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20 অে াবর, 2021 

তািশবা কেপােরশন 

তািশবা ইন া াকচার িসে মস অ া  সিলউশন কেপােরশন 

তািশবা ক ািরয়ার কেপােরশন 

 

তািশবা ড িডজাইন অ াওয়াড 2021 এ দু ট পুর াের স ািনত 

 

টািকও — তািশবা প জাপােনর পণ  িডজাইন পুর ার 2021-এ দু ট পুর ার জেতেছ, 

জাপান ইনি টউট অফ িডজাইন েমাশন কতৃক র করা বািষক পুর ার ভােলা 
িডজাইন এবং পেণ র মানেক স ান কের। পুর ার া  পণ িল হল রলওেয়র জন  

আকিষক শ  স য় প িত SCiB ™ এবং HAORI ইনভাটার এয়ার ক শনার সহ। পণ  

জমা িছল যথা েম তািশবা কেপােরশন ( টািকও: 6502) (পরবত েত " তািশবা") এবং 
তািশবা ইন া াকচার িসে মস অ া  সিলউশন কেপােরশন (পরবত েত 
" টআইএসএস"), এবং তািশবা এবং তািশবা ক ািরয়ার কেপােরশন (পরবত েত 
" টিসিস") এর যৗথ এি েত। 
 

একই পণ  এই বছেরর েত আইএফ িডজাইন পুর ার িবেশষভােব অজন কেরিছল। 
উভয় স ানজনক াডা  িডজাইন পুর াের তািশবা েপর ীকৃিত ব বহারকারী ক ক 
িডজাইেন উ মােনর এবং চমৎকার মােনর িত ট েপর িত িত পুনঃ িত া কের। 
 

তািশবার িবজয়ী পেণ র উপর পণ  িডজাইন জিুরর ম ব : 

1. SCiB™ এর সােথ রলওেয়র জন  আকিষক শ  স য় প িত- তািশবা এবং 
টআইএসএেসর যৗথ আেবদন 

রলওেয়র জন  এই পুন ৎপািদত শ  স য় ব ব া, সাধারণ জনগেণর কােছ অদৃশ  

পূণ সামা জক অবকাঠােমার প িত, েকৗশলী এবং িডজাইনারেদর মেধ  

সহেযািগতার মাধ েম তির করা হেয়িছল এবং B2B পণ  এবং পিরেষবার জন  নতন সমস ার 
সােথ যু  িছল। এমন সমেয় যখন ত ণ ই িনয়ারেদর িনেয়াগ করা ক ঠন হেয় উঠেছ, 

এবং ে  কমরত দ  ই িনয়ারেদর সংখ া কেম যাে , ডেভলপাররা কমে ে র 
মতামত ভালভােব েনেছন এবং এমন এক ট প িত তিরর ে র জন  শংসা করা 
উিচত যা এমনিক অনিভ  ই িনয়াররা সহেজই ব বহার করেত পারেবন। 

https://www.global.toshiba/ww/news/corporate/2021/04/news-20210421-01.html
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2. HAORI ইনভাটার এয়ার ক শনার - তািশবা এবং টিসিসর যৗথ আেবদন 

অভ রীণ ােনর পিরপূরক এয়ার-ক শনার বাঝার জন , বিড এবং কভার আলাদা করা 
হেয়িছল এবং আবাসেনর কাঠােমা পুনিবেবচনা করা হেয়িছল। শষটা সহজ, এক ট ফ াি ক 
কভার যা েমর সােথ সম য় কের পিরবতন করা যায়। এছাড়াও, অপােরশেনর পের ােপর 
উপি িত স ূণ িবেবচনা করা হেয়িছল, কভার ব তীত অন  শে র উত্স। আমরা ফ াি েকর 
সােথ য পািত একসােথ কের এ টেক অভ েরর অংশ বানােনার এক ট নতন প িতর 
এই াব মূল ায়ন কেরিছ। 
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দ  ড িডজাইন পুর ার স েক 

