
 

  

 

 نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ سال  پاکستان کا دورہ کرے گی 
 

 :ء 2020دسمبر  20الہور،  
 

نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ سال دسمبر/ جنوری میں دو ٹیسٹ اور تین ون ڈے انٹرنیشنل  
میں ایک مرتبہ   2023مہمان ٹیم اپریل  ۔میچز کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی

 ۔ پھر پاکستان آئے گی جہاں وہ دس وائیٹ بال میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی
 

چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کی نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیئرمین مارٹن سینیڈن  
 ۔ سے مالقاتوں میں تبادلہ خیال کے بعد ان دوروں کو حتمی شکل دی گئی ہے

 
وزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے پہلے دورہ پاکستان میں شامل دو ٹیسٹ اور تین ون ڈے  نی

انٹرنیشنل میچز بالترتیب آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ اور آئی سی سی مینز کرکٹ  
دوسرے دورے میں مہمان ٹیم کو پانچ ون ڈے اور   ۔ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہوں گے

 ۔ ے ہیںپانچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلن 
 

 ۔ دونوں بورڈز اب دورے کی تاریخوں کو حتمی شکل دیں گے
 

 :رمیز راجہ، چیئرمین پی سی بی
 

چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ وہ مارٹن سینیڈن اور ان کے بورڈ  
 ۔ وہ ان سے ہونی والی مالقاتوں کے نتائج پر بھی بہت خوش ہیں  ۔کے شکر گزار ہیں

 
انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بورڈز کے مضبوط تعلقات کی ضمانت اور اس بات کی تصدیق  

 ۔ہے کہ پاکستان کرکٹ برادری کا ایک اہم رکن ہے
 

 :ڈیوڈ وائیٹ، چیف ایگزیکٹو نیوزی لینڈ کرکٹ 
 

  



ڈیوڈ وائیٹ کا کہنا ہے کہ رمیز راجہ اور مارٹن  نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو 
سینیڈن کی دبئی میں نتیجہ خیز اور تعمیری گفتگو ہوئی، جس سے دونوں بورڈز کے  

 تعلقات بھی مزید مضبوط ہوئے ہیں۔
 

کے دوران آسٹریلیا، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ    2023سے اپریل  2022اب پاکستان مارچ 
 ٹی ٹوئنٹی میچز کی میزبانی کرے گا۔  13 ون ڈے اور 11ٹیسٹ،   8کے خالف 

-END- 

 
 
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. 

 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


