ররো-রয | মমমিো তথ্য

নতুন রযোর-যয়ে রঘোস্ট
যরতোে উৎকলষ
১ো রযেম্বর, ২০২০, গুিউি, যস্ট োযক্স
#

রযোরযয়েয়ঘোস্ট

‚প্রথ্ম গুিউি রঘোস্টটি ব এবং ময োভোব উভ রেযেই ক্লোযন্টযের ম্পূর্ণ

তু

প্রজযন্র

প্রমতমিো। এই পুরু এবং মমোরো মিছু টো রছোট, িম বড়োইপূর্ণ ররো-রযযর মোমিো ো রপযত
আমোযের বযমছয । তোযের জ য আমোযের ততমর পর্যটির োফয আমোযের বযচয উচ্চোিোঙ্ক্ষী
প্রতযোলো পূরর্ িযরযছ। এর েল বছযরর জীব িোয, যো ২০০৯ োয শুরু যমছ, রঘোস্ট মোযিণ র
১১৬ বছযরর ইমতোয বণোমিি ফ মযিয পমরর্ত যযছ।
এিটি

তু

পর্য ততমর িরযত যো আমোযের রঘোস্ট ক্লোযন্টযের োযথ্ পরবতী েল বছর িযর

অ ুরমর্ত  তোর জ য আমোযের তোযের চোমেোগুম ময োযযোগ িোযর শু যত যমছ। ররো
রযযর এি অ

য গ্রুযপর গ্রোিযের জ য ম্পূর্ণ

গ্রোি রিমিিতো

তু

মো

তু

রমোটর গোমড় ততমর িযর আজ আমরো

ম িণোরর্ িযরমছ। এই বযবোী র তৃ বৃন্দ এবং উযেযোক্তোরো আযগর

রচয রবমল তোযের রঘোযস্টর জ য চোমেো জো োযছ । তোযের এিটি
রু

প্রযোজ

যো গমতম, ম মণ আরোমেোি এবং এর

তু

িরযর্র অতযন্ত মবোবহু

ূয তমতো ম খুত
ুঁ । রঘোস্ট  এই পর্য।

প্রথ্ম গুিউি রঘোস্ট রথ্যি আমরো রয উপোেো গুম ম য এযমছ রগুম পরমো ন্দ এবং ংরেযর্র
ম মরযখ। অ য মস্ত মিছু ই শুরু রথ্যি

িলোিৃ ত, ততমর এবং ইমিম োমরং িরো যমছ। ফস্বরূপ

ররো রয এখ  প্রযুমক্তগতভোযব বযচয উন্নত।

এটি আমোযের ব্র্যোযের স্তম্ভগুম এিটি ুন্দর,

ূয তমবোেী, তথ্োমপ অতযন্ত েুরূ পর্য মোযব ছমড়য রে যো আমোযের রঘোস্ট ক্লোযন্টযের
প্রযোজয র োযথ্ োমিযপূর্ণ এবং মযর োযথ্ তো মমময পুযরোপুমর উপযুক্ত।”
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ভূ মমিো
২০০৯-এ, ররো রয তোর রপোটণযফোমযত এিটি
প্রিো
তু

তু

ংযযোজ

রঘোর্ো িযরমছ যো এর

ফযোন্টম রথ্যি ম্পূর্ণ আোেো মিছু প্রস্তোব িযর। এই পর্যটি পুরু এবং মমোযের এিটি
গ্রুযপর

োযথ্

িোরুমলযে

মোযিণ র

উৎিণতো োি ো োড়ো মেযমছয , তথ্োমপ ররো রযযর আর পমরমমত এবং

ূয তম

প্রিোযলর ন্ধো

অ ুরমর্ত

যযছ

যোরো

িলো,

ইমিম োমরং

এবং

িরমছয । প্রথ্ম গুিউি রঘোযস্টর ম্পোে , এবং তোর ক্লোযন্টযের চোমেো

রমটোযত এর রজোর রফোিোটি মছ এি পরম োফয, এবং এর েল বছযরর জীব িোয, এই
রূপোন্তরিোরী রমোটর গোমড়টি রিোম্পোম র ১১৬-বছযরর ইমতোয বযচয ফ পর্য য যে।
ব্র্যোেযি উৎপোে

বোড়োয ো, তোর েমতো মবম যোগ িরযত এবং আজযির ররো রযযি

মতযিোযরর মবশ্ববযোপী ব্র্যোে মোযব প্রমতমিত িরোর রেযে রঘোযস্টর েুেণোন্ত োফয অতযন্ত
গুরুত্বপূর্ণ মছ।
উপরন্তু, রঘোযস্টর েীঘণ এি েলি িযর বোজোযর উপমিমত রঘোস্ট ক্লোযন্টরো িীভোযব তোযের রমোটর
গোমড় বযবোর িযর, িীভোযব তোরো এটি চোো এবং িীভোযব তোরো ররো-রযযি উপমি
িযর, র ম্পযিণ
ইযন্টমযজন্প

আচরযর্র মবিোল ম্পযিণ

মবযলজ্ঞযের

েম

প্রমতিোতোরো, যোরো তোযের চমো
মবযশ্বর

োগমরি মছয

িযর।

এই

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ংগ্রযর জ য মোযিণ র োক্সোমর
অতযন্ত

ফ

এবং

মবমবি

উযেযোক্তোরো

এবং

উত্তরর্ উেযোপয র জ য এই পর্যটি রবযছ ম যমছয , তোরো

- তোরো মবযেযল মলমেত, তোরো বযোপি ভ্রমর্ িযর

এবং মবস্তৃ ত

ংস্কৃ মতযত ররো-রযযি অমভজ্ঞ িযরমছয ।
রঘোযস্টর উেযমী, গমতলী বযমক্তযত্বর িোরযর্, এই ক্লোযন্টরো বুঝযত রপযরমছ রয ররো রয
ব্র্যোেটি এিটি চোি-চোমত অমভজ্ঞতোর রচয রবমল প্রস্তোব িরযত পোযর। প্রিৃ তপযে, আযমমরিো
যুক্তরোষ্ট্র এবং ইউযরোযপর অঞ্চগুমর ক্লোযন্টরো এটির প্রবতণ য র খুব প্রোথ্মমি পযণোয রথ্যিই
তোযের রঘোস্টযি ম যজরোই-ড্রোইভ িরযছ । এমেযি, এমলোযত, ক্লোযন্টরো বযবো বো আ যন্দর
জ য, রবোযিণর ংযুক্ত প্রযুমক্তযি প্রচু র পমরমোযর্ জমড়ত িযরমছ।
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মস্ত বোজোর জুযড়, যখ

ক্লোযন্টরো তোযের রঘোস্টটিযি িমমল

ড্রোইমভংযর অমভজ্ঞতো ম্পযিণ
ম বণোচ

িযর

তোরো মোযিণ র প্রমতম মিযের

মজজ্ঞোো িযর , এম মি যমে তোরো এিটি বমিণত হুইযব

িযর। প্তোোযন্তর ম, এই বযবোযর রিোমটি এিটি মবচের্ উেযোপয

যমছ - ক্লোযন্টরো ড্রোইভোযরর আয

ুযইচ িরযব

পমরর্ত

এবং তোযের বন্ধু এবং পমরবোযরর োযথ্

রিো  ররযস্তোুঁরো বো মিতী বোমড়যত ভ্রমযর্র জ য উপযভোগ িরযব ।
তোরো চমরযের এই প্রলস্ততো উেযোপ

