواز، ناہ اض،یر ہیعال)کپتان(،بسمعہ معروف

 ازیاقبال، کائنات امت ہیسعد ر،یصبا نذ ر،یم ثناءد،یارم جاو ،لیسہ مہیعائشہ ظفر، عم ن،یام

 ۔نیاور انعم ام

 

 :بنگلہ دیش 

 

خدیجہ عالم،ءجہان آرا فرگانہ حق، ایکا مولک، عائشہ رحٰمن، سلمہ خاتون )کپتان(،  

شانجیدہ شمیم سلطانہ،سنجیدہ اسالم،مانہ احمد، ورپنا گوش، نگار سلطانہ، لتا موندل، الکبرہ، 

 شرمین سلطانہ۔اورشرمین اختراختر، 

 

 :شیڈول

 

 الہورقذافی اسٹیڈیم میچ بمقام  ٹی ٹونٹی: پہال  اکتوبر 52

 دوسراٹی ٹونٹی میچ بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور: اکتوبر 52

 تیسراٹی ٹونٹی میچ بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور  :اکتوبر01

 بمقام قذافی اسٹیڈیم الہورایک روزہ میچ پہال: نومبر5

 بمقام قذافی اسٹیڈیم الہورایک روزہ میچ دوسرا: نومبر4

 

 میچ آفیشلز:

 

ایک روزہ میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے  6ٹی ٹونٹی اور  3پاکستان کرکٹ بورڈ نے 

 میچ آفیشلز کا اعالن کردیا ہے، جن کی تفصیالت مندرجہ ذیل ہیں:

  

آن فیلڈ امپائرز: آصف یعقوب اور طارق رشید، ریزرو امپائرز: فیصل خان پہال ٹی ٹونٹی:  

 آفریدی اور میچ ریفری: محمد انیس

 

امپائرز:  زرویر ،فیصل خان آفریدیاور  عقوبیامپائرز: آصف  لڈیآن فدوسرا ٹی ٹونٹی: 

 سی: محمد انیفریر چیاور م ناصر حسین سینئر

 

ناصر امپائرز:  زرویر د،یاور طارق رش عقوبیامپائرز: آصف  لڈیآن ف تیسرا ٹی ٹونٹی:

 محمد جاوید ملک: یفریر چیاور م حسین سینئر

 

امپائرز:  زرویر ،شوزاب رضااور  عقوبیامپائرز: آصف  لڈیآن ف پہال ایک روزہ میچ:



 جاوید ملک: محمد یفریر چیاور م طارق رشید

 

امپائرز:  زرویاور شوزاب رضا، ر عقوبیامپائرز: آصف  لڈیآن ف دوسرا ایک روزہ میچ:

 انیس : محمد یفریر چیاور م دیطارق رش

 
– ENDS – 
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ABOUT  T HE 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 

play ing codes and regulations, and supporting the game at every  level thro ugh its high quality  training 

provision for officials and coaches. 
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