برائے فوری اجراء

سٹی نے دنیا کو برامپٹن میں النے کی حکمت عملی کا آغاز کر دیا
برامپٹن ،آن ( 29مئی  - )2019آج سٹی آف برامپٹن کے اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر آفس نے عالمگیر سطح پر معاشی روابط قائم کر کے
برامپٹن میں مالزمتوں اور ترقی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک مرحلہ وار منصوبہ کی تفصیالت سے پردہ کشائی کی ہے۔ اس کا مقصد
دنیا کو یہ بتانا ہے کہ برامپٹن مواقع کا شہر ہے۔
برامپٹن کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ( )FDIکی حکمت عملی کے تحت ایسے اثاثے بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جو سرمایہ
کاری کو اپنی جانب متوجہ کریں اور سٹی کے کئی کلیدی معاشی شعبوں کی موجودہ تقویتوں پر سرمایہ کاری ہو سکے – ا
مثال ایڈوانسڈ
مینوفیکچرنگ ،ہیلتھ اینڈ سائنسز اور اختراع و ٹیکنالوجی جیسے شعبے۔
سٹی کے  FDIمنصوبہ کی توجہ کئی مختلف جغرافیائی عالقوں پر مرکوز ہے ،جس کی وسعت معاشی طور پر زیادہ مماثلت کی مارکیٹوں
ا
مثال امریکہ اور مغربی یورپ سے لے کر دور رس امکانات کے حامل چین تک ہے۔
برامپٹن کے پاس دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ایک پرکشش کہانی موجود ہے۔ ٹرانسپورٹ کے بڑے نیٹ ورکس کے قریب موجود
اپنے بہترین محل وقوع کے عالوہ ،کاروباری اداروں کو ترغیب دینے کے لیے سٹی اپنے اثاثوں کو بھی ترقی دے رہا ہے۔ یہاں پر ایک نئی
کام کی مشترکہ جگہ یعنی سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ موجود ہے اور ریئرسن یونیورسٹی ،الگومہ یونیورسٹی اور ریئرسن کالج کے ساتھ نئے
بعد از ثانوی مواقع بھی موجود ہیں۔
اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر آفس نے  28مئی کو برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کے ساتھ ایک ناشتے کی میزبانی کی جس میں  FDIکی سوچ اور
پہلووں پر بات چیت کی گئی۔ اس پروگرام میں کئی ایسے مقامی کاروباری افراد بھی شرکت کر رہے ہیں
نیو ایمبیسیڈر پروگرام کے مختلف
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جو سٹی کی  FDIحکمت عملی
ٰ
اقدار کو عالمی سطح کے شراکت داروں تک پہنچایا جائے۔
اس سال کے اوائل میں ،برامپٹن سٹی کونسل نے  1.875$ملین کے آپریٹنگ کیپیٹل بجٹ کی منظوری دی ہے جس کو  FDIکی حکمت
عملی اور کام کے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اگلے اقدامات کے طور پر ،اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر آفس
اپنی مارکیٹنگ کی مہم کو فروغ دے گا اور دور حاضر کے  FDIماحول میں سٹی کی اقدار کی سرمایہ کاروں پر تشریح کرنے کے لیے
ماہرین کی مدد لے گا اور اپنی حکمت عملی کے نفاذ کے منصوبے کو فروغ دے گا۔
اقتباسات
"برامپٹن میں اس حکمت عملی کا آغاز کر کے میں بے حد پرجوش محسوس کر رہا ہوں۔ یہ شہر کے مستقبل پر ایک سرمایہ کاری ہے۔ ہم
اعلی
اعلی پائے کی صنعتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ترقی ،وسعت اور سرمایہ کاری کے لیے برامپٹن کا انتخاب کریں تاکہ انہیں
ٰ
ٰ
مہارت یافتہ افرادی قوت ،مسابقتی فواہد اور عالمی مارکیٹ تک رسائی جیسے ثمرات حاصل ہوں۔"

-

براون
میئر پیٹرک ٔ

"عالمی مارکیٹ پلیس میں ایک مضبوط اور اختراعی برانڈ کی حکمت عملی اپنانے کے لیے برامپٹن اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے گا تاکہ
اس کی وجہ سے کاروباری اداروں ،غیر ملکی سرمایہ کاری اور مالزمتوں کے لیے کشش پیدا کی جائے۔ دور حاضر کی مسابقتی بین
االقوامی سطح پر ہم کلیدی صنعتوں میں اپنا ایک مقام پیدا کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔"

-

ریجنل کونسلر گرپریت سنگھ ڈھلون ،چیئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ
30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں ،ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت

رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ ،قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر ،فیس بک
اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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