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I. قع کا جائزہ ادفتر برائے کاروباری مو 

، جو ازیں قبل توثیقی کارروائی اور معاہدے کی تعمیل کا [Office of Business Opportunity (OBO)]قع ادفتر برائے کاروباری مو

میں اس کا نام بدال گیا تھا اور  2011( کے نام سے موسوم تھا، Affirmative Action and Contract Compliance Divisionشعبہ )

پر  اداروںکے نمو کو فروغ دے کر، نیز تاریخی لحاظ سے پسماندہ کاروباری  اس میں نئی جان ڈالی گئی تھی تاکہ مقامی کمپنیوں

( کے مقصد کو حقیقت میں Annise Parkerخصوصی توجہ دے کر ایک مسابقتی کاروبار کی آبیاری کرنے کے لیے میئر انائس پارکر )

 ڈھاال جائے۔

پالیسیاں بناتا ہے جو  یایستکنیکی وسائل سے جوڑتا ہے اور  ان کاروباروں کا ربط تعلیم اور OBOاس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، 

تین آپریشنل  OBOسرکاری حصولیابی کے عمل میں ان کی کامیاب شرکت کو استحکام بخشتی ہیں۔ اس کے نظم و نسق کے عالوہ، 

تعمیل(، ایکسٹرنل افیئرس )خارجی ڈویژنز اور ایک ڈپارٹمنٹل یونٹ پر مشتمل ہے: سرٹیفکیشن )استناد(، کنٹریکٹ کمپالئنس )معاہدے کی 

 امور( اور اسمال بزنس ڈیولپمنٹ )چھوٹے کاروبار کا فروغ(،ا ور ڈپارٹمنٹ سروسز یونٹ )محکمہ جاتی خدمات کی اکائی(۔  

 

OBO  اپنے سولیوشنز سنٹر کے توسط سے بھی کاروباری وسائل فراہم کرتا ہے، جو ایکسٹرنل افیئرس ڈویژن کا حصہ ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ

 ( کا بھی نظم و نسق کرتا ہے۔Pay or Play Programسٹی کے پے یا پلے پروگرام )

A. OBO کا مشن کا بیان 

قع ہیوسٹن شہر میں مقامی چھوٹے کاروباروں کے نمور اور کامیابی کو فروغ دے کر، نیز سرکاری حصولیابی ادفتر برائے کاروباری مو

کے عمل میں تاریخی لحاظ سے ناکافی استعمال شدہ گروپوں کی بامعنی شرکت کو یقینی بناتے ہوئے ان پر خصوصی توجہ دے کر 

 ول تخلیق کرنے کے پابند عہد ہیں۔ ہیوسٹن شہر میں ایک مسابقتی اور گوناگوں کاروباری ماح

B. عاملہ اور انتظامی ٹیمیں 

OBO  کی عاملہ اور انتظامی ٹیمیں شعبے کو قیادت، نظم و نسق، اسٹریٹجک منصوبہ بندی، اور تکنیکی و انتظامی تعاون فراہم کرتی ہیں۔

 ور پالیسیوں کی تعمیل کو بھی یقینی بناتی ہے۔  عاملہ ٹیم سٹی کے ضابطہ فرامین، عاملہ کے احکامات، اور انتظامی طریق کار میں مذک

C. سرٹیفکیشن ڈویژن 

 سرٹیفکیشن .1

اور وفاقی ڈس  ہےالزمی قرار دیا گیا کے ذریعہ  VIاور  V، آرٹیکل 15سرٹیفکیشن ٹیم سٹی کے سرٹیفکیشن پروگرام جس کو باب 

، جس کو وفاقی ضوابط کا  سرٹیفکیشن پروگرامکے  [Disadvantaged Business Enterprise (DBE)]ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز 

کا نظم و نسق ہے، الزمی قرار دیا گیا کے ذریعہ  49کے سیکشن  26اور  23، حصہ (Code of Federal Regulations)الئحہ عمل 

