
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

BHive برامپٹن اب کھل گیا ہے اور اگلے درجے کے جدت پسند کاروباروں کو 
   کو زبردست تقویت پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ 

کے ورچوئل افتتاح کی میزبانی کی ہے، جو برامپٹن کے انوویشن   BHiveگذشتہ روز برامپٹن نے   – ( 2021مئی  21برامپٹن، آن )
 ڈسٹرکٹ میں بین االقوامی کاروباری افراد کی آمد میں ایک نرم گوشے کا کردار ادا کرے گا۔ 

  کاروباری اداروں کے جدت پسند کی صورت میں ایک پرکشش ترغیب کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد اگلی نسل  BHiveسٹی آف برامپٹن نے 
، ان کے سفر میں تیزی النا اور انٹرپرینیئور کے بارے میں مثبت تاثر کو اجاگر کرنا ہے اور مجموعی طور پر معیشت  اعانت فراہم کرناکو 

کا مقصد ایسی غیر   BHiveاور کمیونٹی کو اگلے درجے تک لے کر جانا ہے۔ ٹورینٹو بزنس ڈویلپمنٹ سنٹر کے اشتراک سے قائم کردہ 
کے ذریعے کینیڈا میں نئے اور وسعت پذیر کاروبار قائم کرنا چاہتے   سٹارٹ اپ ویزا ئورز کو اپنی جانب راغب کرنا ہے جو ملکی انٹرپرینی 

ماہ کے انکیوبیشن پروگرام کے دوران انہیں کئی مختلف   6ہیں۔ کامیاب درخواست دہندگان کو مستقل رہائش فراہم کی جائے گی اور ان کے 
 یہاں وباری معاونت کی خدمات فراہم کرنا۔ انٹرپرینیئورزوسائل فراہم کیے جائیں گے، بشمول دفتر کی جگہ، نیٹ ورکنگ کے مواقع اور کار 

 ی ہیں۔پر درخواست دے سکت 

-کا ایک کلیدی حصہ ہے اور اس سے سٹی کو کووڈ معاشی بحالی کی حکمت عملی سٹی کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں جاری ارتقاء، اس کی
نے   BHiveبرامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں  ی وباء کی وجہ سے معیشت پر پڑنے والے اثرات سے نکلنے میں مدد دے گی۔ کی عالم 19

کئی انٹرپرینیوریل، انکوبیشن اور ایکسلیریٹر سپیسز کے ساتھ شراکت داری کی ہے، بشمول برامپٹن انٹرپرینیئور سنٹر، دی ریئرسن کی زیر  
( سنٹر، دی فأونڈر انسٹیٹیوٹ، ایک سائبر سیکیورٹی ایکسلیریٹر، راجرز سائبر RICانوویشن کمرشالئزیشن ) قیادت انوویش زون، دی ریسرچ 

انوویشن ڈسٹرکٹ کے فروغ میں برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ اور   ۔DMZسیکیور کیٹالسٹ کی زیر قیادت دی کیٹالسٹ سائبر رینج اور ریئرسن 
 دار ہیں۔بھی کلیدی شراکت  BIAڈأون ٹأون برامپٹن 

BHive ں۔جانی پر  یہاں پر جانیں۔ سٹی کے انوویشن ڈسٹرکٹ کے بارے میں یہاں کے متعلق مزید 

 اقتباسات 

کے آغاز کے بعد، ہم ایک ایسے ماحول کے ایسے مربوط نظام کا تسلسل برقرار رکھ سکیں گے   BHive"برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور 
جہاں پر  انٹرپرینیئورز، انوویشن ڈسٹرکٹ کو چھوڑے بغیر کمپنیوں اور مصنوعات کو ترتیب دے سکتے ہیں، ہنر مند افراد تالش کر سکتے  

رمایہ اکٹھا کر سکتے ہیں اور اپنی کمپنی کو درست سمت میں ڈال سکتے ہیں۔ برامپٹن اب حقیقی معنوں میں جدت میں لیڈر بننے کی  ہیں، س
اور ہمارے انوویشن ڈسٹرکٹ   BHiveراہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ میں کامیابی کی ان عظیم کہانیوں کو سننے اور دیکھنے کا منتظر ہوں جو 

