
 
 ا یپرفارمنس کوچنگ کا عہدہ چھوڑ د یآف ہائ ڈیبرن نے ہ ڈیگرانٹ بر 

 
 ء: 2021اکتوبر  15 الہور،

 
 ۔ہے ای پرفارمنس کوچنگ کا عہدہ چھوڑ د   یآف ہائ  ڈ ی برن نے ہ   ڈی بر  گرانٹ

 
  یتک قوم 2020سے جون  2018ستمبر  ں یسالہ دور  م نی اپنے ت ںینے پاکستان م انہوں

  یآف ہائ  ڈی اس کے بعد انہوں نے ہ  ۔ای سے کام ک تی ثی ح  یکوچ ک  لڈنگی کے ف می کرکٹ ٹ
 ۔ پرفارمنس کوچنگ کا عہدہ سنبھاال

 
 برن:  ڈیبر گرانٹ

 
سے نمٹنے پر   لنجزی کام کے دوران مختلف چ  ںی برن نے کہا کہ پاکستان م   ڈی بر  گرانٹ

 ۔ ںی کے مشکور ہ  یب  یس یوہ بھرپور تجربے اور مواقع فراہم کرنے پر پ ۔فخر ہے ںی انہ
 

کے موجودہ اور سابقہ    یب   یس یپ ںی سے انہ تیث یح   یک  یرملکی غ  کی نے کہا کہ ا انہوں
خود   ہاںی  شہی انہوں نے ہم  ۔ای نے ان کے ساتھ بہت تعاون ک شلزی اور آف وںیکھالڑ ن،ی مالزم 

 ۔ای کو محفوظ تصور ک 
 

  یبچوں نے بھ نوںی اور ان کے ت یری م  ہی اہل یبرن نے کہا کہ اس دوران ان ک  ڈی بر  گرانٹ
تھا.   ای پاکستان کا سفر کرنا مشکل ہوگ  ےی کے دوران ان کے ل 19 ڈیکوو ۔ںی د اںی بہت قربان

اور کوچنگ کے نئے   نےی د  حی کو ترج یملیف یاپن  ےی کہ اب ان کے ل ںی لٰہذا وہ سمجھتے ہ
 ۔وقت ہے امواقع تالش کرنے ک

 
 پرفارمنس: یہائ  کٹریخان، ڈائر میند
 

کے    جمعیدلبرن نے مکمل  ڈی خان کا کہنا ہے کہ گرانٹ بر  می پرفارمنس ند   یہائ   کٹریڈائر
اس دوران انہوں نے بھرپور قوت کے ساتے مختلف   ۔یخدمت ک ی ساتھ پاکستان کرکٹ ک 



  تی اہم کردار کرنے سم  ںی نو م   ری تعم  یک  نٹریپرفارمنس س  یہائ  شنلیوہ ن  ۔ےی ک  شیپ   ازی ڈی آئ 
 ۔ںی برن کے معترف ہ  ڈی کرنے پر گرانٹ بر امپاکستان کرکٹ کے ساتھ ک

 
 
 

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. 

 

 