 ۔کرتی ہے
 

A) سرٹیفکیشن کی قسمیں 

( نسل اور صنف سے غیر جانبدار ہے، اور اس کا اطالق تعمیری صنعت میں صرف اہل فرموں SBE)اسمال بزنس انٹرپرائز 

 پر ہوتا ہے۔ 

 

( سرٹیفکیشن کا اطالق اقلیتوں کی زیر ملکیت اور ان کے ذریعے چالئی جانے والی فرموں MBE)مائنارٹی بزنس انٹرپرائز 

 پر ہوتا ہے۔  

 



 

اطالق خواتین کی زیر ملکیت اور ان کے ذریعے چالئی جانے والی فرموں پر ( سرٹیفکیشن کا WBE)ویمین بزنس انٹرپرائز 

 ہوتا ہے۔ 

 

( سرٹیفکیشن کا اطالق معذور سابق فوجیوں یا موجودہ طبی لحاظ سے PDBE)معذور افراد سے متعلق بزنس انٹرپرائز 

طے کردہ دیرینہ یا مستقل خاصیت والی جسمانی یا ذہنی نقص کے حامل افراد کی زیر ملکیت یا ان کے ذریعہ چالئی جانے والی 

 اہل فرموں پر ہوتا ہے۔ 

 

د ہے اور اس کا اطالق معاشی لحاظ سے محرومی کے ( سرٹیفکیشن ایک وفاقی استناDBE)ڈس یڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز 

 شکار افراد کی زیر ملکیت یا ان کے ذریعہ چالئی جانے والی فرموں پر ہوتا ہے۔ 

 

( سرٹیفکیشن ایک وفاقی استناد ہے اور اس کا اطالق ACDBE)ایئر پورٹ کنسیشنز ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز 

کی زیر ملکیت یا ان کے ذریعہ چالئی جانے والی فرموں پر ہوتا ہے۔ صاحب معاشی لحاظ سے محرومی کے شکار افراد 

مراعات ہوائی اڈوں پر سفر کرنے والے عوام کو اشیاء اور خدمات فراہم کرتے ہیں )جیسے ریٹیل، غذا اور مشروب، تشہیر اور 

 مارکیٹنگ، وینڈنگ اور وائی فائی سروسز۔(

 (HIRE HOUSTON FIRST PROGRAM)ہائر ہیوسٹن فرسٹ پروگرام  .2

OBO ہائر ہیوسٹن فرسٹ پروگرام کے لیے سٹی بزنس اور لوکل بزنس کے عہدوں کا نظم و نسق کرتا ہے۔ 

 

قع فروغ دینے اور مالزمت کی تخلیق میں تعاون کرنے کی ایک کوشش امیئر انائس پارکر نے ہیوسٹن کے کاروبار کے لیے معاشی مو

کے بنیادی ڈھانچے کو برقرار رکھنے اور اس میں بہتری  شہرکے تحت ہائر ہیوسٹن فرسٹ پروگرام تیار کیا۔ ہیوسٹن شہر اس 

کو مقامی کمپنیوں اور مقامی  شہرالنے اور عوام کو خدمات فراہم کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ ہائر ہیوسٹن فرسٹ 

 کارکنان کو ترجیح دینے کی لیاقت عطا کرتا ہے، تاوقتیکہ ان کی قیمت بندی تقابلی ہو۔ 

 

کے  شہرمیں بیان کیا گیا ہے، کہ  XI، آرٹیکل 15ہیوسٹن شہر کی پالیسی یہ ہے، جیسا کہ ہائر ہیوسٹن فرسٹ آرڈیننس، باب 

اور مقامی ٹیکس ڈالرز کی اثرانگیزی کو  ےتعمال کیا جائے جو مالی ذمہ داری کو فروغ داخراجات کی قوتوں کو اس انداز میں اس

 شہریبطور  کا صرفہ مقامی معیشت کا تعاون کرنے کے لیے ایک اقدام کے شہرزیادہ سے زیادہ بڑھائے یہ یقینی بنائے ہوئے کہ 

