
 

 ندیم خان کو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس مقرر کردیا گیا
 

 ء:0202 یمئ31الہور،

 

پی سی  کے بعد سے گزرنے سابق ٹیسٹ اسپنر ندیم خان کو تعیناتی کے  ایک مربوط عمل 

 ۔ہے بی کا ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس مقرر کردیا گیا

 

عہدےکے لیے درخواست دی امیدواروں میں شامل تھے جنہوں نے اس  61ندیم خان ان 

کرکٹ کمیٹی(، ڈیوڈ پارسنز کرکٹ کمیٹی(، وسیم اکرم )رکن )چیئرمین تھی۔ اقبال قاسم

کرکٹ بورڈ( اور وسیم خان )چیف ایگزیکٹو پی اینڈ ویلز )سابق ڈائریکٹر پرفارمنس انگلینڈ 

  ۔کا انٹرویو کیا انسی بی( نے 

 

رڈینیٹر کے عہدے کوآقومی سلیکشن کمیٹی کے  تقرری کے فوری بعداپنی ندیم خان نے

اس عہدے کے لیے ندیم خان کے  متبادل کا فیصلہ جلد کردیا جائے سےاستعفٰی دے دیا ہے۔

 گا۔

 

ڈائریکٹراکیڈمیز مدثر نذر اور ڈائریکٹر  ڈومیسٹک کرکٹ آپریشنز ہارون رشیدکی روانگی 

عہدہ تخلیق کیا س کا نیا کے بعد نو تعمیراتی عمل کے  تحت ڈائریکٹرہائی پرفارمن

اب دونوں شعبوں کی ۔رہی ہےہو مئی کومکمل  16روں  کی مدت مالزمت ۔دونوں عہدیداگیا

پی سی بی کو یقین ہے کہ نیا نظام کھیل نبھائیں گے۔ ذمہ داریاں ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس

 اور کھالڑی کے لیے مفید ثابت ہوگا۔

 

قیام اور یو بی ایل معین خان کرکٹ اکیڈمی کے ،یم خان ند اس تقرری کے تناظر میں

  ہ رکھتےہیں۔کا تجرب مالی معامالت اوربحالی کامیاب اسپورٹس اکیڈمی کی 

 

کے دور میں یو  ندیم خانطالب علم ہیں۔ 6011فی الحال یو بی ایل اسپورٹس  کمپلیکس میں 

ل کرنے کے ساتھ کے  فائنل میں ر سائی حاص 0162-61قائداعظم ٹرافی بی ایل کرکٹ ٹیم 

ندیم خان کے   جیتنے میں کامیاب رہی تھی۔0162-61ساتھ انٹرڈیپارٹمنٹل ون ڈے  کپ 

کھالڑیوں نے قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنائی  جبکہ  4زمانے میں ہی  یو بی ایل کے 

 مختلف ٹیموں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔کھالڑیوں نے  2جونیئر سطح پر 

 

تک  0110-11تا  6811-12ندیم خان نے  سالہ  21ایڈمنسٹریٹر بننے سے قبلایک کامیاب 



فرسٹ  621ایک روزہ اور  0ٹیسٹ،  0فرسٹ کالس کرکٹ کھیلی۔ اس دوران انہوں نے 

میں برائن  6881ندیم خان کے  بین االقوامی کیرئیر کی جھلکیوں میں ۔میچز کھیلےکالس 

میں سچن ٹنڈولکر کو رن آؤٹ 6888یسٹ الرا کی وکٹ حاصل کرنا اور معروف کلکتہ ٹ

 کرنا شامل ہے۔

 

 ندیم خان:

 

اپنی تعیناتی پر اظہار خیال کرتے  ہوئے  ندیم خان کا کہنا تھاکہ وہ ایک ایسے وقت میں 

کھیل کے  محسوس کررہے  ہیں کہ جب خوشیپاکستان  کرکٹ بورڈ کا حصہ بننے پر 

اصالحات الئی تمام سطح پر  معیار کو بڑھانے اور بین االقوامی تقاضوں کو اپناتے ہوئے

 ایک اور ٹورنامنٹ کیچالنےماضی میں پرفارمنس سسٹم انہوں نے کہا کہ جارہی ہیں۔ 

 کی نگرانی کےپی سی بی ہائی پرفارمنس سنٹر  انہیں،رکھنا کا تجربہ کی تعمیر نو فاتح ٹیم 

 لیے درپیش چیلنجز سے  نمٹنے  میں مددگار ثابت ہوگا۔

 

وان اثاثوں کی بروقت مراکز کے ذریعے نوج اِن اُن کا اہم  مقصد، ندیم خان نے کہا کہ 

ترقی کا مستقل جائزہ اور نما ونشوان کی   میںڈومیسٹک پروگرامز نشاندہی کرنے کے بعد

بامعنی حصہ نمایاں اور  کے دوران اپناوہ پی سی بی کے ساتھ کام کہا کہ انہوں نے ۔وگالیناہ

  ڈالنے کے منتظر ہیں۔

 

 :وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی بی

 

چیف ایگزیکٹو پی سی بی  وسیم خان نے کہا کہ وہ ندیم خان کو پی سی بی فیملی میں 

 ساکھ اورانہوں نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ عزت،  خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔

اعلٰی سطحی ہا کہ کھالڑیوں کے لیےوسیم خان نے ک ۔ کرکٹ کا بہت سا علم الرہے ہیں

ان سے متعلق ندیم خکرکٹ اور ہائی پرفارمنس نظام ڈومیسٹک کا راستہ،  جانے کرکٹ میں 

کرے اد امیں پل کا کردار  درمیان نمایاں فرق کا تجربہ قومی اور بین االقوامی کرکٹ کے  

 گا۔

 

پی سی بی کے  اسٹریجک پالن میں ڈائریکٹر ہائی چیف ایگزیکٹو پی سی بی کا کہنا تھا کہ 

ثابت کیا س کرکٹ کا کردار انتہائی اہم ہے اور ندیم خان نے گذشتہ تین دہائیوں میں پرفارمن

کی ہائی پرفارمنس نظام ہے کہ وہ میرٹ پر مبنی اور معیاری فرسٹ کالس کرکٹ اور 

  میں مدد کرنے کے  لیے سب سے  بہترین امیدوار ہیں۔تیاری 

 

 دستیاب ہے۔ یہاں سے متعلق  میڈیا ریلیز مدثر نذر کی روانگی 

  دستیاب ہے۔ یہاں سے متعلق پریس ریلیز کی روانگی ہارون رشید 
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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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