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থম আেলা

আইিস ক৵াডার থাকেল মধাবীরাও দেশ থাকেবন
থম আেলা

বাংলােদশ েকৗশল ও যুি

িব িবদ৵ালেয়র (বুেয়ট) উপাচায৴ সত৵ সাদ মজমদার বেলেছন, িডিজটাল

বাংলােদেশর ফেল আজ এই মহামািরেতও অনলাইনিভি ক িশ া, ব৵বসা–বা ণজ৵, কিষ, া ৵ ও সরকাির ব৵ব া
সচল রাখা স ব হেয়েছ। বত৴মান য িব ব চলেছ, এর মূল িনয়ামক তথ৵ যুি র ব৵বহার ও তথ৵ যুি েত দ তা
অজ৴ন। সব অজ৴নেক টকসই করেত আইিস েক শি শালী করা ছাড়া

ােনা িবক

ই। আইিস ক৵াডার

ির হেল

দেশর মধাবী ৵াজেয়টরা ক৵ািরয়ােরর জন৵ আর দশ ছেড় যােবন না বেল িতিন মেন কেরন।
‘ টকসই িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম৴ােণ আইিস জনবেলর ভিমকা’ শ ষ৴ক আেয়ািজত এক ওেয়বিমনাের িতিন এসব
কথা বেলন। গভন৴েম আইিস অিফসাস৴ ফারাম ১২ অে াবর এই ওেয়িবনােরর আেয়াজন কের। সখােন িডিজটাল
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থম আেলা

বাংলােদেশর সুফল ও ভিবষ৵ৎ করণ য় িবষেয় আেলাচনা করা হয়।
অনু ােন িবেশষ অিতিথর ব েব৵ ব ব
বেলন, উ িশ ায় দ

মানবস

খ মুিজবুর রহমান িডিজটাল িব িবদ৵ালেয়র উপাচায৴ মুনাইজ আহেমদ নূর

েদর ভিমকা অপিরসীম আর দ

মানবস

দ

িরেত আইিস র ভিমকা

অন ীকায৴। িতিন বেলন, িডিজটাল বাংলােদেশর সব অজ৴নেক সমু ত রাখেত আইিস ক৵াডার বা বায়েনর জন৵
সরকার য কাজ র কেরেছ, তা

ত বা বায়েনর মধ৵ িদেয় আইিস

দেশর জন৵ আরও অবদান রাখেব বেল িতিন আশাবাদ ব৵
আরেজএসিসর
যুি

৵াজেয়টেদর মধা, মনন ও উ াবনী শি

কেরন।

া ামার িজকরা আিমেনর উপ াপনায় অনু ােন মূল ব উপ াপন কেরন চ

াম েকৗশল ও

িব িবদ৵ালেয়র (চেয়ট) িশ ক মাহা দ শামসুল আেরিফন। িতিন বেলন, দেশ আইিস েত ভােলা ক৵ািরয়ার

না থাকায় িতবছর েকৗশল ও অন৵ান৵ িব িবদ৵ালয় থেক

র হওয়া ৵াজেয়টেদর বড় একটা অংশ দেশর বাইের

চেল যায়। ফেল ত েদর মধা, মননশ লতা ত েদর উ াবনী শি

থেক দশ বি ত হয়। আবার অেনেকই িসএসই

িকংবা িসএসই িরেলেটড িবষেয়র ৵াজেয়ট হওয়ার পরও ধু আইিস ক৵াডার না থাকার কারেণ অন৵ ৵াক িকংবা
অন৵ ক৵াডার

েছ িনেত বাধ৵ হে ন।

গভন৴েম আইিস অিফসাস৴ ফারােমর

িসেড

মা. তিমজ উ ীন আহেমদ অনু ােন সভাপিত কেরন। িতিন

বেলন, আইিস ক৵াডার বা বায়েনর দািব ধু আইিস জনবেলরই নয়, এ দািব সরকােরর, এ দািব মাননীয়
আইিস উপেদ ার।

৬৫ ওয়াট সুপারডাট৴ চািজ৴ং যুি

িনেয় বাজাের িরেয়লিম ৭

া

িব াপন বাত৴া

বত৴মান জ েক

েস ং াট৴ লাইফ াইেলর অিভ তা িদেত িবে র

ত বধ৴নশ ল াট৴েফান ৵া িরেয়লিম

িতিনয়ত উ াবনী াট৴েফান বাজাের িনেয় আসেত সেচ রেয়েছ। কারণ, হােলর তর ণ-তর ণ রা াট৴েফান ব৵বহােরর
ে