 قع فراہم کرتا ہے۔ااور مقامی کاروبار کے لیے کاروباری مو

D.  کمپالئنس ڈویژنکنٹریکٹ 

ہے۔ اس ڈویژن کی بنیادی الزمی قرار دیا گیا کے ذریعے  Vاور  IIآرٹیکل  15باب  -کنٹریکٹ کمپالئنس ڈویژن کو سٹی کوڈ آف آرڈیننسز 

، ریاست اور وفاقی آرڈیننسز کے ذریعہ الزمی قرار دیے گئے قوانین اور ضوابط کے تحت ہیوسٹن شہر کے سبھی شہرذمہ داریوں میں 

اور مساوی مالزمت کا موقع  MWSDBEجیکٹوں میں موجودہ اجرت کی شرحوں کا نفاذ، اس پر نگاہ رکھنا اور اس کو الگو کرنا، اور پرو

[Equal Employment Opportunity (EEO)]  کی تعمیل شامل ہے۔ 

 

فروغ دیتا ہے، اور پے رولز، ٹھیکیدار کی دیگر کو یہ ڈویژن سبھی تعمیراتی بولیوں اور معاہدوں کے لیے مزدور کی تعمیل کی زبان 

دستاویزات کے آڈٹ کے ذریعے اور آن سائٹ دورے کرکے، جس میں تعمیراتی کارکنان کے ساتھ انٹرویوز بھی شامل ہیں ان معاہدوں 

ادائیگیوں کا الزام  اور موجودہ اجرت کے سیکشنز کو نافذ کرتا ہے۔ اس کے عالوہ، کنٹریکٹ کمپالئنس آفیسرز اجرت کی عدم EEOکے 

 لگانے والے کارکنان کی جانب سے دائر حلف ناموں کی چھان بین کرتے ہیں۔

 

کنٹریکٹ کمپالئنس ڈویژن ٹیھکیداروں کے سامنے تعمیل کے رہنما خطوط کی وضاحت کرنے اور موجودہ اجرت کی شرح اور 

MWSDBE  کی تعمیل کے سلسلے میں سوالوں کا جواب دینے کے لیے ماقبل تعمیر کی سبھی کانفرنسوں اور میٹنگوں میں نمائندگی کرتا

 سٹی کے متعدد محکموں کے ساتھ باہمی تعاون کرتا ہے۔ ںکے سبھی معاہدوں کی حتمی قدر پیمائی می سٹی ہے۔  یہ ڈویژن 



 

E. ڈویژن ایکسٹرنل افیئرس اور اسمال بزنس ڈیولپمنٹ 

پروگرام کی آگہی پیدا کرنا اور استناد کے خواہاں اہل درخواست دہندگان کی  MWSDBEکے  شہرایکسٹرنل افیئرس ڈویژن کا مقصد 

تعداد بڑھانا ہے۔  ایکسٹرنل افیئرس ٹیم مارکیٹنگ کی ایسی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ذمہ دار ہے جس میں دفتر برائے کاروباری 

گ؛ یعنی کامیاب کہانیوں، معاہدہ کاری کے آئندہ مواقع اور پروگرام کے اپ دیٹس سے آراستہ ایک سہ ماہی خبرنامے کی قع کی برانڈنامو

، چنندہ عہدیداران، چیمبر آف زتیاری شامل ہے۔ ایکسٹرنل افیئرس ٹیم موجودہ پارٹنرز بشمول معاشرتی گروپوں، ٹریڈز ایسوسی ایشن

کے مشن،  OBOھ کی کام کرتی ہے تاکہ ایسی پیشقدمیاں اور شراکتیں تیار کی جائیں جن سے کامرس اور ممبرشپ تنظیموں کے سات

 مقاصد اور اہداف پورے ہوں۔

 کاروبار کا فروغ .1

A) بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر 

OBO مصدقہ فرموں کو خدمات جیسے: کاروباری تعلیم کے وسائل، مینٹر پروٹیج پروگرامز (mentor protégé programs) اور ،

یصی کاروباری فروغ سے متعلق خدمات فراہم کرنے کے لیے معاشرتی پارٹنرز کے ساتھ باہمی تعاون کرتا ہے۔ بزنس ڈیولپمنٹ تخص