িযরযছ এবং এটি িম আ ুিোম িতোর রমোড়যি এবং

ড্রোইভোযরর রচোযখর ররখো বযমক্তগতিরর্ প্রমতফমত যযছ। এগুম মছ অন্তম ণমত জ্ঞো ।
এমেযি গুিউযি, মোযিণ র মোমিো োিী

অযোুমমম োম রেযেম আমিণ যটিচোযরর োযথ্ উযেখযযোগয

অগ্রগমত যে। প্রথ্যম ফযোন্টম, তোরপযর কুম ো -এ বযবহৃত, এই রেযেমটি ররো-রযর
িোযছ অ

য এবং ব্র্যোযের মিজোই োর এবং ইমিম োরযের এিটি প্রমোর্যযোগযভোযব উচ্চ-মবোবহু

পর্য মবিোল িরযত েম িযর, উচ্চ-ভমউযমর যো বো গুমযি আটিোয োর জ য বযবহৃত
প্ল্যোটফমণগুমর ীমোবদ্ধতো রথ্যি মুক্ত। রঘোস্ট ক্লোযন্টযের আর রবমল রমোটর গোমড়র প্রযোজ
ো, প্রমতমিো জো োযত ররো রয তোর আমিণ যটিচোরটি বযবোর িযর, রঘোযস্ট অ-হুই
ড্রোইভ এবং অ-হুই মস্টোমরংযর মযতো প্রযুমক্ত অন্তভুণ ক্ত িযর, ম্পূর্ণ

তু , উযেলযমূি

বযমক্তত্বযি উন্ুক্ত িযর।
এিই ময, মিজোই

েটি উেীমো

আযন্দো

ট্র্যোি িরমছ যো রঘোযস্টর

োন্দম ি উৎিণতোর

ংজ্ঞো মেযত এযমছ। োফযটিযি রযভোযব প্রিোল িরো  তোযত এটি রঘোস্ট ক্লোযন্টযের মযিয
পমরবতণ লী ময োভোযবর িথ্ো বয। অভযন্তরীর্ভোযব ‘রপোস্ট পযন্প’

োযম পমরমচত, এটি হ্রো

এবং পেোযথ্ণ িোরো মচমিত িরো । এই পমরযবল ো, বযমতিমী উপিরর্গুম অবলযই ম বণোচ
এবং উেযোপ
েলণ টি
এম

িরযত যব। মিজোই

অবলযই ীমোবদ্ধ, বুমদ্ধেীপ্ত এবং মবচের্ যত যব। এই

“মপ্রমমোম মিযস্বযত্বর” মবযরোিী, যো ফযোল

রপমিত িোরো রমচত এিটি লব্দ। এটি

পর্যগুমযি রবোঝো রযগুম পৃযির উৎিণতো বযবোর িরো , যথ্ো েুেণোন্ত ব্র্যোমেং বো

রমোটর গোমড়র প্রযে, বযোপৃত রোই এবং অ যো য মিভোইগুম যো এিটি মপ্রমমোম ত্বযি পেোযথ্ণর
অভোবজম ত পর্যোমগ্রী অঙ্করর্ িযর মবোমতোর এিটি মোো ততমর িযর।
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মিমত ফোফ

তু

রঘোস্ট। এটি এিটি রমোটর গোমড় যো তোর ক্লোযন্টযের জ য যথ্োযথ্ভোযব

ততমর িরো যযছ যোযত এর রতো ম খুুঁতভোযব প্রেমলণত  যো উযেখযযোগয পেোযথ্ণর রচয িম
তথ্োমপ আর ভো।
ইমিম োমরং
মোমিো োিী

অযোুমমম োম রেযেম
আমিণ যটিচোর

মোযিণ র মিজোই োর, ইমিম োর এবং িোমরগররো

তু

রঘোযস্টর জ য এিটি খুব ম মেণ ষ্ট বযমক্তত্ব

ততমরর স্বোিী তোর েোমব জোম যমছয । এই পুরু  মমোরোই িম, উচ্চ-ভমউযমর যো বোয র
জ য বযবহৃত প্ল্যোটফমণগুমর ীমোবদ্ধতো ছোড়োই রিবমোে এিটি প্রিৃ ত উচ্চ-মবোবহু পর্য
ততমর

িরযত

েম

 ।

তোই,

ররো-রয

মোমিো োিী

অযোুমমম োম

রেযেম

আমিণ যটিচোর।
ররো-রয জ য এিযচটিোভোযব ংরমেত, এই আমিণ যটিচোর ইমতমযিয এর প্রিো
এর রূপোন্তরিোরী এইউমভ, কুম ো যি লমক্তলোী িযরযছ। রেযেযমর
তু

রঘোযস্টর অ

য

োন্দম ি এবং যোমিি চোমেোগুম পমরযবল

ফযোন্টম এবং

ম ীতো এবং িমণপমরমি

িরোর জ য মোিণ যি উন্ুক্ত

িযরমছ এবং যোর ফয ররো-রয পর্য রপোটণযফোমযর মযিয রঘোস্ট এিটি লোমব্দিভোযব
উচ্চতর, অতযন্ত েৃঢ় এবং গমতলী প্রস্তোব ো ততমর যমছ।
এর বযচয রপোর বযোি ফযমণ, ররো রয আমিণ যটিচোরটি প্রো চোরটি ম মেণ ষ্ট পযযন্টর
মভমত্তযত ততমর, রমোটর গোমড়র প্রমতটি রিোর্ো এিটি িযর। চমো

অযোুমমম োম বোল্কযি, রমযঝ,

িযমম্বোর এবং ম পযোয গুম ম মেণ ষ্টভোযব উপিোমপত িরো যমছ যোযত

তু

রঘোস্ট রমোটর

গোমড় মোযব রযভোযব এটি চোমত  রই রূপ মো

চোোয োর উপযভোগযযোগযতো ক্লোযযন্টর

প্রতযোলো পূরর্ িযর তো ম মচিতত িযর। িোস্ট োযপ ল

মোউমন্টং এযম্বগুমর মযিয েু'টিযি

তু

রঘোযস্টর এযিবোযর োময র মেযি রেয রেো যমছ, যবণোত্তম 50/50 জ

অজণয র জ য 6.75-মটোর V12 রি োময র অযের মপছয

িোপ

িরো ।
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মবতরর্

তু

রঘোযস্টর ইমন্টমরর ুযটটিযত প্রযবল

ো িযর এটিযি োমিয িরোর জ য, প্রথ্ম গুিউি

রঘোযস্টর তু  ো, এর োমমগ্রি তেঘণয 89মমমম রবযড় 5546মমমম যযছ এবং এর োমমগ্রি প্রি
30মমমম

