برائے فوری اجراء

نئی درجہ بندیوں کے مطابق برامپٹن کو بطور گلوبل لیڈر اور سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین جگہ ہونے
کے اعزاز سے نوازا گیا ہے

برامپٹن ،آن ( 13جون  – )2019فنانشل ٹائمز (یوکے) کے ایک ڈویژن ایف ڈی آئی انٹیلیجنس ( )fDi Intelligenceکے کل کے اعالن
کے مطابق برامپٹن کو فیوچر  2019/20کے لیے امریکہ کے درمیانے سائز کے چوٹی کے پہلے  10شہروں میں رکھا گیا ہے۔
برامپٹن کو مربوط ہونے کے زمرے میں پہلے درجہ پر جبکہ دوستانہ کاروباری شہر ہونے کے زمرے میں  10نمبر پر رکھا گیا ہے جس
سے یہ بطور مجموعی آٹھویں نمبر پر ہے۔ برامپٹن کی یہ درجہ بندی امریکہ کے  218شہروں کے لحاظ سے کی گئی ہے۔
مورخہ  29مئی کو 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 بہ مرحلہ منصوبہ کی تفصیالت سے پردہ کشائی کی ہے۔ اس کا مقصد دنیا کو
یہ بتانا ہے کہ برامپٹن مواقع کا شہر ہے۔
ایف ڈی آئی نٹیلیجنس کی جانب برامپٹن کی حیثیت کو تسلیم کرنے کا یہ پہال موقع نہیں ہے۔ ان درجہ بندیوں کی ہر دو سال کے بعد تجدید
کی جاتی ہے اور پچھلے آٹھ سال سے برامپٹن کو دوستانہ کاروبای ماجول ،مستقبل کے شہر ،انفراسٹرکچر اور کنیکٹویٹی جیسے زمروں
میں مسلسل پہلے اور چوٹی کے درجوں پر رکھا جاتا رہا ہے۔ مکمل نتائج اور درجہ بندیوں کے حوالے سے مزید معلومات آن الئن طور پر
دستیاب ہے۔
اقتباسات
“یہ ایوارڈ برامپٹن کے لیے دنیا کا ایک صف ّاول کا شہر ہونے اور عالمگیر کاروباروں کی سرمایہ کاری کے لیے بہترین جگہ ہونے کے
حوالے سے اس کی حیثیت کی توثیق کرتے ہیں۔ ایسے اثاثے بنانے پر ہماری توجہ مرکوز ہونا جو ہمارے شہر میں سرمایہ کاری اور
سرمایہ سازی جیسی خوبیوں کو مزید دلکش بناتے ہیں ،سرمایہ کار کمیونٹی میں ہماری حیثیت کو مسابقتی بنانے میں ہمارے لیے معاون
ثابت ہوتے ہیں۔"
-

براون
میئر پیٹرک ٔ

"یہ اعالن ہماری اس نئی ح کمت عملی کے عین مطابق ہے جس کے مطابق ہم گلوبل مارکیٹ میں اپنی جانب رغبت میں اضافہ کرنا چاہتے
ہیں اور یہ ہمارے لیے تبھی مفید ثابت ہو سکتی ہے جب ہم برامپٹن کو کاروباری اداروں کے لیے ایک مسابقتی اور قابل رغبت جگہ بنائیں
گے۔"

-

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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