مینیجر پر ہماری مصدقہ فرموں کی عملی اور مالی آمادگی کو بہتر بنانے کی ذمہ داری عائد ہے تاکہ ہدف پر مرتکز اور غیر ہدف 

 کرنے میں کامیاب ہونے کے لیے ان کی مدد کی جائے۔  پر مرتکز معاہدہ کے مواقع محفوظ
 

B) OBO  سولیوشنز سنٹر 

OBO  سولیوشنز سنٹر ہیوسٹن میٹروپولیٹن عالقے میں کاروبار شروع کرنے یا چالنے کے خواہشمند تشکیل یافتہ اور ترغیب آمیز

کارآموزں کے لیے معلومات اور وسیلے کے ایک کلیئرنگ ہاؤس کے بطور کام کرتا ہے۔  خدمات میں ہیوسٹن عالقے کے کاروبار کی 

تعلقہ شہر، کاؤنٹی، ریاستی، اور وفاقی ضوابط کی بابت مفت معلومات؛ پرمٹس اور الئسنسز کی عمل آوری پر اثر انداز ہونے والے م

کے کاروباری نظم و نسق سے متعلق مشاورتی کرم فرمائی کی فراہمی؛ لون  SCOREبابت معلومات؛ تکنیکی اعانت؛ فائنانسنگ؛ 

اور کاروبار سے متعلقہ کئی ایک عنوانات پر کاروباری ورکشاپس فائنانسنگ اور لفٹ فنڈ کے لون پیکنگ میں اعانت کی کرم فرمائی؛ ؛

 اور پروگراموں کی تخلیق شامل ہیں۔

F. ڈپارٹمنٹ سروسز یونٹ 

ڈپارٹمنٹ سروسز یونٹ مقامی، چھوٹے اور تاریخی لحاظ سے ناکافی استعمال شدہ کاروبار کے نمو اور کامیابی کو فروغ دیتا ہے اس 

کی شرکت  MWBEہ ورانہ خدمات اور خریداری کے معاہدوں پر بولیوں کے ساتھ جمع کروائے گئے طرح کہ قابل اطالق تعمیر، پیش

خواستوں اور مخلصانہ کوششوں کی درخواستوں کی قدر پیمائی کرکے رکے ہدف میں تخفیف اور کم ہدف کی د MWBEکے منصوبوں، 

کے محکموں کو اعانت  شہرٹمنٹ سروسز ہدف کے تعین میں کے حصولیابی کے عمل میں بامعنی شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپار شہر

 و وفاقی لحاظ سے فنڈ یافتہ منظم معاہدوں پر مناسب اہداف کو منظور کرتا ہے۔ شہریفراہم کرتا ہے اور ہدف پر مرتکز اور 

G. پے یا پلے پروگرام 

OBO ( پے یا پلےPOP پروگرام کا بھی نظم و نسق کرتا ہے۔ ) 

 

POP  کے معاہدوں پر  شہرکو کام کرنے کا ایک ایسا ماحول فروغ دینے کی کوشش کے تحت نافذ کیا گیا تھا جو  2007جوالئی  1پروگرام

کے تابع ہے۔  یہ کھیل کا  7-1پروگرام ایگزیکیٹو آرڈر  POPکام کر رہے مالزمین کے لیے ایک معیاری افرادی قوت کا تعاون کرتا ہے۔  

ے اور اپنی افرادی قوت کو صحت سے متعلق فوائد پیش کرنے کا انتخاب کرنے اور انتخاب نہیں کرنے ایک ہموار میدان تخلیق کرتا ہ

 والے حریف ٹھیکیداروں کے بیچ بولی کی کارروائی میں شفافیت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ پروگرام ہذا اس امر کو تسلیم اور اس کا لحاظ کرتا ہے

 بیمہ شدہ شہریوں کی نگہداشت صحت کے ساتھ وابستہ الگت موجود ہے۔ کہ ہیوسٹن اور ہیرس کاؤنٹی کے عالقے کے غیر

 



 

