
 

 

 
 

 2017ستمبر  15

 سنگ میل منا رہے ہیں؟کوئی کاروبار کا اپنے کیا آپ 

اکتوبر کو اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچرل ڈیپارٹمنٹ اپنی تیسری ساالنہ بزنس مائیل اسٹون تقریب کا انعقاد کر  18بروز بدھ مورخہ  -برامپٹن 

کی حوصلہ اُن  ایک قابل قدر کردار ادا کرنے پر امی معیشت میںکی جانب سے شہر اور مق ی اداروںا ہے جس میں برامپٹن کے کاروباررہ
 افزائی کی جائے گی۔ 

 

یہ تقریب سمال بزنس کے مہینے کے دوران روز تھیٹر میں منعقد کی جائے گی اور اس میں مقامی فنکار بھی اپنے دلکش ثقافتی رنگوں کے 
سال یا اس  10دعوت نامے بھجوائے جا رہے ہیں جو برامپٹن میں پچھلے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ برامپٹن کے ایسے کاروباری اداروں کو 

سے زیادہ عرصہ سے کام کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں برامپٹن کی انٹرپرینیئورز کو بھی مدعو کیا جائے گا جس کا ایک مقصد زیادہ 
 کرنا ہے۔  مستحکم کاروباری اداروں سے انہیں مفید معلومات اور مشوروں کے حصول کا موقع فراہم

  

سے برامپٹن کے کاروباری اداروں کی عزت افزائی کر رہا ہے۔  پچھلے سال ڈیوس ویب ایل ایل پی، جو  2015اس تقریب کے ذریعے شہر 
 ایک نمایاں قانونی فرم ہے اور عالقے میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے، نے اپنا صد سالہ سنگ میل منایا تھا۔ 

 
ہم اپنے شہر کی وراثت تخلیق کرنے والوں کی قدر "مک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر کے صدر بھی ہیں، نے کہا کہ کونسلر جیف بوومین، جو اکنا

 ی ادارے برامپٹن میں ہمارے پاس غیر معمولی نوعیت کے کاروبار"۔ انہوں نے مزید کہا کہ "کے منتظر ہیں اور انہیں خراج تحسین کرنے
 ۔"سال تک معاون ثابت ہوں گے 50خوابوں کی تعبیر میں اگلے  ییئورز کے سنہررپرینموجود ہیں جن کے تجربات ہماری قابل قدر انٹ

 

کے قریب کاروباری ادارے موجود ہیں جن میں  9,000برامپٹن تجارتی سرگرمیوں کا ایک پرجوش مرکز ہے جس میں فخریہ طور پر 
ے کاروبار شامل ہیں۔ ہر کاروبار برامپٹن کی معیشت میں کاروباری مراکز کے نیشنل ہیڈکوارٹرز سے لے کر چھوٹے اور درمیانے درجے ک

 مثبت کردار ادا کرتا ہے اور ان کے خصوصی سنگ میلوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے برامپٹن انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔
  

برائے ! ی بات سننا چاہتے ہیںسال کا سنگ میل منا رہے ہیں، تو ہم آپ ک 100یا  90، 80، 70، 60، 50اگر آپ اپنے کاروبار کے 

  edo@brampton.caیا  905.874.3577مہربانی اینڈریا ولیمز سے رابطہ کریں 
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ڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی ب برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

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

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |pton.canatalie.stogdill@bram  
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