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 ( ہےBrampton( کی سوچ کا محور برامٹن )DMINDED) ڈی مائنڈڈ 
 ( کی ایک انٹرپرینیور جو دیگر نومولود انٹرپرینورز کی معاونت کرتی ہےBramptonبرامپٹن )

 
DMINDED.CA  جو( برامٹنBramptonمیں موجود ) کسٹم ویب سولوشنز میں تخصیص کی حامل ایک تخلیقی ایجنسی ہے، کے 

CEO یاور کری ایٹو ڈائر( کٹرCreative Director)  جناب( شان غالمShaun Ghulam)  صاحب نے برامپٹن(Brampton )

 ( میں مناسب حد تک گھوم پھر کر جائزہ لیا ہے۔GTAمیں اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے جی ٹی اے )
 

( نے کہا کہ "مجھے ایک ایسی زبردست کمیونٹی کی تالش تھی جس کے اندر میں پھل پھول سکوں"۔ انہوں نے Shaunشان )
اور پچھلے پانچ سال بڑے شاندار  -کا انتخاب میں نے اس کے پوٹینشل کی وجہ سے کیا ہے ( Brampton)بتایا کہ "برامٹن 

 نہایت تیز ترقی محسوس کی ہے!"گزرے ہیں کیونکہ میں نے اپنے کاروبار کے اندر 

 
کے شعبے  نگ( کے والد صاحب کی ایک پرنٹ شاپ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی ڈیزائنShaunشان )

( کے ڈیجیٹل میڈیا آرٹس Seneca Collegeانہوں نے اپنی مہارتوں کو سینیکا کالج )میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ 
، جس میں ایک ایسا کورس بھی شامل تھا جس کے تحت ( کے ذریعے خوب چمکایاDigital Media Arts programپروگرام )

( کا آغاز کیا جس کو Digital-Mindedسال کی عمر میں انہوں نے ڈیجیٹل مائنڈڈ ) 22انہیں ایک بزنس رجسٹر کروانا تھا۔ 
 نام سے جانا جاتا ہے۔کے  (DMINDED) ڈی مائنڈڈمیں کمپنی کے ری برانڈ ہونے کے بعد  2016

 
( نے اپنے کاروباری خوابوں کو کل وقتی Shaunقابل قدر تجربہ حاصل کرنے کے بعد، شان )کچھ ایجنسی کا میں  2012

موجودہ طور پر ان کے پاس آٹھ لوگ کام کر رہے ہیں جن میں زیادہ تر ویب ڈویلپرز بنیادوں پر عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ 
بڑے بڑے ویب ڈیزائن بالگز کی جانب سے چھ عدد انعامات  چندہیں اور انہوں نے ڈیزائن اور جدت کے شعبوں میں انڈسٹری کے 

 ہیں۔ جیتے
 

یہ  -( میں شمولیت اختیار کی Brampton Entrepreneur Centreمیں برامٹن انٹرپرینیور سنٹر ) 2015( نے Shaunشان )
شرکت پروگرام میں شمولیت کنندہ کے طور پر نہیں تھے بلکہ وہ بطور مینٹر، پریزنٹر اور ِچیئرلیڈر کے طور پر شامل ہوئے 

کے ذریعے برانڈز  انہوں نے عملے کو اپنی کہانی سنائی اور انہیں بتایا کہ ان کا کاروبار کس طریقے سے کسٹم ویب ڈیزائنتھے۔ 
 کو انٹرنیٹ پر اپنا مضبوط وجود برقرار رکھنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔

 
( نومولود انٹرپرینیورز کے ایک گروپ کو کاروبار کو فروغ دینے کے حوالے سے ویب Shaunسے شان ) 2015جوالئی 

کے  ہلی مرتبہ جب ایک مجمع"مجھے پ نے بتایا کہ( Shaunشان ) سائیٹ کے بارے میں مفید مشورے فراہم کر رہے ہیں۔
سامنے بات کرنے کا موقع میسر آیا، تو اس کی وجہ سے میری خوداعتمادی میں اضافہ ہوا"۔ انہوں نے مزید کہا کہ "دوسرے 