ہیوسٹن شہر کی پالیسی بعض ٹھیکیداروں سے یہ مطالبہ کرنے کی ہے کہ وہ یا تو ایک مقررہ رقم کا تعاون کریں جو ہیوسٹن اور ہیرس 

ں کو تالفی کے لیے استعمال کی جائے گی کاؤنٹی کے عالقے میں غیر بیمہ شدہ شہریوں کی نگہداشت صحت فراہم کرنے کی الگتو

(PAY) فراہم کرنے کا مطالبہ کریں  سطح، یا بعض ٹھیکیداروں سے بعض مالزمین کو نگہداشت صحت کے فوائد کی اقل(PLAY) ۔ 

 

II.  قع ادفتر برائے کاروباری مو -ہیوسٹن ایئر پورٹ سسٹم(HAS-OBO) 

( اور فیڈرل ایویئیشن ایڈمنسٹریشن DOT( ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹ )HAS-OBOع )قادفتر برائے کاروباری مو -ہیوسٹن ایئر پورٹ سسٹم 

(FAA کے مالی لحاظ سے اعانت یافتہ معاہدوں، نیز ہر ہوائی اڈے پر مراعات کی بنیاد پر ایئر پورٹ کنسیشنائر ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس )

( کے استفادہ کو فروغ دینے کے لیے موجود ہے۔ اس DBEsانٹرپرائز )( کی شمولیت کی بابت ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس ACDBEsانٹرپرائز )

 کے استفادہ کو یقینی بناتے ہیں۔ MWSBEسے فنڈ یافتہ معاہدوں پر  HASہیوسٹن کے  شہرکے عالوہ، وہ 

  

HAS-OBO ے کے لیے ہیوسٹن ایئرپورٹ سسٹم کے معاہدوں اور حصولیابی کے مواقع تک رسائی کو بڑھانے اور اس میں بہتری الن

میں کاروبار کے  HASسمیت  گاڑی کرایہ، تشہیر اور مراعاتخدمات، ایئر پورٹ  نہموجود ہے۔ تعمیر، سہولت کی دیکھ ریکھ، پیشہ ورا

، یا تقابلی بولی کی کارروائی کی (RFP)، درخواست برائے تجویز (RFQ)بہت سارے مواقع ہیں۔ یہ مواقع درخواست برائے قابلیت 

 و دیئے جاتے ہیں۔معرفت کمپنیوں ک

III. OBO  کی اطالع دہندگی اورMWSBE  اورDBE سے استفادہ کرنا 

اقلیت، خواتین کی زیر ملکیت، اور چھوٹے کاروباری انٹرپرائز کی کامیابی کو یقینی بنانے کی میئر انائس پارکر کی عہد بستگی کو مزید 

بی کے عمل میں بامعنی شرکت کے توسط سے ان تاریخی لحاظ آگے لے جانے کے لیے، دفتر برائے کاروباری موقع پر سرکاری حصولیا

سے ناکافی استعمال شدہ کاروبار کے نمو اور کامیابی کو فروغ دے کر ہیوسٹن شہر میں تقابلی اور گوناگوں کاروباری ماحول تخلیق 

زوی طور پر، اس پیشرفت کی کے معاہدوں میں ان گروپوں کی شرکت کی حد پر نگاہ رکھ کر، ج شہرکرنے کی ذمہ داری عائد ہے۔ 

 پیمائش کی جاتی ہے۔ 

 

پروگرام کے لیے متعینہ استفادہ  MWSBEکے  شہرکے محکموں نے  شہرکی تعمیل میں،  Vآرٹیکل  15سٹی کوڈ آف آرڈیننس کے باب 

انتظام  کے زیر شہرکے اہداف کو حاصل کرنے میں جو پیشرفت کی ہے اس کی تفصیل اس رپورٹ میں درج ہے۔ اس کے عالوہ، 

معاہدے پانے والی سبھی مصدقہ فرموں کی اطالع دہندگی کے لیے ، اس رپورٹ میں ان مصدقہ ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز کو دی 

 گئی رقم بھی شامل ہے جنہوں نے ریاستہائے متحدہ کے ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن سے فنڈ یافتہ معاہدوں میں شرکت کی۔