 1957 সােল িত ত, ড িডজাইন অ াওয়াড হল জাপােনর নতৃ ানীয় 
শংসা ব ব া। পণ , িনমাণ, অ াি েকশন এবং সফটওয় ার, ক  এবং 

উেদ াগ যা িডজাইন ব বহার কের এবং আরও অেনক িকছ সহ িবস্তৃত 
কােজর জন  যাগ । এই প িতর মাধ েম, অেনক মানুষ "ভাল নকশা" 
এর সং েশ আেস এবং তােদর মলূ েক শংসা কের। পুর ােরর ীকৃিত 
হার 84%*, এর পিরিচত তীক জ-মাক। 
  

* 2020 সােল জাপান ইনি টউট অফ িডজাইন েমাশেনর নতন িনরী া অনুযায়ী। 
http://www.g-mark.org/  

 

তািশবা স েক ( তািশবা কেপােরশন) 

তািশবা কা ািন এক ট িব ব াপী গা র নতৃ  দয়, যারা তথ  ও য়াকরণ, িড জটাল 
এবং এআই যু েত িব মােনর দ তার সােথ-িবসতৃ্ত ব বসার মেধ  শ  এবং সামা জক 
অবকাঠােমা থেক ইেলক িনক িডভাইেস 140 বছেরর অিভ তা থেক ান এবং দ তার 
সম য় কের। এই ত  শ  এক ট অবকাঠােমা পিরেষবা কা ািন হওয়ার িদেক তািশবার 
মাগত িববতনেক সমথন কের যা ডটা ব বহার এবং িড জটালাইেজশনেক উৎসািহত 

কের এবং িবে র অন তম শীষ ানীয় সাইবার-িফ জক াল-িসে ম যু  কা ািন। 
তািশবা েপর মৗিলক িত িত ারা পিরচািলত, "জনগেণর িত িত িতব , ভিবষ েত 
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িত িতব ," তািশবা সমােজর ইিতবাচক উ য়েন পিরেষবা এবং সমাধােন অবদান রােখ 
যা উ ত িবে র িদেক িনেয় যায়। প এবং িব ব াপী এর 120,000 কমচারী 2020 আিথক 
বছের 3.1 িলয়ন ইেয়ন (27.5 িবিলয়ন মািকন ডলার) ছািড়েয় বািষক িব য় অজন কেরেছ। 
www.global.toshiba/ww/outline/corporate.html এ তািশবা স েক আরও জানুন। 
 

টআইএসএস স েক ( তািশবা ইন া াকচার িসে মস অ া  সিলউশন 
কেপােরশন) 

 

টআইএসএস হল মলূ অবকাঠােমা যােত সামা জক অবকাঠােমােত তািশবা েপর ব বসা 
চার কের। 2017 সােল তািশবা কেপােরশন থেক িবভ , টআইএসএস এবং এর প 
কা ািন িল এক ট িনরাপদ এবং িন ত দীঘ ািয়  ভিবষ েতর জন  িনভরেযাগ  পণ  

এবং প িতর উপলি  চার কের এবং সামা জক এবং িশ  অবকাঠােমা, ভবন এবং সিুবধার 
সমাধান সহ াহকেদর মান উ ত করেত চায়। 
 

টিসিস স েক ( তািশবা ক ািরয়ার কেপােরশন) 

 

টিসিস তািশবা কেপােরশন এবং ক ািরয়ার াবাল কেপােরশেনর মেধ  এক ট জাপান 
িভি ক এয়ার ক শনার যৗথ উেদ াগ। এক ট বি ক িহট পা  সমাধান কা ািন িহসােব, 

টিসিস াহকেদর চািহদার িত িত য়া দওয়ার জন  িত িতব  চমৎকার পণ , 

প িত এবং পিরেষবা, যা আমােদর া রযু  তাপ- েয়াগ সমাধােনর বিশ যু । 
 

 


