
 

 

 
    برائے فوری اجراء

      
 

 سے زائد کے بین االقوامی سامعین کو  35,000سٹی نے کولیژن کانفرنس میں 

 برامپٹن کی نمائش کی 
 

سے زائد ممالک سے  130پچھلے ہفتے سٹی آف برامپٹن نے ٹورانٹو میں کولیژن کانفرنس کے دوران  – (2022جون  30برامپٹن، آن )
انٹرپرینیوئرز کی بھری ہوئی کانفرنس کے دوران پچھلے دو سال کے ٹیکنالوجی کے سب سے بڑے بالمشافہ  35,000تعلق رکھنے والے 

 اجتماع کے دوران برامپٹن کی نمائش کی۔ 

بوتھ تین دنوں کے دوران ہزاروں لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا، بشمول حکومتی وزراء اور کھیلوں اور میڈیا سے تعلق رکھنے والی  برامپٹن 
شخصیات۔ اس نے انوویشن ڈسٹرکٹ اور اس کے شراکت داروں کی نمائش کی، بشمول برامپٹن انٹرپینئور سنٹر، بی ہائیو برامپٹ، ایلٹیچیوڈ  

نڈر انسٹیچیوٹ، الگوما یونیورسٹی، شیریڈن کالج، راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ، برامپٹن وینچر زون اور خصوصی  ایکسلریٹر، دی فاو  
 مہمان برامپٹن بیٹ مین۔ 

اسٹارٹ اپس، انٹرپرینیوئرز اور کمیونٹی کے لیے ایک مضبوط ایکوسسٹم بنانے پر توجہ کے ساتھ، برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ نے اعٰلی  
راییں بنانے، موجودہ کاروباری تعلقات کو مضبوط بنانے اور جدت، ٹیکنالوجی اور انٹرپرینیوئرشپ کے شعبہ جات میں سٹی معیاری نئی 

برامپٹن ٹیم سیکنڑوں کینیڈیئن اور بین االقوامی اسٹارٹ اپس، وینچر کیپیٹلسٹ فرمز، اینجلز اور   کے مقام کو بڑھانے کے لیے کام کیا ہے۔
جہاں کئی نے دستیاب عالمی معیار کے  --بوط ہوئی اور انہیں برامپٹن انوویشن ڈسٹرکٹ مالحظہ کرنے کی دعوت دی انویسٹرز کے ساتھ مر 

 پروگراموں میں شرکت میں دلچسپی ظاہر کی۔ 

تنوع، انصاف اور شمولیت کے اپنے عزم کے حصے کے طور پر، برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ نے کولیژن کانفرنس کے منتظمین کے ساتھ 
سیاہ فام انٹرپرینیوئرز اور نوجوانوں کے وفد کے لیے اعزازی ٹکٹس   362ل کر کام کیا، جنہوں نے برامپٹن سے تعلق رکھنے والے م

اسپانسر کیے، تاکہ وہ کولیژن کانفرنس میں شرکت کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس میں شامل ہو سکیں۔ سٹی نے بلڈ بلیک کینیڈا  

ن میں شرکت کرنے والے سیاہ فام انٹرپرینیوئرز اور پیشہ ورانہ افراد کے لیے منعقد کردہ نیٹ ورکنگ اور تقویت کے کی جانب سے کولیژ 

 استقبالیے کی بھی معاونت کی۔ 

اہل تقریب، جس کی میزبانی    –سٹی وہاں پر وہ واحد میونسپلٹی تھا، جس نے کولیژن پروگرام میں تیار کردہ ایفریقہ ڈے میں شرکت کی  
BKR   نڈیشن نے کی، جس نس نے کولیژن میں اعٰلی افریقی اسٹارٹ اپس کو داد پیش کی اور ان کی کیپیٹل، ٹیک سٹار اور ڈریم لیگیسی فاو 

 نمائش کی۔ 

سے زائد اسٹارٹ اپس کے پاس اپنی خیاالت پیش کرنے کا موقع تھا اور کانفرنس کے  15برامپٹن انوویشن ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے  
ن کی اپنے بوتھ پر نمائش کی گئی۔ برامپٹن بوتھ نے برامپٹن ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ پائپ الئین کی نمائش کا بھی انعقاد کیا، جس میں شیریڈن  دوران ا

کالج کے سینٹر فار ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ ڈیزائن ٹیکنالوجیز کی قیادت میں روبوٹس کی براہ راست پیشکش اور ساتھ ہی ساتھ الگوما  
 نئے ای سپورٹس پروگرام کی نمایاں نمائش شامل تھی۔  یونیورسٹی کے