A. معاہدے کی قسمیں اور اہداف 

، پیشہ ورانہ خدمات اور خریداری۔  یہ پروجیکٹس یا تو ہدف پر یمعاہدہ جاتی اور غیر معاہدہ جاتی پروجیکٹوں کی تین قسمیں ہیں: تعمیر

سے استفادہ کی ضرورت ہوتی ہے، یا غیر ہدف پر مرتکز ہو سکتے ہیں، جس کے لیے  MWSBEمرتکز ہو سکتے ہیں، جس کے لیے 

MWSBE ت نہیں ہوتی ہے۔ درج ذیل شعبے ہدف پر مرتکز معاہدے کی قسمیں ہیں اور ان کے ساالنہ شہر پیما سے استفادہ کی ضرور

 اہداف سٹی کونسل کے ذریعے طے کیے جاتے ہیں۔ 

 یتعمیر .1

 ہے۔ %34معاہدوں کا تعلق صرف تعمیری پروجیکٹوں سے ہوتا ہے۔ تعمیری پروجیکٹوں کے لیے شہر پیما ہدف  یتعمیر

 

  پیشہ ورانہ خدمات .2



 

معاہدوں کے لیے ایک پیشہ وران الئسنس )جیسے آرکٹیکٹ، انجینئر، اٹارنی، اکاؤنٹنٹ، وغیرہ( کی ضرورت ہوتی پیشہ ورانہ خدمات 

 ہے۔ %24ہے۔ پیشہ ورانہ خدمات کے لیے شہر پیما ہدف 

 

  خریداری .3

 11%ہیں۔ خریداری کے لیے شہر پیما ہدف  معاہدے سامانوں کی فراہی اور غیر ذاتی یا غیر پیشہ ورانہ خدمات فراہم کرتے خریداری

 ہے۔

 

ذیل میں خریداری کے معاہدوں کے تحت ذیلی زمرے ہیں۔ یہ غیر ہدف پر مرتکز معاہدے کی قسمیں ہیں اور سٹی کونسل کے ذریعے ان 

کارڈز پر مصدقہ وینڈرز کا استفادہ شہر پیما حصولیابی  Pپرچیز آرڈرز اور  نوٹ: کے ساالنہ شہر پیما اہداف طے نہیں کیے گئے ہیں۔

 کے ہدف کو بڑھاتا ہے۔ 

 

 وینڈرز سے کی گئی متعدد خریداریوں کے لیے براہ راست آرڈرز ہوتے ہیں۔پرچیز آرڈرز 

 

P  خریداریاں براہ راست  یوال ےجانخریداریاں ہیوسٹن شہر کے پرچیزنگ کارڈز کا استعمال کرکے وینڈرز سے کی کارڈ

 ہوتی ہیں۔

 معاہدے سے استثناء .4

ہدف پر مرتکز نہیں ہوتے ہیں اور ان کے تفویض کردہ اہداف نہیں ہوتے ہیں۔ درج ذیل سے معاہدوں سے استثناء معاہدے سے استثناء 

 کی عکاسی ہوتی ہے:

 

 ۔معاہدےکوئی فوری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہنگامی حالت کے سبب کیے گئے  -ہنگامی معاہدے 

 

ایسی ضرورت پورا کرنے کے لیے کیے گئے معاہدے جو صرف ایسی فرم کے ذریعہ مہیا  -کلی ماخذ والے معاہدے 

 کرائے جا سکتے ہوں جو خصوصی نوعیت کی اور یا منفرد پروڈکٹس یا خدمات فراہم کرتی ہو۔

 

لیے منظور کیے جاتے ہیں جیسا فیصد ہدف کے  صفرایسے معاہدے جو دفتر برائے کاروباری موقع کی جانب سے دستکشی: 

بازار  S/MWDBEsمیں بیان کیا گیا ہے۔ کام انجام دینے کے لیے ان ٹھیکوں کے پاس  83-15، سیکشن v، آرٹیکل 15کہ باب 