রবযড়

1978মমমম

উযেখযযোগয পমরবতণ

যযছ। মি-স্তরী

বোল্কযি

এবং

রলোর

স্ট্রোিচোর

পযোযিমজংয

িরো যমছ। এগুম এিটি অ-হুই ড্রোইভযট্র্ই , অ-হুই মস্টোমরং

এবং ম্পূর্ণরূযপ পু রো মিজোই

িরো প্ল্যো োর োযপ ল

মযস্টম অন্তভুণ ক্ত িরোর উযেযোগ র ো

যমছ যো মোযিণ র মোিণ মযোমজি িোযপণট রোইিযি আর উন্নত িযর। এটি রমোটর গোমড়র ম ম্ন
মোিযোিণর্ রিযির োযথ্ আপ

ো িযরই অজণ

িরো যমছ, যো রিোর্োর গমতযবগযি োতো

িযর।
মোযিণ র অযোুমমম োম েেতোর উপর আর মূি
100% উপোেো
ম্পোে

িযর,

তু

রঘোযস্টর িোতব ুপোর স্ট্রোিচোরটি

রথ্যি ততমর। গোমড়র বোইযরর বমিটি এিটি পমরষ্কোর, মবস্তৃ ত টু িরো মোযব

িরো যযছ, এ-স্তম্ভ রথ্যি ম মবণযে প্রবোমত, ছোযের পযর এবং গোমড়র মপছয র মেযি,

আপোতেৃমষ্টযত এি-মপ রিোচমবল্ট মভোর ি

এবং মভোর ক্লোউি মযিগুমযি স্মরর্ িযর।

িেোিোর বমির রজোযড়র লোট োই গুমর ম্পূর্ণ অ ুপমিমত ক্লোযন্টযের ম রবমেন্নভোযব োময
রথ্যি গোমড়র মপছ

মেযি তোযের রচোখ চোোযত েম িযর। এটি অজণয র জ য, ম খুুঁতভোযব

অমবমেন্ন ীমটি ম মচিতত িরযত চোরজ

িোমরগর বমিযিযি এিযযোযগ োত ঝোোই িযর।

এছোড়ো, 100% অযোুমমম োম, রজোর-ঝোোই েরজো বযবোর িরো যযছ। এটি রিব জয র
ুমবিো এবং অোিোরর্ 40,000 এ এম/মিমগ্র িযেোরতো রবরো িযর

ো, বরং মস্টযর তু  ো

এই উপোেোয র িম ধ্বম তোমত্বি প্রমতবন্ধিতো রযযছ যো রিমবয র পমরযবল উন্নত িযর।

6.75-মটোর টু ই -টোযবণোচোজণি V12

ক্লোযযন্টর প্রমতমিোর পমরযপ্রমেযত ম িট-তোত্ক্েমর্ি টযিণ র এবং ম িট- ীরব রেৌড়োয োর জ য মোিণ
আর ররো-রয 6.75 -মটোযরর টু ই -টোযবণোচোজণি V12 রপযট ইমি

মবিোল িরযত েম

যমছ। এই গমতলী রমোটর গোমড়র জ য যযথ্ষ্ট পোরফরমযোন্প ম মচিতত িরযত এিটি রবযপোি
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রঘোস্ট

ইমি

মো মচে

ততমর

িরো

যমছ,

অ-হুই

মস্টোর,

অ-হুই

ড্রোইভযট্র্ই

563bhp/420kW এবং 850Nm/627lb ফু ট টিণ

মবতরর্ িযর। ক্লোযন্টযের প্রতযোলোর োযথ্

োমিয ররযখ বণোমিি টিণ রিব 1600rpm রথ্যি

মোে 600rpm টিি-ভোযরর উপযর পোো

যো। এর ইমতমযিয উযেখযযোগয ধ্বম তোমত্বি তবমলষ্টযগুমযি আর পমরমোজণ

িরযত, এোর ই যটি

মযস্টমটি ইমন্টমরর ুযযট ইমিয র উপমিমত হ্রো িরযত বৃত্তর রপোটিণং ংযুক্ত িযরযছ।

প্ল্যো োর োযপ ল

মোযিণ র মোিণ

মযস্টম

মযোমজি িোযপণট রোইি মববমতণ ত যযছ।

তু

রঘোযস্টর জ য, ইমিম োমরং

মবযলজ্ঞরো রবরো িরোর জ য রমোটর গোমড়টির োযপ ল টিযি পুযরোপুমর
িযরযছ

যোযি প্ল্যো োর োযপ ল

মযস্টম বয। জযোমমমতি মবমোয র

তু

িযর মিজোই

োমো 
ু োযর, এটি পুযরোপুমর

মত এবং মো , জমমযত মবমোয র অ ভ
ু ূ মত ততমরর জ য মযস্টমটি েল বছযরর মিমত
পরীেো এবং মবিোযলর ফস্বরূপ যো রমোটর গোমড়যত আযগ িখ  অমজণত ম ।
লোরীমরি ইমিম োমরং মবিোযলর পোলোপোমল পমরলীমত স্কযোম ং এবং ফ্টযোর প্রযুমক্তর মোিযযম
ততমর, এটি োময র োযপ ল

অযোযমমির উপযর এিটি মবযশ্বর-প্রথ্ম আপোর উইলযবো

িোম্পোর

ইউম টযি ংযুক্ত িযর, আর মিমতলী এবং অ োো চো ো ততমর িযর। এটি লযোগমবোর
মযস্টযমর পোলোপোমল িোজ িযর, যো োময র রোস্তো পড়যত এবং রোস্তোর পৃযির রয রিো 
পমরবতণ য র জ য োযপ ল

মযস্টম প্রস্তুত িরোর পোলোপোমল মোযিণ র যোযটোইট োোযয প্রোপ্ত

ট্র্োন্পমমলয র জ য িযোযমরো বযবোর িযর। এই প্রযুমক্তগুম এিটি ংযলোমিত প্ল্যো োর ফ্টযোর
মযস্টযমর মোিযযম এিযে পমরচোমত ।
পূবণো ুমো

তু

রঘোস্ট এখ

বণোমিি েোমব িরো রোস্তোর পৃিগুমর

িরযত এবং প্রমতমিো জো োযত পোযর।

আপোর উইলযবো

িোম্পোর এিোিী মিমত পোুঁচ বছযরর রোস্তো এবং রবঞ্চ পরীেোর ফোফ মছ।

ররো-রযযর জ য এিযচটিোভোযব ংরমেত, এই প্রযুমক্তটি মোযিণ র িোব-উইলযবো
িোযপণট রোইি োযপ ল

মযস্টমটিযি আর উন্নত িযর। মোযিণ র প্রমতিোতো যোর র মর রযযর
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মযোমজি

ীমত মছ “মবেযমো

রযটি বযচয ভো তো গ্রর্ িরু

এবং রটিযি আর ভো িযর তু ু ”

এবং এই মযমণ চযোম মবযলজ্ঞরো িমোগত পমরবতণ লীটিযি আর উন্নত িরযত আপোর
উইলযবো

িোম্পোরটি মবিোল িযরমছয , তবেুযমত

ম মিত লি অযোবরবোর এবং ম জস্ব-

মতিরর্ উচ্চ-ভমউম এোর স্ট্রু ট এিমেত । এটি এর আযগ িখ  রমোটর গোমড়যত
প্রযোগ িরো ম ।
পোুঁচ-মযঙ্কর মপছয র অযোযক্স এিই ম জস্ব-মতিরর্ উচ্চ-ভমউম এোর োযপ ল

