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 ہے رکھا گیا میں 10ٹاپ کو شہروں میں برامپٹن درمیانے سائز کے مستقبل کے امریکہ کے 

  10ٹاپ  دوستانہ کاروباری ماحول کے حوالے سےروابط اور  
 2017/18برامپٹن کو  کے مطابقہے، کی درجہ بندی  شعبہایک  ( کاUK) زٹائم فنانشل( انٹیلجنس جو کہ fDiبرامپٹن، آن:  ایف ڈی آئی )

 تسلیم کیا گیا ہے۔کے طور پر  10ٹاپ   دوبارہ میںدرمیانے سائز کے شہروں مستقبل کے کے لیے 

 
کی  (FDI)کے لیے دوستانہ ہونے اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ  وں، برامپٹن کو کاروباردرجے کے عالوہ 10مجموعی طور پر ٹاپ 

مال ہے۔ بھی درجہ  10ٹاپ  کے حوالے سے اس کو دیگر ایکدوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے اور روابط  کے حوالے سےحکمت عملی 
اپریل( کو ایف ڈی  10ج )آدی کی گئی ہے۔ یہ درجہ بنشہروں کے ساتھ  75امریکہ کے درمیانے سائز کے درجہ بندی پورے برامپٹن کی 

 ۔ہےآئی کی میگزیں میں شائع ہوئی 
 

ڈور پر ابھرتا پر کوریسُ  پُر جدت برامٹنن ایک نٹو کے درمیانان  ٹورو  ن ٹاو  " واٹرلو اور ڈا کہ نے کہا (Linda Jeffrey) میئر لنڈہ جیفرے
"ہمیں " انہوں نے مزید کہا کہحاصل کر رہا ہے۔ مقامنمایاں  کے طور پرکز بڑے شہری مر ایک اور برامپٹن مرکز ہےایک  اک ِجدتہوا 
 وںنئی ترقیصرف ۔ یںکر رہے ہ ششکرنے کی کو ی پیدامزید بہتر ان میں کے دوراناور ہم آنے والے سالوں  پر فخر ہے اتدرج اِن اپنے

ختم کر رہے ہم کو  موجود حالِت جمودمیں  ۔ برامپٹنکی حوصلہ افزائی ہو گیسرمایہ کاری کاروباری ہمارے شہر میں سے ہی اور توسیع 
 ۔"کرنے کے کے لیے درکار وسائل فراہم کر رہے ہیں ہاروباروں کو عالمی منڈی کا مقابلہیں اور ک

 
مدد کاروباروں کو برامپٹن میں ہم " کہ نے کہا (Jeff Bowman) ومینجیف ب صدرکلچر کمیٹی کے  ینڈلپمنٹ اویی کونسلر اور اکنامک ڈسٹ

کے  ہموار کرنے کے لیے بہترین راہ  ابیوںاور بڑی اقتصادی کامی کی عکاسی کرنےت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے شہر کی حقیقفراہم 
 ہم جدت، تعاون، شراکت داری اور اختراع کی راہ پر گامزن ہیں۔"لیے 

 
وں کی تجدید کی جاتی درجہ بندی۔ ہر دو سال بعد ہے تسلیم کئے جانے کی یہ پہلی بار نہیں وبرامپٹن ککی جانب سے ایف ڈی آئی انٹیلجنس 

برامپٹن کے درجوں میں وابط ، بنیادی ڈھانچہ اور رمستقبل کے شہردوستانہ ہونے، کاروباروں کے لیے سالوں سے  اور پچھلے چھہے 
 ہے۔  تایا اول کے قریب آرہا ہے  تجیمسلسل 

 
جگہ  سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین یہ کہ برامپٹن اور کے طور پر تسلیم کرواتے ہیں عالمی منڈی میں ایک راہنماکو یہ ایوارڈ برامپٹن 

اہم مد مقابل بنانے کے اور عالمی شہروں کا ایک کے دیگر شہروں  ااینڈ کلچر آفس برامپٹن کو کینیڈ لپمنٹویاکنامک اینڈ ڈکا ہے۔ برامپٹن 
کے ساتھ شراکت داری  ،جنسی ہےیجو کہ ایک انویسٹنمنٹ اٹریکشن ا، نٹو گلوبلاٹور شہر کی انتظامیہمثال کے طور پر  وشاں ہے۔ لیے ک
فرد اور ملٹی سیکٹر ننٹو ریجن کے ماروٹ بڑھوتی کی توجہ حاصل کرنے کے لئےہے جو کہ ایف ڈی آئی اور کاروباری  کام کر رہی میں
 ہے۔  کے لیے وقف وں کو سامنے النےشعب
 

جائزہ لیا۔  مقامات کا 421نٹیلیجنس نے ایف ڈی آئی ابنانے کے لیے،  فہرست مستقبل کے ایف ڈی آئی شہروں کی ایک کے لیے 2017/18
اخراجات کی ، وطرز زندگی وسائل، انسانی ماحول، کاروبار کے لیے دوستانہ امکاناقتصادی یعنی : یا گیامیں جمع ک زمروںپانچ  یہ ڈیٹا

 پوائنٹس حاصل کیے۔ 10لیے ان مقامات نے زیادہ سے زیادہ ہر زمرہ کے  ۔اور روابط موزونیت
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔پر فالو کریں فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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