
 

  

  یک میکرکٹ ٹ نی خوات یقوم ےیکے ل 2022-23 زنیبسمہ معروف س
 کپتان برقرار 

 
 ء: 2022 یمئ 12 الہور،

 
کرکٹ  نی خوات یقوم  ےیکے ل 2022-23 زنیکرکٹ بورڈ نے بسمہ معروف کو س  پاکستان

  یکے دوران پاکستان کو اے س زنی س اس ۔ہے کردیاکپتان برقرار رکھنے کا اعالن   یک  می ٹ 
  چز ی م  25 تی ورلڈ کپ سم  یٹونٹ  یٹ  منزیو   یس  یس یکپ اور آئ  ای ش ی ا یٹونٹ یٹ منزیو  یس
 ۔ ںی ہ   لنےی کھ 
 
ون   نیاور ت  یٹونٹ  یٹ   ن ی ت   ڈولی ش ںی م   یلنکا کے خالف کراچ  یکا آغاز رواں ماہ سر زنی س

 ۔سے ہوگا  زی ر ی پر مشتمل س  چزیم  شنلی ڈے انٹرن 
 

  زبانی جہاں وہ م   ،یروانہ ہوجائے گ   نڈی آئرل لفاسٹی ب می کرکٹ ٹ  نی خوات  یکے بعد قوم   جس
شرکت کرے   ںی م  زی ری س  یٹونٹ   یٹ   یکے خالف سہ ملک ای لی آسٹر مپئن یاور ورلڈ چ  نڈی آئرل

   ۔یجائے گ  یلی تک کھ   یجوالئ  24سے   12 زی ر ی س ہی  ۔یگ
 

  ادتی ق یبسمہ معروف ک   می کرکٹ ٹ ن ی خوات   یمکمل کرنے کے بعد قوم   زی ر ی س یملک سہ
  لتھی کامن و ڈولی اگست تک ش 8سے  یجوالئ 25جہاں اسے   ،یبرمنگھم روانہ ہوگ   ںی م
  ۔ہے  یشرکت کرن ںی م  مزیگ
 
اور برمنگھم   لفاسٹی طرح بسمہ معروف ب ی ک  2022کرکٹ ورلڈ کپ  منزیو   یس یس یآئ 
  یسی اسپورٹ پال رنٹلی پ یاپن ی ب   یس یپ  ۔یاور والدہ کے ہمراہ روانہ ہوں گ  یٹی ب یاپن یبھ 

 ۔ اخراجات برداشت کرے گا ہی کے تحت  
 

دورے  ۔مرتبہ پاکستان کا دورہ کرنا ہے یکو پہل  می کرکٹ ٹ  منز یو   یک  نڈیآئرل ںی اکتوبر م  پھر
  یاس کے بعد قوم ۔شامل ہوں گے چزیم  شنلی ون ڈے انٹرن نی اور ت یٹونٹ  یٹ ن ی ت   ںی م

اس  ۔یہوگ   یشرکت کرن  ںی کپ م ای ش ی ا یٹونٹ   یٹ   منزیو   یس یکو اے س می کرکٹ ٹ  نی خوات
  یٹ   منزیو یس یس  یجہاں وہ آئ   ،ی پہنچے گ ای ل ی آسٹر می منز ٹیبعد پاکستان و   یکے فور

  



  شنلی ون ڈے انٹرن  نیاور ت یٹونٹ  ی ٹ   نی ملک کے خالف ت   زبانی ورلڈ کپ سے قبل م  یٹونٹ
 ۔ یگ لے ی کھ   زی ریس یک  چزیم
 

 : میکرکٹ ٹ نیخوات یمعروف، کپتان قوم بسمہ
 

کرنا   ادتی ق یکپتان بسمہ معروف کا کہنا ہے کہ اپنے ملک ک   یک م ی کرکٹ ٹ  نی خوات   یقوم
ہے کہ وہ اس عہدے پر کام   یخوش ںی اعزاز ہوتا ہے اور انہ ےی کے ل یکھالڑ  یبھ یکس