প্রযুমক্তর

পোলোপোমল মরোর-হুই মস্টোমরং রথ্যি উপিৃ ত । উভ অযোযক্স মোযিণ র প্ল্যো োর ফ্টযোরটির
মোিযযম পমরচোমত । এটি অ-হুই ড্রোইভ, অ-হুই মস্টোমরং, িোমত্ব ম ির্ এবং স্বশুিয োিরর্ রব্র্মিং মযস্টম 

তু

রঘোযস্টর অ যো য চযোম প্রযুমক্তগুম পমরচো ো িযর,

যোযত রমোটর গোমড়টি ভূ পৃযির বো মগ্রপ স্তযরর পমরবতণ য র জ য প্রমতমিো জোম য তো ম মচিতত
িযর এবং এিই োযথ্ এিটি উেীপ্ত, গমতলী বযমক্তত্ব বজো রোযখ।
প্ল্যো োর ফ্টযোর এম
তু

রঘোযস্টর প্রযোজ

তথ্য পমরচো ো িযর যো োময র রোস্তো প্রযবযলর জ য মিভোযব
। এই প্রযুমক্তগুমর মযিয প্রথ্মটি ' মোযিণ র লযোগমবোরোর মযস্টম।

প্রোরমম্ভি রমোটর গোমড়গুমর আযগ ো পতোিো ব

িরোর জ য আই

অ ুোযর রয পুরুযের

প্রযোজ

মছ তোযের উযেে যযছ, এই প্রযুমক্তটিযত োময র রোস্তো রেখোর জ য উইেমিয

রস্টমর

িযোযমরো

মযস্টম

রযযছ,

100মিমম/ঘন্টো

পযণন্ত

প্রমতমিোলী

োর

এিটি
পমরবযতণ

োযপ ল যি মিভোযব োমিয িযর। মিতীটি  ররো রযযর যোযটোইট োোযয প্রোপ্ত
ট্র্োন্পমমল

মযস্টম, যো আন্ন রিোর্গুমর জ য যবণোত্তম মগোর প্রোি-ম বণোচয র জ য মজমপএ

রিটো আুঁযি। ফস্বরূপ রমোটর গোমড় চোোয োর জ য আরোম এবং ম িযর্র অভূ তপূবণ মোেো রযোগ
িযর।

অ ো েরজো
ররো-রয ক্লোযন্টরো প্রথ্ম গুিউি ফযোন্টম রথ্যি ম যজযথ্যি-বন্ধ ো েরজো উপযভোগ
িযরযছ । মপছয র েরজো  রমোটর গোমড়গুমর জ য িযোলযবোযিণ ম-স্তযম্ভর রবোতোম িোরো
পমরচোমত এবং এই উদ্ভোব টি গ্রোিযের মোযঝ উেযোমপত যযছ।

তু

রঘোযস্টর জ য, মোযিণ র
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ইমিম োররো এই মোিণ
ক্লোযন্টরো এখ

প্রযুমক্তটিযি আর মবিোযলর জ য ম বণোমচত িযরযছ

এবং প্রথ্মবোর

েমতোর োতো েরজো খুযত পোরযব ।

ক্লোযন্টরো প্রথ্যম অভযন্তরীর্ যোযেয এিটি টো
পরীেো িরোর ম যোযেটিযি তোর মবশ্রোমিোয
ম্পূর্ণ েমতোর োতো এটি রটয

মেয েরজোটি রখোয, তোরপযর ম্ভোবয মবপেগুম
মফযর আযত রে এবং তোরপযর রখোোর জ য

িযর রোযখ। যখ

ক্লোযযন্টযের বোমযর রবরয োর জ য েরজো

পযণোপ্তভোযব রখোয, তোরো রিব যোযেটি টো ো বন্ধ িযর রে , যো এিটি েরজোর রব্র্িযি জমড়ত
িযর।
ক্লোযন্টটি এিবোর উেয, তোরো বোইযরর েরজোর যোযেযর এিটি রবোতোযমর টিযপ েরজোটিযি
স্বংমিভোযব বন্ধ িরযত েম । যমে তোরো মযো ুোম েরজো বন্ধ িরযত পছন্দ িযর ,
তযব অপোযরল টি লমক্তর োতো । রবোযিণ অ ুেোী এবং ট্র্োন্পভোণ রন্পর পোলোপোমল মজরফোণ রন্পর প্রমতটি েরজো োগোয ো, পোোড় বো যোেোপযথ্র রিোর্ ম মবণযলয এিই গমতযত
পমরচো ো েম িযর।

মোইযিো এ ভোর যমন্ট মপউমরমফযিল

তু

রঘোস্ট এিটি মোইযিো এ ভোর যমন্ট মপউমরমফযিল

মযস্টম

মযস্টম (এমইমপএ) রথ্যি উপিৃ ত

। োিণযোর এবং ফ্টযোর উন্নয র পুযরো ুযটটি অন্তভুণ ক্ত িরোর জ য মবেযমো

এোর

মফটোরিরোর প্রযুমক্তটি আর উন্নত যমছ। পমরযবমষ্টত বোতোযর গুর্োগুর্  োক্ত িরোর জ য
অতযন্ত ংযবে লী ইমমপউমরটি মিযটিল

রন্পরগুম প্রবতণ

িরো যমছ, যমে বোুবোমত

েূিগুমর অগ্রর্যযোগয মোেোর উপমিত থ্োযি তযব স্বংমিভোযব তোজো বোু গ্রযর্র জ য
মরোরকুযল

রমোযি

ুযইচ

িযর।

এই

যোয োমল

মফল্টোযরর

মোিযযম

মস্ত

রিমব

এোর

চযোয গুম ংযুক্ত, যো ররো রযযর মোইযিো পমরযবল রথ্যি প্রো েুই মমম যটর িম ময
প্রো মস্ত অমত-ূক্ষ্ম ির্ো রোযত েম।
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ররো ররোয এখ  প্রযুমক্তগতভোযব
বযচয উন্নত
তু

রঘোস্ট তোর রতো ম খুুঁত, তযব এই ম মণ এবং মিটক্সোইফোইং পমরযবল ততমর িরযত

মোযিণ র ইমতোযর অ যতম বড় চযোযি মছ। প্রিৃ তপযে,

তু

রঘোস্ট ' প্রযুমক্তগতভোযব

বযচয উন্নত রমোটর গোমড় যো ররো রয আযগ িখয ো ততমর িযরম । অ যো য রিোমগুমর
মযিয রযযছ: 600m এর রবমল আযোমিত পমরীমো  এইমি এবং রজোযরর রিোইটগুম,
মে - রোযে ব যজীব

এবং পথ্চোরীযের তিণ তো  েলণ

োতো; তিণ তোর োতো;

পযোয োরোমমি মভউ, চোর-মেযির েৃলযমো তো এবং রমিেোর মভউ  এিটি চোর-িযোযমরো
মযস্টম; মি িুজ ম ির্; িোক্কোর তিণ তো; ি ট্র্োমফযির তিণ তো; গম প্রিো
পমরবতণ য র