শ সেচতন। তারা িতিনয়ত এমন ফােনর স ান কের যটা িদেয় তারা অনলাইেন পড়ােশানা চািলেয়

কনেট উপেভাগ, উ তমােনর ক৵ােমরা ও দ৴া ব৵াটাির ব৵াকআেপর সুিবধা পােবন। অথাৎ তারা এেকর
ধরেনর সুিবধা পেত চান। যসব

তা এেকর

র র পর থেক িরেয়লিম দ৴া িফচার সমৃ
যুি ে মীেদর দ৴া

ওয়া,

তর সব

তর সব ধরেনর সুিবধা পেত চান তােদর কথা িবেবচনা কেরই যা া
াট৴েফান বাজাের ছেড়েছ। এর ধারাবািহকতায়, বাংলােদেশর

াট৴েফােনর অিভ তা িদেত িরেয়লিম দেশর বাজাের উে াচন কেরেছ িরেয়লিম ৭
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৬৫ ওয়াট সুপারডাট৴ চািজ৴ং যুি

িরেয়লিম ৭

থম আেলা

া াট৴েফান েত রেয়েছ অসাধারণ সব িফচার। এসব িফচারসমূেহর

মেধ৵ ৬৫ ওয়ােটর সুপার ডাট৴ চািজ৴ং যুি র কথা িবেশষভােব উে খ করেত হেব। এ িফচার িনঃসে েহ
ব৵বহারকারীর াট৴েফান ব৵বহাের িভ ধম অিভ তা দান করেব। িরেয়লিম ৭
িমিলঅ৵া

া িডভাইস েত রেয়েছ ৪,৫০০

য়ােরর শি শালী ব৵াটাির। ৬৫ ওয়ােটর সুপার ডাট৴ চািজ৴ং যুি র মাধ৵েম মা ৩৪ িমিনেট িডভাইস র

শতভাগ চাজ৴ হেয় যােব এবং মা ১২ িমিনেট ায় ৫০ শতাংেশর কাছাকািছ চাজ৴ া হেব। য তর েণরা মাবাইেল
গম খলেত পছ

কেরন তােদর জন৵ িবেশষ সুিবধা িনেয় এেসেছ িরেয়লিম। আেরক অসাধারণ িদক হেলা, মা

িতন িমিনেট িরেয়লিম ৭

া ১৩ শতাংশ পয৴ চাজ৴ হেণ স ম।

এ ছাড়া, ৬৫ ওয়ােটর সুপার ডাট৴ ফা চািজ৴ং যুি র অন৵ান৵

িশ ৵সমূহ হেলা—

৬৫ ওয়াট সুপার ডাট৴ চািজ৴ং যুি

নতন জে র ডয়াল সেল (৪৫০০ িমিলঅ৵া

একই সােথ ১০

য়াের ফা চাজ৴ করেত পাের। ডয়াল সল ব৵াটািরর

চািজ৴ং

া

৬.৫ অ৵া

৵িতক শি র উ

েগ ভ ট

ােরচার

তাপ

াধ

দ তার র পা র অজ৴েন সহায়তা কের।

ূণ চািজ৴ং ি য়ায় তাপমা ার পিরবত৴ন পয৴েব েণর জন৵ এেত আেছ টন ট

থািম৴ে ার,

য়ার*২)

াে জ অেধ৴েক নািমেয় এেন

ড ও তাপমা া িনয় ণ উভয় িবষয় িনি ত কের। পুেরা চািজ৴ং ি য়া িনয়ি ত এবং অিতির

কের িডভাইস েক ঠা া রাখেত এবং
স

য়ার = ২২৫০ িমিলঅ৵া

ােরচার স র (এন িস

াএিফিশেয় )। এর ফেল চািজ৴ং প িত আরও গিতশ ল হয় এবং এবং অিতির

তাপ হওয়া থেক িবরত রােখ।
সুপার অ৵ােমােলড িডসে
১৮০ হাট৴জ স৵া

িলং

টসহ িরেয়লিম ৭

া াট৴ িডভাইেস ৬.৪ ইি সুপার অ৵ােমােলড ফল ি ন িডসে রেয়েছ।

এেত কের ফােনর টােচ পাওয়া যােব অনন৵ অিভ তা। এলিসিড িডসে র তলনায় ওএলইিড িডসে র ইেমজ
ায়ািল তলনামূলকভােব উ ত। িডভাইস র িডসে র অনুপাত ২০:৯, ফল এফএইচিড+
বিড

