برائے فوری اجراء

برامپٹن نے  2019کے سرمایہ کاری مشنز کا آغاز کر دیا

براون اور کونسلرز برامپٹن کے  2019فارن ڈائریکٹ انوسٹمنٹ ( )FDIمشنز کا آغاز
برامپٹن ،آن ( 19ستمبر – )2019 ،میئر پیٹرک ٔ
براون ،منتخب شدہ نمائندوں ور اکنامک ڈیولپمنٹ کا عملہ  22-25ستمبر تک بوسٹن
کرنے پر نہایت پرجوش ہیں۔ اگلے ہفتے میئر پیٹرک ٔ
میں منعقد ہونے والی میڈٹیک کانفرنس میں شرکت کریں گے۔

اس سال کے آغاز میں کونسل نے  FDIحکمت عملی اور منصوبہ کار کے نفاذ کے لیے  1.875$ملین کے بجٹ کی منظوری
دی FDI .حکمت عملی اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پالن ( )EDMPاور  2040ویژن کے اہداف کی تکمیل کے لیے کام کرے گی،
صا نئی سرمایہ کاری اور نوکریاں النے ،سپالئی چین میں خالء کو پُر کرنے ،ٹیکس بیس کو متنوع کرنے اور معاشرتی
خصو ً
بڑھوتری کو فروغ دینے کے لیے۔ پروگرام کا مقصد کاروبار کرنے کے لیے ایک مقابلہ کن جگہ کے طورپر سٹی کے تصور کو بہتر
بنانا اور کاروبار دوست سرگرمیوں کا آغاز کرنا بھی ہے ،جس کا مقصد  FDIکو سٹی کی جانب راغب کرنا ہے
برامپٹن کی  FDIکوششیں سٹی کے درج ذیل کلیدی شعبہ جات پر مرکوز ہیں:ہیلتھ اینڈ الئف سائنسز ،ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ (بشمول فُوڈ اینڈ
بیوریج) اور انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی۔ میڈ ٹیک کانفرنس برامپٹن کی ہیلتھ اینڈ الئف سائنسز کے شعبے کے لیے ایک بہترین موقع ہے اور میڈ
ٹیک کے ساتھ اشتراک میں ٹریڈ شو میٹنگز اور سرگرمیاں بھی تیار کی گئیں ہیں۔
میڈ ٹیک کینیڈا طبی ٹیکنالوجی کی صنعت کے لیے کینیڈا کی صنعتی ایسوسیئیشن ہے ،جو نگہداشت صحت کو ڈیجیٹالئیزیشن کو ممکن
بنانے ،زیادہ مربوط نگہداشت فراہم کرنے اور کمیونٹی کے ماحول میں مریض پر مرکوز نگہداشت کے مواقع فراہم کرنے میں کردار ادا کر
رہی ہے۔
اس سال کے دیگر منصوبہ بند مشنز میں شامل ہیں:



انوگا فوڈ فیئر ،کلون ،جرمنی
سمٹ ،لسبن ،پورچوگال
ویب َ

مزید جاننے کے لیے  www.investbrampton.caمالحظہ کریں
اقتباسات
رہنماوں سے ملنے کے لیے نہایت پرجوش ہوں۔ FDIشہر کے
میں ہمارے  FDIکے مشن کے آغاز کرنے اور دنیا کے کلیدی کاروباری
ٔ
اعلی پائے کی صنعتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب وہ اپنی ترقی ،وسعت اور سرمایہ کاری
مستقبل کے لیے ایک سرمایہ کاری ہے۔ ہم
ٰ
اعلی مہارت یافتہ افرادی قوت ،مسابقتی فوائد اور عالمی مارکیٹ تک رسائی جیسے ثمرات
کے لیے برامپٹن کا انتخاب کریں گے ،تو وہ
ٰ
حاصل کریں گے۔"
-

براون
میئر پیٹرک ٔ

"آبادی میں م توقع اضافہ کے لیے جگہ بنانے اور اس اضافے کو برداشت کرنے کے لیے معاشی بنیاد بنانے کے مقصد سے برامپٹن کو
عالمی منڈی میں اپنا تصور بہتر بنانا ہو گا۔ عالمی سطح پر ایک طاقتور وجود کاروباروں ،غیر ملکی سرمایہ کاریوں اور نوکریوں کو اپنی
جانب متوجہ کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔"

-

ریجنل کونسلر گرپریت سنگھ ڈھلون ،چیئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ

"کامیابی کے ساتھ  FDIکے مواقع کے حصول کے لیے ممکنہ سرمایہ کاروں کے ساتھ تعلقات بنانا نہایت اہم ہے۔ یہ مشنز اپنے آپ کو
رہنماوں کے ساتھ اپنے تعلقات آگے بڑھانے کے لیے نہایت اہم ہیں۔”
متعارف کروانے اور کلیدی عالمی کاروباری
ٔ

-

کلیئر برنیٹ ،ڈائریکٹر ،اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

-30کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے ترقی والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز
عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے ،ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا
کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں ،جو محفوظ ،قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ
ٹوئٹر ،فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر ،میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن
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