তিণ তো;

এিটি

মলযে-লীণিো ী

োই-ফোই টেট; ম যজম যজ-পোিণ

7x3

উচ্চ-ররযজোমউলয র

এবং গম

রি-আপ

িরো; এবং খুব োম্প্রমতিতম র মভযগল

প্রেলণ ;

এবং মবয োে

মযস্টম।

ধ্বম মবজ্ঞো
প্রলোমন্তর ূে

রঘোস্ট ক্লোযন্টরো জটি বযবোমি জগযত পমরচো ো িযর । রয মুহুযতণ

তোরো তোযের ররো

রযর ইমন্টমরর ুযযট প্রযবল িযর , তখ

রথ্যিই তোযের ুিতোর রবোযি আিৃ ষ্ট ো

আবলযি। েৃলযত, এটি ' এবং উপোেো গত মো

এবং পেোযথ্ণর প্রমত অট উৎযগণর এি উন্ত্ত

পদ্ধমতর

ফোফ।

পরীেোমূিভোযব,

ইমিম োমরংযর মোিযযম অজণ

যোোইযোি,

এটি

মপোরয

রচম

এবং

ড্রোইভযট্র্

িরো যযছ, পোলোপোমল ইমন্টমরর ুযটটির মযিয এিটি ম রবমেন্ন

ধ্বম তোমত্বি পমরযবল ততমর িরযত এিটি ম র প্রযচষ্টো রযযছ। ররো রযযর অযোযিোমস্টি
ইমিম োররো প্রলোমন্তর মবযলজ্ঞ।

তু

রঘোযস্টর জ য, মদ্ধোন্ত র ো যমছ রয এই েেতোটি
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আ ুিোম িভোযব প্রবমতণ ত যব এবং মোযিণ র মবযলজ্ঞরো প্রলোমন্তর জ য এিটি ূে ততমর িরযব

যো

ভমবযযতর পর্যগুমযি জো োযত োতো িরযত পোযর।
এই ূযের প্রথ্ম উপোেো টি  ররো রয রেযেম আমিণ যটিচোর। এর অযোুমমম োযমর
ম মণোর্ মস্টযর তু  ো উচ্চতর ধ্বম তোমত্বি প্রমতবন্ধিতো রযযছ। উপরন্তু, এটি লযোট, অ ুরর্ ী
পৃিগুমর পমরবযতণ জটি ফমণগুম রথ্যি ম মমণত। উভ বোল্কযি এবং রমযঝর মবভোগগুম মিস্তরী, যোেীবোী ুযটটিযত প্রযবযলর োযথ্ োযথ্ রোস্তোর লব্দযি হ্রো িরযত যোেউইমচং ংমমমশ্রত
যোুঁতযুঁযত রফল্টগুমযি অন্তভুণ ক্ত িযর। আমিণ যটিচোযরর বৃত অংলগুমযত ধ্বম তোমত্বি যোুঁতযোুঁযত
উপিরর্ িোপয র জ য ম মেণ ষ্ট অযোযক্স পযন্টগুম ততমর িরো যযছ 100kg রবমল উপোেো

তু

রঘোস্ট রমোট

বযবোর িযর, েরজো, ছোযে িোব-গ্লোযুক্ত জো োোর মযিয, টোোযরর

মভতযর এবং প্রো মস্ত আমিণ যটিচোযরর মযিয প্রযোগ িরো ।
যখ

এিটি উচ্চ ইন্পুযযটি লব্দ পযণো ততমর িরো , উপোেো গুম যো প্রো অবর্ণ ী লব্দ

তরে উৎপোে

িযর রগুমযি ট্র্যোি এবং ংযলোি

িোযছ ‘ুিোয ো ই পুট’ বয পমরমচত।
মবয

প্রমতটি

উপোেো যি

ংজ্ঞোমত িযর

মবযের্

তু
িরো

িরো । এগুম অযোযিোমস্টি ইমিম োরযের

রঘোযস্টর মবিোযল, এটি লযব্দর ৃমষ্ট িযরযছ মি ো র
যমছ

যোযত

ইমিম োররো

অগ্রর্যযোগয

মোযব

এবং ফস্বরূপ ম্পূর্ণ পু ম ণমণোর্ িযর । উেোরর্স্বরূপ, এোর িমেল োর

িোমটং এর অভযন্তযর বোু এিটি অগ্রর্যযোগয লযব্দর স্তর ততমর িযরমছ রিোরযর্ ,এটিযি
রোয ো যমছ এবং চূ ড়োন্ত উপোেো টির উৎপোেয র িরোর জ য এটি পোমল িরযত বো ।
এম মি ড্রোইভযট্র্ই

োিণযোরটি

তু

রঘোযস্টর ম িট ম িঃলব্দ-অবিো

ততমর িরযত োমিয

িরো যমছ প্রপ লযোযফ্টর বযো -টিযি োমিয িরো যমছ এবং ধ্বম তোমত্বি উন্নমতযত এর
েৃঢ়তো বৃমদ্ধ রপযমছ।
ূযের চূ ড়োন্ত উপোেো টি গোমড়টিযি মন্বপূর্ণ িরযছ। মোযিণ র অযোযিোমস্টি মবযলজ্ঞরো ম্পূর্ণ
ীরব ইমন্টমরর ুযট ম য পরীেোম রীেো িযরমছয -, তযব অমভজ্ঞতোটি মবভ্রোমন্তির বয ময
িযর । এটি িোটিয েোর জ য, তোরো এিটি 'উইলপোর' ততমর িরযত রবযছ ম যমছয
রম আেোরযটো , যো এিি, ূক্ষ্ম র োট মোযব অমভজ্ঞ। এটি অজণ

িরযত, প্রমতটি উপোেো যি
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,এিটি

টিউ

িরো যমছ যোযত এটি এিটি োিোরর্ অ ুরর্ িোরী মেযিোযমন্প মোযব ভোগ িযরযত

পোযর। আযগ

আ

রেমগুম রপ্রোযটোটোইপ

মছ

,উেোরর্স্বরূপ, রেয মবমভন্ন মেযিোযমন্পযত

অ ুরমর্ত , এই লব্দগুমযি এিোযথ্ এিি র োযট আ যত তোই যোুঁতযুঁযত ইউম টগুম ততমর
িরো যমছ। এছোড়ো, বৃৎ, -507মটোযরর বুট গহ্বরটি িম মেযিোযমন্প ততমর িযরমছ যো
রমোটরগোমড়র যোেোর গমতযত অ ুভূত যত পোযর
যমছ যো এই মবমেত লব্দ তরেগুমযি

মরোর পোযণ রলযপর

োল িরযত রপযরমছ এবং তোই

ীযচ -রপোটণগুম ম মমণত
তু

রঘোযস্টর োমমগ্রি

ধ্বম মবেযো আর ুংত।

রবযপোি অমি
ক্লোযন্টযের জ য এিটি প্রলোন্ত পমরযবল ততমর িরোর পোলোপোমল

ীরবতো উপযভোগ িরযত, ররো

রযযর ধ্বম তোমত্বি উৎিণতো অজণয র জ য মোযিণ র রবযপোি অমি ইমিম োরযের জ য এিটি
অতু  ী লব্দ মঞ্চ ততমর যমছ। এই পুরু এবং মমোরো
মযস্টম ততমরর জ য আমিণ যটিচোযরর মিজোই
ইমিম োমরং অমি মো
তু

