
 

 

 

                      برائے فوری اجراء 
 

سٹی آف برامپٹن تمام عمر کے انٹرپرینیوئرز کو سٹارٹر کمپنی پلس اور سمر کمپنی پروگرامز کے ذریعے مدد  
 فراہم کرتا ہے 

 
سٹی آف برامپٹن اب تربیت اور فنڈنگ کے دو مواقع کے لیے انٹرپرینیوئرز کی درخواستیں قبول کر رہا   –  ( 2021فروری  11برامپٹن، آن )

 ہے: سٹارٹر کمپنی پلس پروگرام اور سمر کمپنی پروگرام۔ 
 

فراہم کرنا  برامپٹن کے چھوٹے کاروباروں کے لیے تیز تبدیلی کے اس وقت میں، سٹی آف برامپٹن انٹرپرینیوئرز کی مدد کے لیے وسائل 
(  BECجاری ہے۔ یہ دو پروگرام انٹرپرینیوئرز کو اپنے کاروبار شروع کرنے یا بڑھانے میں مدد دینے کے لیے برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر )

 کے ذریعے پیشکش کیے جاتے ہیں۔ یہ اونٹاریو منسٹری آف اکنامک ڈیولپمنٹ، جاب کریئیشن اینڈ ٹریڈ کی جانب سے فنڈ یافتہ ہیں۔
 
 ٹارٹر کمپنی پلس پروگرام س 
 

BEC صوبہ اونٹاریو کے ساتھ شراکت داری میں، نئے یا موجودہ کاروباری خیالوں کے حامل لوگوں کی مدد کرنے کی اہمیت کو پہچانتا ،
مینٹورنگ  ہے۔ سٹارٹر کمپنی پلس پروگرام اہل شرکاء کو ایک چھوٹا کاروبار شروع کرنے، بڑھانے یا خریدنے کے لیے مفت تربیت، مفت 

تک کی گرانٹ کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ پروگرام مقامی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کا مقصد رکھتا ہے اور جہاں  5,000اور $
 موزوں ہو، مخصوص صنعتوں اور شعبوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ 

 
شرکت کے لیے اپنی اہلیت کی تصدیق کرنی ہو گی اور    برامپٹن میں سٹارٹر کمپنی پلس پروگرام کے لیے درخواست دینے کے لیے، آپ کو 

ایک الزمی معلومات نشست میں شرکت کرنی ہو گی۔ معلوماتی نشست میں شرکت پروگرام میں قبول یا پروگرام گرانٹ موصول ہونے کی 
 ضمانت نہیں دیتی۔

 
 ریشن کروا سکتے ہیں:دلچسپی رکھنے والے فریقین الزمی معلوماتی نشست کے لیے درج ذیل تاریخوں پر رجسٹ 

 بجے  11تا  10فروری، صبح   18  •

 بجے  7تا شام  6فروری، صبح  18 •

 بجے  11تا  10فروری، صبح   23  •

 بجے  7تا شام  6فروری، صبح  23 •
 

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/becپروگرام کے متعلق مزید جاننے اور اہلیت کا تعین کرنے کے لیے، 
 
 سمر کمپنی پروگرام  
 
سال کی عمر کے طلباء کو کاروبار شروع کرنے اور   29سے  15اونٹاریو کے  BECحکومت اونٹاریو کے ساتھ شراکت داری میں،  

چالنے میں مدد دیتا ہے۔ پورے موسم گرما میں، طلباء تربیت میں حصہ لیتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر عبور حاصل کرنے، مارکیٹنگ اور  
 سیلز، کاروبار کے خطرے کو منتظم کرنے اور نیٹ ورک جیسے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ 

 
ہے۔ خواہشمند نوجوان انٹرپرینیوئرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ درخواست   2021اپریل  19کے لیے آخری تاریخ درخواستوں  

تک ورچوئل طور پر فراہم کیا  2021سے رابطہ کریں۔ یہ پروگرام مئی سے اگست  BECکے عمل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 
 جائے گا۔ 

 
 می معلوماتی نشست کے لیے درج ذیل تاریخوں پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں:دلچسپی رکھنے والے فریقین الز

 4:30تا سہ پہر  3:30مارچ، دن  25 •
 

 پر جائیں۔  www.brampton.ca/becمزید معلومات کے لیے 
 
 
 
 
 

http://www.brampton.ca/bec
https://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/youth/Pages/welcome.aspx


 

 

