
 

 

 
 

 اجراء  فوری  برائے
 

 کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے گابرامپٹن کا انوویشن ڈسٹرکٹ معاشی بحالی  
 

سٹی آف برامپٹن اسٹارٹ اپ کی ایک متحرک کمیونٹی کو فروغ دینے، مقامی ٹیلنٹ کو بڑھانے اور    –( 2020ستمبر  4برامپٹن، آن )
 معاونت کے لیے ڈأون ٹأون برامپٹن کے دل میں ایک انوویشن ڈسٹرکٹ تعمیر کر رہا ہے۔ انٹرپرینیوئرز کی 

 
  اندر کے برامپٹن انکیوبیٹر نیا یہ  ہے۔ کیا جا رہاکا باضابطہ آغاز  زون  وینچر ریئرسناگلے بدھ کو، برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں نئے  

  بنانے سلسلہ نیا ایک  کا گوںلو قابل  اور کرنے پیدا مالزمتیں حامل کی مہارتوں اعٰلیٰ  دینے، مدد میں بڑھانے اور بنانے کو  کاروباروں نئے
 ہے۔  وقف  لیے  کے

 
میں ایک کلیدی حکمت عملی تھا اور آنے والے مہینوں اور سالوں میں  اکنامک ریکوری اسٹریٹجی  19-سٹی کے کوِوڈ  ،انوویشن ڈسٹرکٹ 

 سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کی بڑھوتری کا 
 

 انوویشن ڈسٹرکٹ کے شراکت دار 
 

انوویشن ڈسٹرکٹ میں   ےنے برامپٹن ک فروغ کے اداروں ریئرسن وینچر زون کے عالوہ، کئی انٹرپرینیوئرل، کاروباری انکیوبیشن اور 
 : ذیل شمولیت اختیار کر لی ہے، بشمول 

 

مربع فٹ کے کھلے   4500 -( کی مشترکہ کام کی جگہ اور چھوٹے کاروباروں کے لیے وسائل  BECبرامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر ) •
  BECاسٹور فرنٹ میں واقع، مشترکہ کام کرنے کی یہ جگہ تخلیقی قوت اور پیداواریت کو ہوا دینے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ 

د کرتا ہے اور کاروباری منصوبوں کی نظرثانی اور  مقامی انٹرپرینیوئرز اور جدت کاروں کے لیے کثرت سے سیمینارز کا انعقا
 مشیروں کے ساتھ مشاورت کی مفت پیشکش کرتا ہے۔ 

 

یہ ایکسلریٹر اسٹارٹ اپس اور   -کی قیادت میں(   DMZکیٹالسٹ سائبر ایکسلریٹر )راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ اور ریئرسن  •
ایکسلریٹر ہے۔ یہ ایکسلریٹر راجرز سائبر سیکیور کیٹاِلسٹ کے دیگر بڑے  اسکیل اپس کے لیے کینیڈا کا پہال سائبر سیکورٹی 

اقدامات )بشمول کینیڈا کی پہلی سائبر رینج، سائبر سیکورٹی کی تربیت اور تحقیق و ترقی( کے ساتھ مل کر برامپٹن کو کینیڈا میں 
 سائبر سیکورٹی کے مرکز کے طور پر سامنے ال رہا ہے۔ 

 

سنٹر    RICکاروباروں کی انکیوبیشن اور ایکسلریٹر کی ایک خصوصی جگہ،  -سنٹر  ( RICئیزیشن ) ریسرچ انوویشن کمرشال •
سنٹر ٹیکنالوجی کی کمپنیوں   RICاسٹارٹ اپس کو بڑھنے اور اپنے کارباروں کو اگلے درجے پر لے کر جانے میں مدد دیتا ہے۔ 

  ی کچرنگ کے شعبوں میں کام کرنے والور ایڈوانسڈ مینوفی کے لیے ایک متحرک کیٹالسٹ ہے اور انٹرنیٹ آف تھنگز، کلین ٹیک ا
 کمپنیوں کے لیے خصوصی وسائل کا حامل ہے۔ 

 

( بھی انوویشن ڈسٹرکٹ کی تعمیر میں کلیدی شراکت  BIAبرامپٹن بورڈ آف ٹریڈ اور ڈأون ٹأون برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایریا ) •
 دار ہیں۔