িশও ৯০.৮ শতাংশ, ৬০০ িনটস িপক াইটেনেস উ

জ৵েলশেন এর ি ন-ট-

ল আেলােতও া ে ৵ ফান ব৵বহার করা যােব।

ায়াড ক৵ােমরায় ফেটা ািফেত নতন মা া
দ৴া ফেটা ািফেত িরেয়লিম ৭

া াট৴ িডভাইেস

ায়াড ক৵ােমরা সটআপ রেয়েছ, যার ধান ক৵ােমরা ৬৪

মগািপে ল যখােন সিন আইএমএ ৬৮২ স র ব৵বহার করা হেয়েছ। রেয়েছ ৮ মগািপে েলর আ াওয়াইড
ক৵ােমরা, ২ মগািপে েলর

পথ স র ও ২ মগািপে েলর ম৵াে া ৵টার। সলিফ

সামেন রেয়েছ ৩২ মগািপে েলর ইন-িডসে

সলিফ ক৵ােমরা। িরেয়লিম ৭

ালার জন৵ িডভাইস র

া াট৴ িডভাইেসর ক৵ােমরায় নতন

িকছ িফচার- মাড ও িফ ার আনা হেয়েছ। এ েলার সাহােয৵ িবিভ

ােন নানান ভি মায় ছিব

সহজ। তা ছাড়া, িডভাইস র নাইট মােড রােতর চমৎকার সব ছিব

ালা যােব।

ালা হেব আরও

শি শালী পারফরেম
িরেয়লিম ৭

া াট৴ িডভাইেস রেয়েছ শি শালী ও কায৴কর ৭২০িজ

ন৵ােনািমটােরর এই িচপেসট
৮ িগগাবাইট িডিডআর৪এ

ায়ালকম ৵াপ াগন েসসর। ৮

ােয়া ৪৬৫ িসিপউ ও অ৵াে েনা ৬১৮ িজিপউ-এর সম েয় িদেব অসাধারণ পারফরেম ।
র৵াম ও ১২৮ িজিব ইউএফএস ২.১-এর সে

গিত দােন স ম এই াট৴েফান। িরেয়লিম ৭

যেকােনা কােজ সেব৴া

ােত আেছ িতন কাড৴ ট রেয়েছ। এ িতন
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ও এক েত এসিড কাড৴ রাখা যােব (২৫৬িজিব পয৴ )। ফেল ছিব তলেত, ফার
কনেট ডাউনেলােড
মা

থম আেলা

িভিডও করেত িকংবা পছে র

ােরজ িনেয় আর ভাবেত হেব না।

’বছেররও কম সমেয়র মেধ৵

ি ক াট৴েফােনর বাজাের িনেজেদর

েসটার ৵া িহেসেব িতি ত কেরেছ

িরেয়লিম। বাংলােদেশ আনু ািনকভােব যা া র র পর থেক দেশর বাজাের িরেয়লিমর জয়যা া অব৵াহত রেয়েছ।
স

িত অবমু

টাকায়।

হওয়া িরেয়লিম ৭

া িমরর িসলভার ও িমরর , এ ’ রেঙ দেশর বাজাের পাওয়া যােব ২৭,৯৯০

নার জন৵ িরেয়লিম িব ািরত জানেত ি ক কর ন।

িব হসিপস এবং প৵ািলেয় ভ

য়ার িদবস

িব াপন বাত৴া

িব

হসিপস এবং প ািলেয় টভ কয়ার িদবস ২০২০; পব- ০১

১০ অে াবর িব হসিপস এবং প৵ািলেয় ভ
নই। হসিপস এবং প৵ািলেয় ভ
ভগেছ এমন

য়ার বলেত

য়ার িদবস। আমরা অেনেকই হয়েতা এই িবষয় িনেয়

মন অবগত

াঝায় দীঘ৴েময়াদী অসু তা বা মৃত৵ঝঁিকপূণ অসু তা যমন- ক৵া াের

াগ ও তার পিরবােরর শারীিরক, মানিসক ও আিথক সুর ায় সাহায৵ করা বা য

ওয়া।

িব ব৵াপ িবিভ হাসপাতাল বা া ৵-সুর ায় িনেয়ািজত সং া এই িবষয় িনেয় কাজ করেছন। িব হসিপস এবং
প৵ািলেয় ভ

