
 

 راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے میچ آفیشلز تعینات
 

 :ء2020فروری 5الہور،
 

 کے درمیانپاکستان اور بنگلہ دیش  ورلڈٹیسٹ چیمپئن شپ میں شاملآئی سی سی نے
دونوں ٹیموں کے درمیان کے لیے میچ آفیشلز کا اعالن کردیا ہے۔ پہلے ٹیسٹ  کےسیریز

فروری تک راولپنڈی میں کھیال   11سے 7یچ ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا پہال م 2
 ۔گاجائے 

 
نائجل میچ ریفری جبکہ رچی رچرڈسن  جمعہ سے شروع ہونے والے ٹیسٹ میچ میں 

راولپنڈی ٹیسٹ میچ میں،  یفنی آن فیلڈ امپائرز کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔گاور کرس لونگ 
 ٹی وی امپائر اور شوزب رضا فورتھ امپائر ہوں گے۔  زمیسیماریز ایر

 
آئی  میں  2017ستمبر پاکستان آرہے ہیں۔ وہ اس سے قبلرچی رچرڈسن دوسری مرتبہ 

کے کرکٹ ٹیم کےدورہ پاکستان کے دوران بھی میچ ریفری ٹی ٹونٹی ورلڈالیون سی سی 
 فرائض انجام دے چکے ہیں۔ 

 
کے دوران  1996سے  1985بطور کرکٹر سابق ویسٹ انڈین کرکٹر رچی رچرڈسن 

 کھیل چکے ہیں۔   زٹیسٹ میچ6ایک روزہ اور  21پاکستان میں 
 

مرتبہ پاکستان کا دورہ کررہےہیں تاہم نائجل لونگ ا  پہلی فنی اور ماریز ایریزمس کرس گی
ایک روزہ میچوں میں امپائرنگ کے فرائض انجام دے  6بھی پاکستان میں س سے قبل 
کا راولپنڈی میں امپائرنگ کا یہ پہالتجربہ ہوگا وہ اس سے قبل نائجل لونگ چکے ہیں۔ 

امپائرنگ  ( میں 1)اور ملتان (2)، الہور(3) کراچی پاکستان کے تین مختلف شہروں 
میں سری لنکا سیریز میں  2009نائجل لونگ نے آخری مرتبہ پاکستان میں  کرچکے ہیں۔

 آن فیلڈ امپائرز کی ذمہ داریاں نبھائیں تھیں۔ 
 

 میچ آفیشلز: 
 
یفنی )آن فیلڈ امپائرز(، ماریز ٹیسٹ میچ:  نائجل لونگ اور کرس گ فروری، پہال11تا7

 )تھرڈ امپائر(، شوزب رضا )فورتھ امپائر( اور رچی رچرڈسن )میچ ریفری(۔ ایریز مس 
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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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