اس کے بعد میں نے کئی چھوٹے اور نیا آغاز کرنے والے کاروباروں لوگوں کی مدد کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ 
۔ وہاں پر میں منسلک ہوں اور میں نے ان کی مدد کی ہے کے ساتھکے ساتھ مل کر کام کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں واقعی ان 

 اپنی موجودگی کو ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں۔"
 

 میںاور ایونٹس پروگراموں مختلف کے ( Brampton Entrepreneur Centreنٹر )اس کے بعد انہوں برامٹن انٹرپرینور س
معاونت فراہم کی، جس میں انہوں نے اسٹارٹر کمپنی سیمیناروں میں بطور خصوصی مقرر حصہ لیا اور ڈأون ٹأون برامپٹن 

(Brampton )کے ( گارڈن اسکوائرGarden Squareمیں انہوں نے موسم گرم )دوران بطور پریزنٹر شرکت  کی نشتوں کے ا
 کی ہے۔ 

 
ایک ورک شاپ  انٹرنیٹ پر موجودگی کے طریقوں کے حوالے سے کاروباروں کے لیے (Shaunشان )نومبر کے مہینے میں 
 وہ اس بات کو سمجھنے میں انٹرپرینیورز کی مدد کریں گے کہ ان کی فروخت کس طرح بڑھ سکتی ہے -کی میزبانی کریں گے

  کو پزیرائی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ان کے برانڈ
 

کے کاروبار  (Shaunشان )میں شمولیت کی وجہ سے بھی  (Brampton Entrepreneur Centreبرامٹن انٹرپرینور سنٹر )
نے بتایا کہ " میں وہاں پر موجود عملہ سے ہمیشہ رابطے میں رہتا ہوں، ہمیشہ نئے لوگوں  (Shaunشان )میں اضافہ ہوا ہے۔ 

ھ مالقات کرتا ہوں اور نئے روابط استوار کرتا ہوں"۔ انہوں نے کہا کہ "اس کی وجہ سے میری سیلز کالز پر لوگوں کے کے سات
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میں ہماری شمولیت کی وجہ سے ہمارے گاہک ہم پر  (City of Brampton) برامپٹن آف سٹیاعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ 
 زیادہ بھروسہ کرتے ہیں"۔

 
کی سب سے بڑی تخلیقی ایجنسی بنانا کا ہدف یہ ہے کہ وہ اس کو کینیڈا  (Shaunشان )( کے لیے DMINDEDڈی مائنڈڈ )
جو انڈسٹری کی رہنمائی کر سکے۔ اور ان کا خیال ہے کہ وہ اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے درست سمت میں  - چاہتے ہیں

معاونت کے  (Brampton Entrepreneur Centreور سنٹر )برامٹن انٹرپرین( چاہتا ہے کہ Bramptonبرامٹن )"گامزن ہیں۔ 
 ذریعے سمال بزنس کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کرے"۔ 

 
( کے یوتھ جابز اسٹریٹیجی Province of Ontario( پروگرام کو پراونس آف اونٹیریو )Starter Companyاسٹارٹر کمپنی )

(Youth Jobs Strategyکی مالی معاونت حاصل ہے )  برامٹن انٹرپرینور سنٹر اور اس کو عالقائی یا میونسپل دفاتر مثال
(Brampton Entrepreneur Centre)  کے ذریعے چالیا جاتا ہے۔ اس کا شمار کئی ایسے وسائل میں ہوتا ہے جن کو بروئے

 کار التے ہوئے انٹرپرینورز اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتی ہیں اور اسے فروغ دے سکتی ہیں۔
 
 Bramptonبرامٹن انٹرپرینور سنٹر )اروباروں کو معاونت فراہم کرنے اور انٹرپرینیورز کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے ک

Entrepreneur Centre)  پورا سال مواقع کا انعقاد کرتا رہتا ہے۔ اس کے عالوہ یہ ذاتی مشاورت اور تجاویز کی پیشکش بھی
وئے کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے مالی معاونت تک رسائی کا ایک ذریعہ کرتا ہے اور کاروباری آغاز اور چلتے ہ

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/becبھی ہے۔ مزید معلومات کے لیے 
 

-30- 

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے  209متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ شامل ہیں جو 

جس کا  (Brampton Civic Hospital)کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید  (William Osler Health System)میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم  2007

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caمعلومات کے لیے 
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