য়ার িদবস িনেয় থম আেলা এবং িবকন ফাম৴ািসউ ক৵ালস িলিমেটড িবেশষ আেলাচনা অনু ােনর

আেয়াজন কের। এই অনু ােন সংি

িবষয় িনেয় আেলাচনা কেরন িবেশষ
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ক৵া ার িচিকৎসায় প৵ািলেয় ভ

য়ােরর ভিমকা, বাংলােদেশ প৵ািলেয় ভ

িচিকৎসায় হসিপস ও প৵ািলেয় ভ
িব

সুেযাগ

য়ােরর বত৴মান অব া, ক৵া ার

িনেয় আেলাচনা করা হয়।

হসিপস এবং প ািলেয় টভ কয়ার িদবস ২০২০; পব- ০৩ || িবষয়: হসিপ…
হসিপ…

ক৵া ার িচিকৎসায় প৵ািলেয় ভ
থেকই প৵ািলেয় ভ

য়ােরর র

থম আেলা

য়ার

য়ার এর ভিমকা আেলাচনায় উেঠ আেস, যেকান দীঘ৴েময়ািদ মরণব৵া ধর র

ওয়া উিচত যন

ির হয়। প৵ািলেয় ভ

াগ র জীবেন

াগাি কম হয় এবং অেনকসময় সু হেয় যাওয়ার

য়ােরর পির ধর মেধ৵ িচিকৎসা সবা, আিথক সবা, মানিসক া ৵ সবাও অ ভ৴

থােক।
বাংলােদেশ বত৴মােন িবিভ সরকারী ও
হাসপাতাল, ব ব

সরকাির হাসপাতাল যমন- জাত য় ক৵া ার গেবষণা ইন

উট ও

খ মুিজব মিডেকল িব িবদ৵ালয়, এভারেকয়ার হাসপাতােল বত৴মােন প৵ািলেয় ভ

ইউিনট আেছ এবং া ৵েসবা দওয়া হে । ব ব
মিডিসন এর অধ৵াপক ডা. এ.

খ মুিজব মিডেকল িব িবদ৵ালয় এর প৵ািলেয় ভ

. এম. মিতউর রহমান ভঞা বেলন, প৵ািলেয় ভ

য়ার
য়ার

য়ার এর মেধ৵ শারীিরক,

মানিসক, আিথক, সামািজক সহায়তা দওয়া হয়। হাসপাতােল ভিত৴ কিরেয় এবং বািড়েত িগেয়ও িচিকৎসা সবা
দওয়ার সুিবধা এখন আেছ। এছাড়া হসিপস স ার আেছ, টিলেমিডিসন সবা আেছ যখােন ফােনর মাধ৵েম
াগ েদর িনয়িমত খাজ-খবর

ওয়া এবং সবা দওয়া হে ।

https://www.prothomalo.com/business/corporate/আইিস ট-ক াডার-থাকেল- মধাবীরাও- দেশ-থাকেবন

5/8

10/18/2020

আইিস ট ক াডার থাকেল মধাবীরাও দেশ থাকেবন |

িব

থম আেলা

হসিপস এবং প ািলেয় টভ কয়ার িদবস ২০২০ পব- ০২||িবষয়: প ািল…
ািল…

িব হসিপস এবং প৵ািলেয় ভ
পেয় থােক এবং জীবনাব ায়

য়ার িদবস এ অ ীকার হাক-

াগ রা যন সিঠকভােব,

াগাি কম হয়। িবেশষ এ অনু ান

ততম সমেয় া ৵েসবা

দখেত পােরন থম আেলা অনলাইন এবং

ফসবুক পেজ।

ইউিসিব তাকওয়া’র আনু ািনক যা া র
থম আেলা

শিরয়া নীিতমালার মেধ৵ সেব৴া ম ব৵াংিকং সবা দােন িত িতব ইউনাইেটড কমািশয়াল ব৵াংক িলিমেটড। সই
ধারায় ইউনাইেটড কমািশয়াল ব৵াংক িলিমেটেডর (ইউিসিব) ইসলািমক ব৵াংিকং সবা, ইউিসিব তাকওয়া’র আনু ািনক
যা া র হেয়েছ। গতকাল সামবার (১২ অে াবর) ইউিসিব তাকওয়ার আনু ািনক উে াধন কেরন ভিমম ী
সাইফ ামান চৗধুরী।