তু

রঘোযস্টর জ য এিটি োউে

পযণোয এযম্বি িরো যমছ, রমোটর গোমড়র

অতযন্ত ফযোমব্র্ি।

রঘোস্ট বমি ম মবভোযগ এিটি অ ুরর্

রচম্বোর অন্তভুণ ক্ত িযর; রবযপোি অমি মেিোর

উপোেো টির মেযিোযমন্প প্রমতমিোটি রচম্বোযরর আিৃ মত এবং আিোরযি ংজ্ঞোমত িযর। ংযেযপ,
এটি রমোটর গোমড়টিযি এিটি োবউফোোযর রূপোন্তমরত িযর।
এিটি লমক্তলোী এমমপ্ল্ফোোর 18টি চযোয যি (প্রমতটি মেিোযরর জ য এিটি) ম ির্ িযর,
1300W

আউটপুট

রবরো

িযর।

অতযোিুম ি

মযোগয মোম-মরোমমি িম্পোউে মেিোর রিো
অীম পমরবতণ গুম েম িযর।

তু

অপটিমোইযজল

প্রযুমক্ত

এবং

উচ্চ-মপ্রমল

এিটি অোমো য মেযিোযমন্প প্রমতমিো  লযব্দ

রঘোযস্টর জ য, আর প্রচমত রিো -টোইপ মেিোযরর

পোলোপোমল উযত্তজি মেিোর বযবোর িরো যমছ। এই ইউম টগুম রিো  বস্তু পৃযির োযথ্
আবদ্ধ , উযত্তজযির চমো

ভর রথ্যি িম্প টি রোমর এযত প্রযবল িযর -

তু

রঘোযস্টর

রেযে, স্টোরোইট মলযরো োম, িোযণত রমোটর গোমড়র মমংটিযি এিটি বড় মেিোযর রূপোন্তমরত
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িযর।
রিমবয

েুটি মি মোইযিোযফো

এিটি অমভযযোমজত িোযণিোমরতো েম িযর, এমমপ্ল্ফোোরযি

মট্র্গোর িরোর আযগ মেযিোযমন্পগুমর অ ুপমিমত বো অতযমিি মোেো  োক্তিরযর্র জ য ম মেণ ষ্ট
মেযিোযমন্প ররিগুমযি োমিয িযর। রবযপোি অমি মযস্টমটি যবণোচ্চ মোয র অংকুমচত
মমউমজি উপিোপ

িযর, এিটি বযমতিমী রলো োর অমভজ্ঞতো রবরো িযর।

মিজোই
এক্সটিমরর/বোমযি রূপ
প্রথ্ম গুিউি ররো রয প্রবমতণ ত োর পর রথ্যিই, প্রমতটি রমোটর গোমড়র জ য এিটি
স্বতি

োন্দম ি মোমবশ্ব ততমরর জ য অতযন্ত যত্ন র ো যযছ। ররো-রয ক্লোযন্টযের মবমভন্ন

স্তযর প্রমতমিো জো ো এম
িরো যযছ।

তু

মিজোই

মো গুমর উপর মভমত্ত িযর এই অ

য রিোযম গুম ততমর

রঘোস্ট মবোমতোর এিটি মবিমলত প্রলংো প্রমতফমত িযর, এটি এিটি

ূয তমতো এবং মবশুদ্ধতোর িোরো ংজ্ঞোমত, তযব েুেণোন্ত পেোথ্ণ িোরো মমথ্ণত।
মিজোই

মবিোযলর প্রোি- িলো আেলণ পযবণ এই বযবিোর

তু

রঘোযস্টর

োম রেো যযছ ‘রপোস্ট পযন্প’ –

প্রিোযল মববৃমতর পমরবযতণ উপিরযর্র তযতো িোরো ংজ্ঞোমত এিটি আযন্দো , যো ইমতমযিযই
িোপতয, ফযোল , গ ো এবং র ৌিোর মিজোইয
তু

রঘোযস্টর জ য এই

ূ যতম

মলিড় িোপ

োন্দম িতোর মপছয

পরম েয মছ। অমভযপ্রত বযবিোটি ম ষ্ফো মছ

িযরমছ।

মিজোই

েযর শুরু রথ্যি রল পযণন্ত

ো, বরং তোর মবশুদ্ধতোর প্রমত আত্মমবশ্বোী

এবং ম মবণযে ররো-রযয অন্তভুণ ক্ত। এটিই গোমড়র প্রথ্ম ছোপ ততমর িযর। ররো রযযর
মোমিো োিী

িোপতয মিজোই

টিমযি প্রিটিযি 30mm বোড়োযত অ ুযমোে

িযর, চতু রভোযব

উপমিমত জোমর িযর। এটি তীক্ষ্ণ ি ুযির ররখোর িোরো রেমযুক্ত যো এিটি রিৌমর্ি োইট
স্বোেযরর োযথ্ রছে িযর, এিটি েোমব-পূর্ণ তথ্োমপ ুন্দর িুখ প্রোন্ত ততমর িযর।
এছোড়ো,

তু

রঘোস্টযি তোর ম জস্ব স্বগী েন্ট-এে চমরে রেো যমছ। এটি প্রতীমো
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মিজোইয র মোিযযম অমজণত ম , বরং যযছ োইযটর যযোযগ। ররমিযটোর মগ্রযর মোথ্োর

ীযচ

২০টি এইমি ুেষ্টভোযব মলরোগুমযি আযোমিত িযর। মবিোযলর পযণোয, আযগর রপ্রোযটোটোইপগুম
অতযমিি িোযণির মছ এবং পোমল উত্থোমপত রথ্যি প্রমতফমত আযো খুব আিণর্ী রেখো।
রপোস্ট পুযন্ট

োন্দম িতোর রচত ো, মোযিণ র ইমিম োমরং েটি িোতব মগ্র বোরগুমর মপছয

ব্র্োল িযর, এগুমযি িম প্রমতফমত িরযত, প্রভোবযি বলীভূ ত িযর এবং অমভযপ্রত ম মিত
আভোযি ম খুত
ুঁ িযর রতোয।
তু

রঘোযস্টর োময র অংযলর হ্রো ম য মিজোই

েযর আযবগ এিটি উেোরর্। োত-ঝোোই

অযোুমমম োম বমি স্ট্রোিচোযরর িোরযর্, গোমড়র মূ স্ট্রোিচোরটি এিটি রিোরো িযো ভো মোযব
প্রতীমো , লোট োইয র িোরো ম রবমেন্ন, রিোচমবল্ট মভোর ি
িযর। প্রথ্মবোর, এক্সটযোমর মেমরটটি পযোয  োইয

রঘরো

এবং মভোর ক্লোউিযি স্মরর্
 বরং তোর ম যজর রবোয যটর

‘রযির’ মযিয েিোমো ।
লযোঙ্কগুম মঘযর, রমোটর গোমড়র তেযঘণযর উপর গুরুত্ব রেোর জ য এিটি রোজো রস্ট্রোি বযবোর
িরো ।

