
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

fDI  سرکردہکی درجہ بندی میں برامپٹن کو مستقبل کے حوالے سے ایک  2021انٹیلیجنس کی جانب سے  
 گیا ہے تسلیم کیاکے طور پر ہونے شہر اور سرمایہ کاری کے لیے شاندار مقام 

انٹیلیجنس کی جانب سے امیریکن سٹیز آف دی ایئر ایوارڈز کا   fDIآج فنانشل ٹائمز )یوکے( کے ایک ڈویژن  – ( 2021جون  8برامپٹن، آن )
درمیانے درجے کے شہروں میں سے سٹی آف   10اعالن کیا گیا ہے، جس کے مطابق امریکہ کے شاندار مستقبل کے حامل چوٹی کے 

 برامپٹن کو چھٹے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ 

درمیانے درجے کے شہروں میں سے    10برامپٹن کو مربوط شہروں کے زمرے میں بھی امریکہ کے شاندار مستقبل کے حامل چوٹی کے 
درمیانے درجے کے شہروں میں سے   25سٹریٹیجی کے زمرے میں امریکہ کے چوٹی کے  FDIاور  –دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے 
 بارہویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ 

 
کی کوششوں کی توجہ کا مرکز شہر کے یہ کلیدی شعبے ہیں: جدت اور ٹیکنالوجی، ایڈوانسڈ   FDIکی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ برامپٹن 

حکمت عملی کے ایک حصے کے    FDIمیں، شہر کی  2020مینوفیکچرنگ، فوڈ اینڈ بیوریج پروسیسنگ اور صحت اور الئف سائنسز۔ 
  اضافی زور دیا گیا تھا۔ طور پر کاروباروں کی بحالی اور توسیع پر

میں منظور کیا   2020کا ایک بنیادی ستون ہے، جسے برامپٹن سٹی کونسل نے مئی  معاشی بحالی کی حکمت عملی  سرمایہ کاری، سٹی کی 
تھا۔ سٹی کے انوویشن ڈسٹرکٹ کا بتدریج فروغ اس حکمت کا ایک دوسرا کلیدی حصہ ہے۔ معاشی بحالی کی حکمت عملی کا مقصد برامپٹن  

کی وبائی بیماری کے اثرات سے چھٹکارا   19-چیز شہر کو کووڈکی معیشت میں کشش پیدا کرنا اور اسے مسابقتی فائدہ پہنچانا ہے اور یہ 
 پانے میں مدد فراہم کرے گی۔ 

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  
ہ کاروبای ماجول، مستقبل کے شہر، انفراسٹرکچر اور کنیکٹویٹی جیسے زمروں  کی جاتی ہے اور پچھلے آٹھ سال سے برامپٹن کو دوستان 

 میں مسلسل پہلے اور چوٹی کے درجوں پر رکھا جاتا رہا ہے۔ 

انٹیلیجنس کی جانب سے پانچ زمروں کو زیر الیا جاتا ہے: اقتصادی طاقت، کاروبار کے   fDIشہروں کی درجہ بندی کرنے کے حوالے سے 
 ے، انسانی واسئل اور زندگی گزارنے کے طریقے، قیمتوں کے اثر اور روابط لیے دوستانہ ہون 

 پر دستیاب ہے۔  یہاں مکمل نتائج اور درجہ بندیوں کے حوالے سے مزید معلومات 

 اقتباسات 

  fDI"برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور اس میں ذہین اور باصالحیت افراد کی فراوانی ہے جو جدت کے حوالے سے ایک قدم آگے ہوتے ہیں۔ ہم 
درمیانے درجے کے شہروں میں رکھے جانے پر فخر   10انٹیلیجنس کی جانب سے امریکہ کے شاندار مستقبل کے حامل چوٹی کے  

یعنی برامپٹن دنیا کا ایک صف اّول کا شہر ہے   –اس بات کی توثیق کرتے ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں  یہ ایوارڈ “محسوس کرتے ہیں۔ 
 "اور عالمگیر کاروباروں کی سرمایہ کاری کے لیے بہترین جگہ ہے۔

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

بڑھنے کا آغاز کریں گے، تو سرمایہ کاری برامپٹن کی معیشت  کی عالمگیر وباء کے اثرات پر قابو پانے کے لیے آگے  19-"جب ہم کووڈ
انٹیلیجنس کی جانب سے امیریکن سٹیز آف دی ایئر   fDIکو پرکشش بنانے اور مسابقتی فائدہ پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ ہم 

وں کا خیرمقدم کرتے ہیں کہ وہ یہ جاننے کی ایوارڈز کے لیے دوبارہ تسلیم کیے جانے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور تمام بیرونی کمپنی 
 کوشش کریں کہ برامپٹن کو کیا چیز مستقبل کا ایک سرکردہ شہر بنا رہی ہے۔" 
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 ؛ چیئر، اکنامک  ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

"سرمایہ کاری شہر کی معاشی بحالی کی حکمت عملی کا ایک کلیدی ستون ہے اور برامپٹن ایک جدت پسند شہر بننے اور پوری دنیا کے  
کاروباری اداروں کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا ایک پرکشش مقام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ برامپٹن کو مستقبل کے درمیانے درجے  

کے اعزاز کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ دنیا کا بہترین شہر ہونے کی حیثیت سے ہم کاروباری   fDIنے پر ہم کے چوٹی کے شہروں میں رکھ
 اداروں کا شاندار استقبال کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹی میں غیر ملکی سرمایہ کاری آنے کے منتظر ہیں۔"

 اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن ؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز  -

"برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور کینیڈا کے انوویشن کوریڈور کے ایک شاندار مقام پر ہماری موجودگی اور مسابقتی افرادی قوت کی اّولین 
تمنی ہیں۔ سٹی  حیثیت رکھنے پر، ہم غیر ملکی کاروباروں کے لیے اپنے آپ کو ایک بہترین مقام کے طور پر قائم اور بحال رکھنے کے م

انٹیلیجنس کی جانب سے سرمایہ کاری کی ایک اہم جگہ ہونے کے طور پر دوبارہ تسلیم   fDIآف برامپٹن کے عملے کی جانب سے، میں  
کیے جانے پر فخر کا اظہار کرتا ہوں اور غیر ملکی کاروباروں کا خیرمقدم کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پرعزم معاشی ترقیاتی عملے سے رابطہ  

 ے یہ جانیں کہ برامپٹن انہیں کیا کچھ پیش کر سکتا ہے۔" کر ک

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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سے زائد کاروباروں کا گھر   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  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 ہے۔
نا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی 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 ب

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 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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