ভিমম ী সাইফ ামান চৗধুরী বেলন, ইউিসিব তাকওয়া সব৴াধুিনক, িনরাপদ ও পিরপূণ ইসলািমক ব৵াংিকং সবা
দােন সমথ হেব। ব মুখ পণ৵ ও সবার সম েয় ইউনাইেটড কমািশয়াল ব৵াংক িলিমেটড দেশর শ ষ৴ ানীয়
সরকাির বা ণিজ৵ক ব৵াংক।
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থম আেলা

অনু ােন অন৵েদর মেধ৵ ইউিসিবর ভাইস চয়ারম৵ান ও শিরয়া সুপারভাইসির কিম র চয়ারম৵ান বজল আহেমদ;
ইউিসিব’র এি িকউ ভ কিম র চয়ারম৵ান আিনসু ামান চৗধুরী রিন; ইউিসিবর পিরচালক বিশর আহেমদ;
ইউিসিবর ব৵ব াপনা পিরচালক ও শিরয়া সুপারভাইসির কিম র সদস৵ মাহ দ শওকত জািমল; শিরয়া
সুপারভাইসির কিম র সদস৵ অধ৵াপক এ এফ এম আকবর হােসন, শিরয়া সুপারভাইসির কিম র সদস৵ ড.

এম

সাইফল ইসলাম খান; শিরয়া সুপারভাইসির কিম র সদস৵ ড. মাহা াদ নািসর উি ন (আজহাির); শিরয়া
সুপারভাইসির কিম র সদস৵ ড. মাহা দ মানজর র রহমানসহ িবিভ ঊ ৴তন কম৴কত৴ারা এ সময় উপি ত িছেলন।
িব ি

এনিবআর চয়ারম৵ােনর ওয়ালটন কারখানা পিরদশন
থম আেলা

গাজীপুেরর চ ায় কারখানা পিরদশেনর সময় এনিবআর চয়ারম৵ান আবু হনা মা. রহমাতল মুিনম ওয়ালটেনর
‘িস এনাইন’ মেডেলর নতন াট৴

ি জােরটর উে াধন কেরন। অত৵াধুিনক িফচারসমৃ আইও

জসড ওই াট৴

ি জােরটর মুেঠােফােন িনয় ণ করা যােব।
আর উে াধন কেরন

িরয়ােবল

ি জাের

া (িভআরএফ) এিস উৎপাদন কারখানা। একইসে িতিন

টিলিভশেনর নতন ৬ মেডল, িভর িডিজটাল অেটা

িজে শন সফটওয়৵ার এবং ‘ট৵ামাির ইএ

া’ নােমর

এক নতন মেডেলর ল৵াপটেপর উে াধন কেরন।
র ািনমুখ িশ

িত ােনর যুি গত উ য়ণ ও অ গিত, িব মােনর উৎপাদন ি য়া ও পেণ৵র উ য়ন ণগতমান

সেরজিমেন পয৴েব ণ করেত ৩ অে াবর ওয়ালটন কারখানা পিরদশন কেরন এনিবআর চয়ারম৵ান।
কারখানা পিরদশনকােল অন৵েদর মেধ৵ িছেলন ওয়ালটেনর

পু ম৵ােনিজং িডের র নজর ল ইসলাম সরকার ও

আলমগ র আলম সরকার, িচফ িফনাি য়াল অিফসার আবুল বাশার হাওলাদার, এি িকউ ভ িডের র
হােসন

ােয়ব

ােবল, মায়ন কবীর, উদয় হািকম, তানভীর রহমান, ইউসুফ আলী, িলয়াকত আলী ও আিমন খান,

পু

এি িকউ ভ িডের র িফেরাজ আলম ও জািহ ল ইসলাম, অিভেনতা আিজজল হািকম মুখ।
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স
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াদক ও কাশক: মিতউর রহমান
© ২০২০ থম আেলা
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