ীযচর ‘োফট োই ’ র ৌিোর

িলো রথ্যি অ ুিরর্ িরো যযছ এবং োরযফটি

োিো িরোর জ য এবং মবশুদ্ধ, গমতযত রতোর িোরর্ো ততমর িরযত প্রমতমবম্ব বযবোর িযর।
গ্লোোউয যোো যোি, এটি ইেোিৃ তভোযবই ম রযপে, উভ েরজো মো
গ্রোমফি ভোগ িযর র োর োযথ্ ইমেত িযর রয

তু

অ ুপোতযুক্ত উইযেো

রঘোস্টটি চোি-মুখী এবং চোি-চোমত

গোমড় মোযব উভযরই ভোরোময রেো িযর। এিটি চতু রভোযব ি ুিোিোর ছোযের ররখোটি তোর
গমতলী অমভপ্রোটি

ম্রভোযব প্রিোল িযর। মপছয র প্রোন্তটি এই চোচযর অ ুভূমত অ ুরর্ িযর

এবং এিটি রটপোযর মির ।
ূক্ষ্ম িোছোিোমছ-বগণোিোর মপছয র োইট গ্রোমফি মোমমি ররো-রয মিজোইয র মোমমি
য উযেযছ। এটি রয রগযছ, তযব োময র মেযি োমো য ঢো মেয আিুম মিিরর্ িরো যযছ।
লোট োই

িোরো রবমষ্টত

, এটি এম

ভোযব প্রেমলণত  রয

ময

 এটি আুঁিো পৃযির

অভযন্তযরর এিটি িীপ।
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ইমন্টমরর / অভযন্তরীর্ রূপ
ক্লোযন্টযের পমরবমতণ ত মবোমতো উপযভোযগর ম েলণ

এবং উেীমো

িলো আযন্দোয র এিটি

মবস্তৃ ত েৃমষ্টভমে ম্পযিণ এিটি পমরষ্কোর উপমি মোিণ যি জোম যমছ রয অভযন্তরীর্
বমরভোযগর

যূ তম

ীমত অ ুরর্ িরো উমচত। িীোলী মববরর্ এবং পৃযির অঙ্করর্গুম

রিবমোে আর স্বোেন্দযম আশ্র ততমর িরযতই
ভোভোযব উেযোপ
প্রতযোখযো

োন্দম িতোর

, বরং উপোেো গত পেোথ্ণযি আর

িরযত এবং ফরমোলী রযঙর বযমক্তগতিরযর্র প্রভোবযি বণোমিিীিরযর্র জ য

িরো যমছ।

যোইযোি, হ্রো, রতো এবং মোমজণত ভোব িোরো ংজ্ঞোমত এিটি পমরযবল ততমর িরযত এিটি
অতযন্ত জটি প্রযচষ্টো চোোয ো । এটি খুব উত্তম উপিরর্ প্রর্য র উপর ম ভণ র িযর;
চোমড়ো, িোে এবং িোতু ম রমবমেন্নভোযব ররযখ রেো ক্লোযন্টযের বযচয মবচের্তোর তেন্তযি
আমির্ জো োযব। পমরযলয,

তু

রঘোযস্টর অভযন্তর ুযট ততমর িরযত বযবহৃত 20 টি অিণ-

ুিোমত রমোটরগোমড় মলযের বযচয মবস্তৃ ত মোয র ম ির্ পরীেোর অিী , যো ম মচিতত িযর
338 পযোয গুমর প্রযতযিটি বযবহৃত যযছ - যমে েৃলযমো
চোমড়োরিোযজ মোযিণ র েেতো আর প্রেলণ

- তো অতযন্ত ভো মোয র।

িযর, জটি, বযোপৃত রোইযর িোজটি অে য

অমবশ্বোযরূযপ েীঘণ এবং ম্পূর্ণ রোজো োই গুমযি পু রুদ্ধোর িরো যযছ, যো আবোর মোযিণ র
ক্লোযন্টযের ুমবযবচ োযি স্বোগত জো ো।
তু

রঘোযস্টর জ য িোযের রটগুম রখোো-মছদ্রযুক্ত মফম যল পোো যো, উপিরর্গুমএ তোযের

গ্ন আিোযর োযর োযথ্ প্রেলণ

িযর। আয, রমোটর গোমড়র জ য েুটি

মবযলভোযব ততমর িরো যযছ। প্রথ্মটি যে অবমমিো

তু

মফম ল

আইো, োভো রিটিযত পোো

রঙগুমর মৃদ্ধ বহুমুমখতোর িোরো অ ুপ্রোমর্ত। মিতীটি িোিণ অযোম্বোর; এটি িোিণ িোযের মযিয
ূক্ষ্ম অযোুমমম োম ির্োর মলরোগুমযি এিীভূ ত িযর অভযন্তরীর্ ুযটটিযত চতু র গ্লযোমোরটিযি
উপিোমপত িযর। চোমড়োর মফম ল োর োযথ্ োযথ্, এই উপোেো টি েীঘণ, এিি-বযর্ণর পোতোগুম
মোযব উন্ুক্ত থ্োযি, রিব লীত রথ্যি েযলণর আ িোতব রন্ধ্র িোরো মিখমিত, যোর মোিযযম
এমইমপএ-মফল্টোরযুক্ত বোু রিমবয

রপৌুঁছো।
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রবযপোি
আযোমিত ফযোমো
তু

রঘোযস্টর জ য, মোযিণ র রবযপোি িোযযটটিভ মিজোই োর, ইমিম োর এবং িোমরগরযের ততমর

আযোমিত

ফযোমো

:

এিটি

মবযশ্বর-প্রথ্ম

উদ্ভোব

যো

স্টোরোইট

মলযরো োমযি

ূক্ষ্মভোযব

প্রমতধ্বম ত িযর, যো ররো-রয আইিয োগ্রোমফযত এিোত্ম য রগযছ পরমো যন্দর ময োভোব,
পযো মথ্

মগ্র মোযব এবং 'িোব আর' ময োগ্রোম।

েু'বছর এবং মিমতভোযব 10,000 এর রবমল ঘণ্টো িযর ততমর, এই ের্ী টু িযরোটি এিটি
স্বগী আযোমিত রঘোস্ট র মযপ্ল্ট ম য আয, রমোটর গোমড়র অভযন্তরীর্ ুযযট 850 টির রবমল
তোরো িোরো রবমষ্টত। যোেীর মেযির িযোলযবোযিণর পোযল অবমিত,
পুযরোপুমর অেৃলয  যখ
ম খুুঁতভোযব