کے ضمنی ٹھیکیداروں کے استعمال کو شامل کرنے کے لیے معاہدے کو تقسیم  S/MWDBEsمیں دستیاب نہیں ہوتے ہیں یا 

 ہے۔نہیں کیا جا سکتا 

IV. OBO شقدمیاںیکی پ 

A.  !ٹویٹ مائی جابز ہیوسٹن(TWEETMY JOBS HOUSTON!) 

سے تقویت یافتہ ہے جو موبائل اور سوشل میڈیا کو ضم کرکے  TweetMyJobsایک موبائل پلیٹ فارم ہے جو  ٹویٹ مائی جابز ہیوسٹن!

تقرری میں انقالب برپا کرتا ہے۔ ٹویٹ مائی جابز ہیوسٹن! ایک ربط ساز سلسلہ ہے جو مقامی نوکریاں تقسیم کرتا ہے اور الئق مالزمت 

 تالش کنندگان کو آجروں سے مالتا ہے۔ 

B.  !لفٹ آف ہیوسٹن(LIFT OFF HOUSTON!) منصوبے کا مقابلہ کاروباری 

http://www.houston.tweetmyjobs.com/
http://www.houston.tweetmyjobs.com/


 

شہر کا پہال کاروباری منصوبے واال مقابلہ ہے۔ کارجویانہ پیشقدمی کا مقصد ہیوسٹن کے مکینوں کو کاروباری  ہیوسٹن !ہیوسٹن آف لفٹ

 ملکیت کے اپنے اہداف حاصل کرنے کی ترغیب دینا جبکہ ہیوسٹن کی معیشت کے مقامی نمو اور استقالل میں تعاون کرنا ہے۔

   

کا اہل ہونے کے لیے کوئی کاروبار شروعاتی مرحلے میں ہونا ضروری ہے۔ شروعاتی مرحلے کی تعریف ایک سال  !ہیوسٹن آف لفٹ

سے کم ہو۔  کاروبار کے مالکان الزمی طور  $10,000سے کم عرصہ سے چل رہے کاروبار کے طور پر کی جاتی ہے جس کا محصول 

 Capital Oneبینک ) ونکیپٹل ن کا کاروبار بھی ہیوسٹن شہر کی حدود میں ہی واقع ہو۔  پر ہیوسٹن شہر کی حدود میں رہتے ہوں نیز ا

Bank)  نقد انعام فراہم کر رہا ہے۔ $30,000کلیدی کفیل ہے، جو مجموعی طور پر 

C.  بلڈ اپ ہیوسٹن(BUILD UP HOUSTON) 

کو بلڈ اپ ہیوسٹن پروگرام کا  2014نومبر  18ہیوسٹن شہر ڈاؤن ٹاؤن کے اشتراک سے سٹی آف نے یونیور قعادفتر برائے کاروباری مو

آغاز کیا۔ بلڈ اپ ہیوسٹن ایک جامع، سات مہینے کا پروگرام ہے جو ہیوسٹن شہر میں کاروبار کرنے کے ساتھ تعمیری خدمت کی صنعت 

کے  (Interiseانٹرائز )لیے بنایا گیا ہے۔ یہ پروگرام ایک غیر منفعتی تنظیم، کے نے میں چھوٹے کاروبار کی لیاقت اور کامیابی کو بڑھا

ذریعہ فراہم کردہ نصاب سے استفادہ کرتا ہے، جو تشکیل یافتہ چھوٹے کاروبار کے مالکان کو مسلسل نمو اور کامیابی کے لیے اپنی 

 طح پر لے جانے میں ان کی مدد کرنے پر فوکس کرتا ہے۔ کمپنیوں کو اگلی س

 

بلڈ اپ ہیوسٹن کالس روم کی بہترین تدیرس کو حقیقی دنیا کے کیس اسٹڈیز کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک متعامل 

اہم کرتا ہے۔ بلڈ اپ ہیوسٹن کے شرکاء شکل ہے جو کاروبار کے مالکان کو اگال قدم اٹھانے کے لیے ٹولز، طریقہ کار اور اعتماد فر