 
 اس سال کے اواخر میں مزید شراکت داروں کی شمولیت کی توقع ہے۔  

 
 قابل لوگوں کی تیاری 

 
( میں قابل لوگوں کی مہارتوں کو بڑھانے یا نئی مہارتیں پیدا کرنے کے لیے تعلیم اور تربیت  GTAٹر ٹورانٹو ایریا )انوویشن ڈسٹرکٹ گری 

نٹینیوئنگ ایجوکیشن اور راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ سے  ایونیورسٹی چینگ اسکول آف ککے مواقع کی بھی پیشکش کرتا ہے۔ ریئرسن 
 ہوا مرکز ہے۔  ابھرتا ایک لے کر شیریڈن کالج اور الگوما یونیورسٹی تک، انوویشن ڈسٹرکٹ قابل لوگوں کی تیاری کے لیے

 
 

 معاشی بحالی کی حکمت عملی 
 

https://www.ryerson.ca/zone-learning/venture-zone-brampton/
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

برامپٹن کی معاشی بحالی  مئی کو، برامپٹن سٹی کونسل نے مقامی معیشت کو دوبارہ شروع کرنے کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے  13
نوں کے مطابق فوری اور طویل مدتی اقدامات اٹھا کر  اس حکمت عملی کا مقصد اپنے درج ذیل چار ستو کو منظور کیا۔ کی حکمت عملی

  برامپٹن کی معیشت میں لچک اور مسابقتی سبقت النا ہے: جدت، ٹیکنالوجی اور انٹرپرینیوئرشپ، سرمایہ کار، انفراسٹرکچر اور فنون، ثقافت
 اور سیاحت۔ 

 
 اقتباسات 

 
لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کینیڈا کے انوویشن کوریڈور    "برامپٹن اپنے شہر میں ایک مضبوط انوویشن ڈسٹرکٹ تعمیر کرنے کے
ہمارا انوویشن ڈسٹرکٹ بڑھ رہا ہے، ہم   چونکہتی ہے۔ دی  کھڑا کرکر کے لیے ہماری جگہ ہمیں نئی سرمایہ کاری کے لیے بہترین مقام پر ال 

     کاروباروں کو ان کے سفر کے ہر مرحلے پر معاونت فراہم کرنے کے قابل ہوں گے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  −
 

ر زون  "ہمارے انوویشن ڈسٹرکٹ کی مسلسل بڑھوتری ہماری معاشی بحالی کی حکمت عملی کے لیے کلیدی عمل ہے اور ریئرسن وینچ 
کی عالمی وباء سے آگے بڑھا رہے ہیں، ہم اپنے   19-ہمارے بڑھتے ہوئے ڈسٹرکٹ میں ایک اہم اضافہ ہے۔ جبکہ ہم اپنے شہر کو کوِوڈ

     مثال انوویشن ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔" اور ایک بے بنانےماحول کو بہتر  پُرجدت

اکنامک   19-وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر؛ اور کو چیئر، میئرز کوِوڈ ؛ 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز  −
 سپورٹ ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن 

 
"ہم اس عالمی وباء سے باہر آ رہے ہیں اور اپنی مقامی معیشت کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، ہم اپنے بڑھتے ہوئے انوویشن ڈسٹرکٹ میں   

کی بناء پر برامپٹن کاروبار قائم کرنے کے   نایسی کئی وجوہات ہیں، جمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انٹرپرینیوئرز اور ممکنہ سر
مثالی جگہ ہے اور ہم اپنے ساتھ شامل کرنے اور اس تحریک کا حصہ بننے کے لیے اہم فریقین کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے   ایک لیے

 پرامید ہیں۔" 

 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن  19-، چیئر، میئرز کوِوڈ 6اور  2مائیکل پیلیسچی، وارڈز  −
 

ہماری مرکزی جگہ کے ساتھ، برامپٹن جدت میں عالمی رہنماء بننے کے لیے اپنے   موجود  میں وسط"کینیڈا کے انوویشن کوریڈور کے 
انٹرپرینیوئرز اور کاروباروں کے لیے ایک مثالی  اپنیداریاں پیدا کرنے اور برامپٹن  بڑھا رہا ہے۔ ہمارا عملہ شراکت  آگےجدت ماحول کوپُر

 جگہ بنانے کے لیے ضروری حاالت پیدا کرنے کے لیے وقف ہے۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن −
 

-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج
یاب ہو۔ ہمارے ساتھ 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 کام

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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