 میں شروع ہوں گی۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

  "برامپٹن جدت میں قائد بننے کی راہ پر گامزن ہے اور مستقبل میں کئی نئی مالزمتیں پیدا کرے گا۔ ہمارے وسعت پذیر انوویشن ڈسٹرکٹ میں
BHive   کا خیرمقدم کر کے، ہم نئے کاروباری اداروں کی آبیاری، مقامی صالحیتوں کو فروغ دینے اور انٹرپرینیئورز کے سفر کے ہر

کو مدد فراہم کرنے کی اپنی صالحیتوں کو مستحکم کر رہے ہیں۔ ہم اپنی کمیونٹی میں نئے کاروباری اداروں کا خیرمقدم  مرحلے میں ان 
     کرنے اور انہیں پھلتا پھولتا دیکھنے کے منتظر ہیں۔"

 ؛ چیئر، اکنامک  ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

-معاشی بحالی کی حکمت عملی کا ایک کلیدی حصہ ہے اور اس سے ہمیں کووڈ کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں جاری ارتقاء، اس کی  "برامپٹن
کی عالمی وباء کی وجہ سے معیشت پر پڑنے والے اثرات سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ انوویشن اور ٹیکنالوجی کا شعبہ معاشی ترقی   19

کا قیام نئی نسل کے جدت پسندوں کو تقویت پہنچائے گا، جس کی وجہ سے ہماری   BHiveچونکہ  ۔میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے 
 معیشت اور کمیونٹی پر بطور مجموعی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔"
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 ؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز  -

رازی کا ایک وسعت پذیر اور مربوط نظام، ایک ایسا انوویشن ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے ہمارے عملے کے عزم کو ظاہر  "برامپٹن میں جدت ط
کے آغاز سے، ہم ٹورینٹو بزنس ڈیولپمنٹ سنٹر کی اضافی مہارتوں کو   BHiveکرتا ہے جو بہترین شراکت داروں کو ایک میز پر الئے گا۔ 

ے ہیں، جس میں ہر قسم کی صنعتوں کے لیے باہمی اشتراک، شراکت داری اور جدت تک رسائی  اپنے انوویشن ڈسٹرکٹ میں لے کر آ گئ 
 کے اضافی مواقع موجود ہوں گے۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

رپرینیئورز کے لیے ایک  "ہمیں سٹی آف برامپٹن کے نئے شروع کردہ انوویشن ڈسٹرکٹ کا حّصہ ہونے پر فخر محسوس ہو رہا ہے جو انٹ 
ایسا مربوط ماحول پیدا کرنے کے لیے عالقے کے اعلٰی تعلیمی اداروں اور مستقبل کی سوچ رکھنے والی کمیونٹی کے رہنمأوں کے ساتھ 

ر کرنے  تجربہ کار کاروباری اداروں کی آمد کا منتظر ہو گا اور ان کی یہاں آمد اور وسعت اختیا BHiveشراکت داری میں کام کرے گا۔ 
میں مدد فراہم کرے گا۔ جدید کاروباروں میں ہماری سرمایہ کاری مستقبل کے کاروباروں کے عالوہ کینیڈا میں جدت طرازی کے باہمی طور  

 پر مربوط نظام کی مجموعی ترقی میں بھی مفید ثابت ہو گا۔" 

 BHiveبرامپٹن  CEOِوکرم کھرانہ،  -

"صحت مندانہ اور ایک مربوط کاروباری نظام کی کلید مہارتوں اور تجربات کے باہمی اشتراک میں مضمر ہے اور مختلف پس منظروں  
کو مضبوط بنا سکیں گے بلکہ جدت طرازی کے ماحول کو بھی فروغ   BHiveاور مہارتوں کے حامل لوگوں کو متحد کر کے ہم نہ صرف 

کی مہارت کے مطابق، ہم   TBDCانٹرپرینیئورز کے لیے عالمی معیار کی ایک پروگرامنگ فراہم کرنے میں دیا جا سکے گا۔ نئی آنے والی 
کی حمایت کرتے ہوئے جدت کے ساتھ ایک بہتر مستقبل کی تیاری کے منتظر ہیں، جس سے   BHiveاس مشترکہ تجربے کو النے اور  

 کے گی۔" پورے خطے اور کینیڈا میں نمایاں شراکت کی فضاء پیدا ہو س

  کنسلٹنگ سروسز آئی این سی۔  4Sسوبی ریگنتھن، بورڈ ممبر، ٹورینٹو بزنس ڈیولپمنٹ سنٹر؛ سینئر کمپالئنس پارٹنر،  -
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 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی  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

محفوظ، قابل دوام اور   جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
rampton.caMonika.Duggal@b |3426 -874-905 
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