 سیکھتے ہیں:

  

 کاروبار کے فروغ کی حکمت عملیاں 

 اسٹریٹجک منصوبہ بندی 

 تخمینہ کاری اور بولی لگانا 

 فائنانس اور فائنانشیل مینیجمنٹ 

 بونڈنگ اور بیمہ 

 مارکیٹنگ اور سیلز 

  انسانی وسائل 

 زر اصل تک رسائی حاصل کرنا 

  ٹھیکےسرکاری 

  مینیجمنٹپروجیکٹ 

V. اکثر مستعمل مخففات 

OBO – دفتر برائے کاروباری موقع 

 

OBOSC – OBO سولیوشنز سنٹر  

 

HHF – ہائر ہیوسٹن فرسٹ پروگرام 

 

POP – پے یا پلے پروگرام 

 

MWSBE –  اقلیت، خواتین اور چھوٹا کاروباری انٹرپرائز 

 

PDBE –  انٹرپرائز بزنس سے متعلقمعذور افراد 

 

GFE -  مخلصانہ کوششیں 

 

ACDBE –  ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز مراعاتایئرپورٹ 

 

DBE -  ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز 

 

 CFR – وفاقی ضوابط کا الئحہ عمل  

 

 

HUB – تاریخی لحاظ سے ناکافی استعمال شدہ کاروبار 

https://www.capitalone.com/
https://www.capitalone.com/
http://www.interise.org/


 

 

 
 TAC – ٹیکساس کا انتظامی کوڈ  

HAS OBO - قع اہیوسٹن ایئر پورٹ سسٹم دفتر برائے کاروباری مو 

 

 استناد کی قسمیں اور اہدف کی درخواستیں

 

MBE – MBE کے اہداف مقامی طور پر فنڈ یافتہ کسی بھی قسم کے معاہدے پر الگو ہو سکتی ہیں۔ 

  

WBE – WBE کے اہداف مقامی طور پر فنڈ یافتہ کسی بھی قسم کے معاہدے پر الگو ہو سکتی ہیں۔ 

 

SBE – SBE  طور پر صرف تعمیر سے متعلقہ پروجیکٹوں پر الگو ہوتے ہیں۔ عامکے اہداف 

  

DBE – DBE  کے اہداف صرف یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کے ان معاہدوں پر الگو ہوتے ہیں جنہیں وفاقی مالی اعانت

 ملتی ہے۔

 

PDBE – PDBE  کے استفادے کا استعمال سٹی کونسل کے طے کردہ شہر پیما اہداف کو بڑھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ 

 

ACDBE –  مصدقہACDBE  کے لحاظ سے شرکت کرنے کے اہل ہیں جنہیں وفاقی فنڈز ملتے ہیں۔  مراعاتفرم ان ہوائی اڈوں پر 

VI. دفتر کے جائے وقوع 

A. قع ادفتر برائے کاروباری مو 

 Bob Lanier Public Works Building   طبعی پتہ

611 Walker, 7th Floor 
   Houston, TX 77002 

 

 832.393.0600   فون

 832.393.0646   فیکس

 

 بجے  5:00بجے تا شام  8:00صبح    اوقات

 جمعہ -پیر 

 

 I   کونسل ڈسٹرکٹ

B. OBO سولیوشنز سنٹر 

 Bob Lanier Public Works Building   طبعی پتہ

   611 Walker, Lobby Level 
   Houston, TX 77002 

 

 832.393.0954   فون

 832.393.0952   فیکس

 

 بجے  5:00بجے تا شام  8:00صبح    اوقات



 

 جمعہ  -پیر 

 

 I   کونسل ڈسٹرکٹ

C.  قع  ادفتر برائے کاروباری مو -ہیوسٹن ایئر پورٹ سسٹم 

 Lee Rd.  18600   طبعی پتہ

Humble, TX 77388 

 

 281.233.7823   فون

 281.230.8020   فیکس

 

 بجے 5:00بجے تا شام  8:00صبح    اوقات

 جمعہ -پیر    

 

    B   کونسل ڈسٹرکٹ

 