 کولیژن کے بارے میں 
یں "دنیا کے بہترین مقررین"، ٹیکنالوجی کی  شمالی امریکہ میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی ایک ٹیک کانفرنس ہے، جس م کولیژن

سرکردہ کمپنیوں اور سرفہرست میڈیا کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ چوتھی مرتبہ ہے جب برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس کی ٹیم نے 
 کے پارٹنرز اور خصوصی مہمان، برامپٹن بیٹ مین کے ساتھ مل کر اس عالمی تقریب میں شرکت کی ہے۔ برامپٹن انوویشن ڈسٹرکٹاپنے 

 برامپٹن انوویشن ڈسٹرکٹ کے بارے میں
ن   سٹی آف برامپٹن ایک پُر جدت اور انٹرپرینیورشپ کے ماحولیاتی نظام: یعنی برامپٹن انوویشن ڈسٹرکٹ کی تعمیر  کے ذریعے اپنے ڈاو 

ن کے معاشی امکانات کے فروغ اور انہیں غیر مقفل کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔   ٹاو 
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انوویشن ڈسٹرکٹ کی سٹارٹ اپ سکیلنگ، سرمایہ کاری کی کشش اور ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کے کاموں پر گہری اور خصوصی توجہ ہے اور یہ 
ے مقامی مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ نئی ٹیکنالوجی بنانے میں جدت طرازی اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کاروباری افراد اور نئے کاروباروں کے لی
میں شروع ہونے والے معاہدوں کے ساتھ، سٹی نے اپنے انوویشن ڈسٹرکٹ میں تقریباً  2019کی مدد کے لیے وسائل بھی پیش کرتا ہے۔ 

ملین  55.2انوویشن ڈسٹرکٹ کے شراکت داروں کی جانب سے بھی تقریبًا ملین ڈالر کی رقم خرچ کرنے کا عزم کیا ہے، جس میں  20.5
 ڈالر کی سرمایہ کی جائے گی۔ 

 سٹی یا  www.bramptoninnovationdistrict.com انوویشن ڈسٹرکٹ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، مالحظہ کریں
 دیکھیں۔  ویڈیو کی

 اقتباسات

انفرنسز میں سے ایک ہے، جو لوگوں، زبردست خیاالت اور دنیا کی بڑی کمپنیوں کو ایک جگہ جمع  "کولیژن دنیا کی اعٰلی ترین ٹیک ک
کرتی ہے۔ مجھے پچھلے ہفتے اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ شامل ہونے کا اعزاز مال کہ برامپٹن 

شہر ایک انتہائی دلچسپ تبدیلی سے گزر رہا ہے اور اپنے شراکت داروں کے ساتھ  سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین جگہ کیوں ہے۔ ہمارا 
 مل کر، ہم اپنے انوویشن ڈسٹرکٹ کو ایک بڑے تعلیمی اور اختراعی مرکز کے طور پر ترقی دے رہے ہیں۔" 

ن، میئر، سٹی آف برامپٹن  -  پیٹرک براو 

اپس کے پھلنے پھولنے کے لیے زبردست وسائل کا حامل ہے اور اپنے شراکت  "برامپٹن مواقع کا شہر ہے، جو انٹرپرینیوئرز اور سٹارٹ 
داروں کے ساتھ مل کر، ہم اپنے رہائشیوں اور کاورباروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جدت کا ایک ایکو سسٹم بنا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے 

اکنامک ڈیولپمنٹ ٹیم کا شکریہ۔ برامپٹن کام کے لیے  عالمی سامعین کو برامپٹن کی نمائش کرنے کے لیے ہماری  35,000کولیژن میں 
 سنجیدہ ہے اور ہم اپنی کمیونٹی میں دنیا کی بہترین کمپنیوں کو النے اور برقرار رکھنے کے لیے پرامید ہیں۔"

 ؛ چیئر، اکنامک  ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن 4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  

ڈیولپمنٹ آفس ہماری پوری کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمارے شہر کو تعلیم اور جدت کے مرکز کے طور پر ترقی "ہمارا اکنامک 
دینے کی راہ پر گامزن ہے۔ پچھلے ہفتے کولیژن کانفرنس میں مکمل گنجائش تک عالمی سامعین کے سامنے برامپٹن کی طاقتوں پر روشنی 

۔ ہم برامپٹن کو سرمایہ کاری کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ کے طور پر منوانے اور انوویشن  ڈالنے کے لیے ہماری ٹیم کا شکریہ
 کوریڈور پر برامپٹن کے منفرد مقام کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔"

 کلیئر بارنیٹ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا 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
،  ٹوئٹرمیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کا

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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