  زنی س  نی مصروف تر ک ی اویمنز کرکٹ کا پاکستان    2022-23 زن ی س۔یگ  ںیرکھ یجار
بہت   ےیکرنے کے ل ہکا مظاہر یکارکردگ   نی بہتر  ں ی م  زنی اس س یاور تمام کھالڑ  ہے

 ۔ںی پرجوش ہ
 

شامل   ںی م  زنی س ۔کا حامل ہے تی بہت اہم  چ ی ہر م  ڈولی ش ںی م  زنی نے کہا کہ اس س  انہوں
ورلڈ کپ    منزی و یس یس  یآئندہ آئ  یک  می ٹ  منز یپاکستان و   چزیم  شنلی دوطرفہ ون ڈے انٹرن

انٹرنیشنل میچز   یٹونٹ  یگے جبکہ ٹ  ںی صورتحال واضح کرد یک  یبراہ راست رسائ   ںی م
  منزیو یس ی س یآئ  فروری میں شیڈولکو  وںیشامل کھالڑ  ںی کرکٹ اسکواڈ م   نی خوات   یقوم

 ۔گے ںی معاونت کر  ںی م  وںیاری ت   یورلڈ کپ ک یٹونٹ  یٹ 
 

بھرپور تعاون کرنے اور اب    ںی م  ری رئی معروف نے کہا کہ وہ اب تک اپنے کرکٹ ک بسمہ
کے بعد ورک الئف توازن کو برقرار رکھنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ    دائشی پ   یفاطمہ ک

 صلہی کو چھوڑنے کا ف شوقتھا کہ جب انہوں نے اپنے  ای وقت آ کی ا ۔ںیبہت مشکور ہ   یک
کرنے   ایسا ںی متعارف کرواکے انہ  یسی پال یٹرنٹی نے م  بورڈتھا مگر پاکستان کرکٹ   ای کرل

 ۔ای ان کا بھرپور ساتھ د  ںی م   لی تکم  یک  اپنے شوقسے روکا اور 
 

ََ شوہر ابرار کی َ   انہوں نے کہا کہ وہ بھرپور اسپورٹ کرنے پر اپنے اہلخانہ خصوصا
 بہت شکر گزار ہیں ۔  بھی

 
 تانیہ ملک، سربراہ ویمنز کرکٹ: 

 
قیادت کی   قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی وہسربراہ ویمنز کرکٹ تانیہ ملک کا کہنا ہے کہ  

وہ آن اور آف بسمہ معروف کو مبارکباد پیش کرتی ہیں۔  برقرار رہنے پر  پر  ں  ذمہ داریو 
کی  اپنے طرز عمل کی بدولت دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک متاثرکن شخصیت دا فیلڈ 

آئندہ  انہیں امید کہ قومی خواتین کرکٹ ٹیم بسمہ معروف کی زیرقیادت حیثیت رکھتی ہیں۔ 
 سال بہترین نتائج دے گی۔

 



بھارت کے خالف ڈیبیو کیا سال کی عمر میں   15 میں  2006دسمبر بسمہ معروف نے
  بنانے والی پاکستان کی واحد خاتون کھالڑیسے زائد انٹرنیشنل رنز  5000وہ تھا۔ 
میں قومی ون ڈے انٹرنیشنل ٹیم کی   2017اور  ٹیم میں قومی ٹی ٹونٹی   2016انہیں  ہیں۔

 کپتان مقرر کیا گیا تھا۔
 

-ENDS - 
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was 
established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 
perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 
promotion of the game of cricket in Pakistan. 
 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 
development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 
Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 
 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 
winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 
 
Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 
sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 
pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 
commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 
 
The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 

 
 
 

 

http://www.pcb.com.pk/


 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


