
 

کرکٹ سیریز کے لیے قومی خواتین  ایک روزہ  الفبنگلہ دیش کے خ
 ٹیم کااعالن

 

قومی خواتین اسکواڈ بنگلہ دیش کے خالف ٹی ٹونٹی سیریز میں شامل  •
 تبدیلیاں  3میں 

کو قذافی اسٹیڈیم الہور میں کھیلے جائیں نومبر  4اور  2کے میچز سیریز  •
 گے

 
 ء: 2019اکتوبر  31الہور،

 
ایک  بنگلہ دیش کے خالف عروج ممتاز نے م کی چیف سلیکٹر قومی خواتین کرکٹ ٹی

  شیاور بنگلہ د پاکستان رکنی قومی اسکواڈ کا اعالن کردیا ہے۔ 15سیریز کے لیے  روزہ
تک    نومبر 4سے  2 زیر یپر مشتمل س  چوںیمایک روزہ 2انیکے درم موںی ٹ نیخوات  یک

 ۔یجائے گ  یلیکھ   ںیالہور م میڈیاسٹ یقذاف
 

سی سی ویمنز ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ  اےاور سیریز ٹی  ٹونٹی بنگلہ دیش کے خالف 
اسکواڈ کو    ایک روزہمیں قومی خواتین کھالڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد  

قومی خواتین کرکٹ  کام کرنے والی سربراہی میںچیف سلیکٹر کی ۔حتمی شکل دی گئی
 مرینہ اقبال شامل ہیں۔ میں اسماویہ اقبال اور رکنی سلیکشن کمیٹی  3 ٹیم کی

 
 3رکنی قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں  15بنگلہ  دیش کے خالف کلین سوئیپ کرنے والی 

نشرہ سندھو، سیدہ  فر، انعم امین اور صباء نذیرکی جگہ عائشہ ظتبدیلیاں کی گئی ہیں۔ 
تینوں کرکٹرز   عروب شاہ اور فاطمہ ثناء کو ایک روزہ اسکواڈ میں شامل کرلیا گیا ہے۔

سی سی ویمنز ٹیمز ایمرجنگ ایشیا کپ میں پاکستان کی سری لنکا میں منعقدہ اے 
 نمائندگی کررہی تھیں۔ 

 
اسپنر سعدیہ اقبال  سیریز میں انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے والی  ٹی ٹونٹی بنگلہ دیش کے  خالف 

وکٹیں حاصل 4میچوں میں  3انہوں نے مل کرلیا گیا ہے۔  کو ایک روزہ اسکواڈ میں شا
 کیں۔ 



 
م کی قیادت بسمعہ معروف کریں گی میچوں میں قومی خواتین کرکٹ ٹیدونوں ایک روزہ 

 انجام دیں گی۔ وکٹ کیپنگ کے فرائض  سدرہ نواز جبکہ
 

 اسکواڈ: ایک روزہ
 

، سدرہ خان  ہیریجو ،گی ب انایڈ ،خان دہیسدرہ نواز، ناہ  اض،یر ہیعال )کپتان(،بسمعہ معروف
اقبال، کائنات  ہیسعد  ،فاطمہ ثناء ر،یم ثناءد، یارم جاو ،ل یسہ مہی ، عمنشرہ سندھو  ن،یام
 ۔ شاہسیدہ عروب اور  ازیامت 
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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 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk
http://www.pcb.com.pk/


provision for officials and coaches. 

 
 

 

 