 برامپٹن انرپرینیوئر سینٹر کے بارے میں  
 

تمام شعبہ جات میں  BECبرامپٹن انرپرینیوئر سینٹر سٹی آف برامپٹن کے پلیننگ، بلڈنگ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا حصہ ہے۔ 
مائیکرو اور چھوٹے کاروباروں کی محتاط تیاری، آغاز اور طویل مدت استحکامیت کو فروغ دے کر مقامی معیشت کے استحکام اور  

 بڑھوتری پر مرکوز ہے۔ 
 

 برامپٹن کی اکنامک ریکوری سٹریٹجی کے بارے میں 
 
میں، برامپٹن سٹی کونسل نے مقامی معیشت کو دوبار شروع کرنے کے لیے سٹی کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر ایک   2020مئی  

،  اور انٹرپرینیوئرشپ جدت، ٹیکنالوجیاکنامک ریکوری اسٹریٹجی کو منظور کیا۔ اکنامک ریکوری سٹریٹجی چار ستونوں میں منظم ہے: 
جس میں انٹرپرینیوئرز اور چھوٹے کاروباروں کی بہتر معاونت کے لیے برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر کی پیشکشوں کو بڑھانا شامل ہے؛  

 ۔یہاں کلک کریںمزید جاننے کے لیے،  ۔انفراسٹرکچر اورسرمایہ کاری؛ فنون، ثقافت اور سیاحت؛ 
 
 اقتباسات  
 

"برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور مقامی کاروبار ہماری زبردست کمیونٹی کی بہبود کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے رہائشیوں کے  
میں، ہم اپنے موجودہ اور نئی ابھرتے ہوئے مقامی انٹرپرینیوئرز کے خوابوں کو بڑھانے کے لیے وقف  لیے ان دیکھی مشکل کے اس وقت 

ہیں۔ میں برامپٹن کے دلچسپی رکھنے والے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہمارے برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر کی جانب سے  
 کمپنی پروگرامز سے فائدہ اٹھائیں۔" پیشکش کیے جانے والے سٹارٹر کمپنی پلس اور سمر 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
 

"برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر ہمارے شہر میں تمام شعبہ جات کے مائیکرو اور چھوٹے کاروباروں کو بیش قیمتی خدمات اور پروگرام فراہم  
لچسپی رکھنے والے افراد کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سٹارٹر  کرتا ہے۔ برامپٹن میں کاروبار شروع کرنے، بڑھانے یا خریدنے میں د

کمپنی پلس پروگرام کے لیے ایک معلوماتی نشست میں حصہ لیں اور خواہشمند طالبعلم انٹرپرینیوئرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ  
ہمارے شہر کا مستقبل ہیں اور ہم آپ کی مدد  کی جانب سے پیشکش کردہ ہیں۔ آپ  BECسمر کمپنی پروگرام میں درخواست دیں، جو دونوں 

 کے لیے موجود ہیں۔" 
 ؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن 4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 
  19-ہیں۔  ہمارے شہر کی کوِوڈ"برامپٹن کے مقامی کاروبار اور انٹرپرینیوئرز ہماری مقامی کمیونٹی کی مجموعی بہبود کے لیے انتہائی اہم 

اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس اس عالمی وباء کے آغاز پر بنائی گئی تھی اور اس کے بعد سے اس نے اکنامک ریکوری سٹریٹجی بنائی  
فراہم  ہے، جو ہمارے انٹرپرینیوئرز اور کاروباروں کے لیے یہاں برامپٹن میں آغاز کرنے اور بڑھنے کے لیے زیادہ وسائل اور معاونت 

 کرنے پر مرکوز ہے۔" 
 ؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 
"سٹی کا عملہ کونسل کے اس دور کی ترجیح برامپٹن مواقع کا شہر ہے کو آگے بڑھانے کے لیے وقف ہے اور ایسا کرنے کے ہمارے کئی  

مارے برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر کی جانب سے پیشکش کردہ پروگرام ہیں۔ نوجوان اور انٹرپرنیوئرز ہماری مقامی طریقوں میں سے ایک ہ 
معیشت کو بڑھانے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمیں آنے والے سٹارٹر کمپنی پلس اور سمر کمپنی پروگرامز کے ذریعے ان کی مدد  

 کرنے پر فخر ہے۔" 
 ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنڈیوڈ بیرک، چیف  -

 
-30- 

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

کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ہوں۔ پر مربوط انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 گروندر سنگھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشنز
 سٹی آف برامپٹن

Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 2028 |-874-905 
 

 

https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