তু

অভযন্তরীর্ োইটগুম চোু

ো থ্োযি।

রঘোযস্টর রপোস্ট অপুযন্ট মিজোই

িোযমটভ তোযের পছন্দই প্রভোব অজণ

েেমি এবং োিণমোিণ

বযবিোর োযথ্ ংযুক্ত য, রবযপোি

িরযত োিোরর্ মি

প্রযুমক্ত বযবোর

ো িরোর মদ্ধোন্ত

ম যমছ। পমরবযতণ , তোরো এিটি অতযন্ত জটি এবং তয মবোবহু উদ্ভোব

ততমরর উযেযোগ

র । আযোিজ্জোটি ম যজই ফযোমোর উপযর এবং
োবিোয

ীযচ িোমপত 152 এইমি রথ্যি আয, প্রমতটি

রযঙর োযথ্ রিমবয র ঘমড় এবং উপিরর্ িোো আযোিজ্জোর োযথ্ রমোয ো ।

রঘোস্ট োিণমোিণ টি মো ভোযব আযোমিত  তো ম মচিতত িরোর জ য, 2mm -পুরু োইট গোইি
বযবোর িরো , পুযরো পৃি জুযড় 90,000 এর রবমল রজোর-খমচত িট তবমলষ্টযযুক্ত। এটি
রিব আযোযি মো ভোযব ছড়ো

ো বরং স্ট্রোইটোইট মলযরো োযম ূক্ষ্ম েোিণ  প্রমতধ্বম ত িযর

রচোখটি ফযোমো জুযড় চয যোোর োযথ্ োযথ্ এিটি ঝময প্রভোব ততমর িযর।
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আযোমিত ফযোমো চ

ো য পুযরোপুমর অেৃলয রথ্যি যো তো ম মচিতত িরোর জ য বযোপি

বযোপি ইমিম োমরং ংিোন্ত িোজ গ্রর্ িরো যমছ।
এটি অজণয র জ য, ংমমমশ্রত উপিরর্গুমর মত টি স্তর বযবহৃত । প্রথ্মটি ' মপোয োিোযোস্তর, যো োিণমোিণ এবং স্টোর ক্লোস্টোযরর মোিযযম োইটযি আযোমিত িরোর জ য রজোর
িোরো ম মমণত। এটি গোঢ় বর্ণযুক্ত বোমর্ণযলর এিটি স্তর মেয আবৃত, যখ
তখ

বযবোর

ো িরো 

অেরগুমযি ুমিয রোযখ। পমরযলয, এিটি ম্পূর্ণ এিই েৃলযমো তো অজণয র জ য োত

পোমল িরোর আযগ ফযোমোটিযি ূক্ষ্ম বোমর্ণযলর এিটি স্তর মেয ম িরো  ,0.5mm পুরু
উচ্চ ,চিচযি মফম -অ যো য উচ্চ চিচযি-উপিরর্গুমর োযথ্ মমময ইমন্টমরযরর মযিয
অন্তভুণ ক্ত িরো ।
মোপ্ত
ম্পোদকয়দয রনোট:
1. ইমি টিযি অযট

অযট

রগ্রি 95 জ্বোো ীর জ য মিজোই

িরো যযছ; তযব এটি

ূয তম 91

রগ্রি জ্বোো ীযত চোমত যত পোযর।

2. প্রোথ্মমি তথ্য

ম গণম

এখ  ম মচিতত

, পমরবতণ

োযপে। জ্বোো ী খরযচর মো , CO2

এবং লমক্ত খরযচর মো গুম ইউযরোপী ররগুযল

(ইম) 715/2007 অ ুযোী

প্রিোযরর অ ুযমোেয র ম প্রযযোজয ংস্করর্ অ ুযোী ম িণোমরত।
3. প্রেমলণত পমরীমোটি ঐমেি রিোম এবং ম বণোমচত মযিটিযত উপি চোিো এবং টোোযরর

মবমভন্ন আিোর মবযবচ ো িযর এবং ি মফগোযরলয র ম মবমভন্ন যত পোযর। মো গুম
ইমতমযিয

তু

WLTP ররগুযলয র উপর মভমত্ত িযর এবং যো গুমর মযিয তু  ো

ম মচিতত িরোর জ য NEDC- মমোয র মো গুমযত অ ুবোে িরো যযছ। ির বো
অ যো য শুল্ক ম িণোরযর্র জ য (িমপযে আন্তিঃংযযোগ) CO2- ম গণম
CO2 এর মো গুম এখোয

উপর মভমত্ত িযর,

বমর্ণত মো গুমর রথ্যি পৃথ্ি যত পোযর।

4. অমফমো লমক্ত এবং জ্বোো ী খরচ এবং

তু

যোেীবোী গোমড়গুমর অমফমো ম মেণ ষ্ট
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CO2 ম গণম

ম্পমিণ ত আর তথ্য " তু

গোইি, CO2 ম গণম

যোেীবোী গোমড়র জ্বোো ী খরযচর জ য

এবং মবেুযযতর খরযচ জ য গোইি" পোো যোযব, যো মস্ত

আউটযটগুমযত মব োমূযয পোো যো http://carfueldata.direct.gov.uk/
মিংিযম,

ইউ োইযটি

http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-

kraftstoffverbrauch.html

এ

জোমণোম যত

এবং

/

অথ্বো

আপ োর

িো ী

রিোরী

িতৃণ পযের িযছ।
বোযতীে ভূরয
*৬.৯৬ রকোটি টোকো রথয়ক শুরু
* ররো রয, গোমড়  রবযপোি। আ মূয গ্রোযির রেমমফযিলয র উপর ম্পূর্ণরূযপ
ম ভণ রলী।
* এক্স রলোরুম ির, অ যো য চোজণ বযতীত
প্রমুচিগত বফচয়যযয খড়ো:

1. মূয: £208,000 (িো ী ির বোযে)
2. ইমি : 6749cc টু ই -টোযবণোচোজণি V12, 563bhp @ 5000rpm; 627lb ft @ 1600rpm
3. ট্র্োন্পমমল : 8-মেি অযটো, অ-হুই মস্টোমরং, অ-হুই ড্রোইভ (100% পমরবতণ লী
মপছয

পেপোত রথ্যি 50/50 োময / মপছয )

4. োযপ ল : প্ল্যো োর মযস্টযমর োযথ্ িোব-ইস্টযবো

োময ; পোুঁচ মঙ্ক মরোর

5. তেঘণয / প্রি / উচ্চতো: 5546mm/ 1978mm / 1571mm
6. জ : 2490kg
7. পোরফরমযোন্প: 4.8 রযিযে 0-62mph, 155mph (ীমোবদ্ধ); 18.6mpg, 347 - 358g / km
CO2 মমমশ্রত ম গণম

আযও তথয:
আপম

আমোযের মস্ত রপ্র মরমজ এবং রপ্র মিটগুমর পোলোপোমল আমোযের মমমিো
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যবোইট

রপ্রক্লোব -এ িোউ যোিযযোগয উচ্চ-ররযজোমউলয র ফযটোগ্রোফ এবং মভমি

ফু যটযজর মবস্তৃ ত ম বণোচ

রপযত পোযর ।

রমোগোয়মোগ | গুডউড

রলোফোর কচভউচনয়কনয়য চযিোরক
মরচোিণ িোটণোর
+44 (0) 1243 384060
richard.carter@rolls-roycemotorcars.com
কয়ষোয়যট চযয়রয়নয প্রধোন
অযোন্ড্রু ব
+44 (0) 1243 384064
andrew.ball@rolls-roycemotorcars.com
রোইপস্টোইর রমোগোয়মোয়গয প্রধোন
এমো মরযিট
+44 (0) 7815 244061
emma.rickett@rolls-roycemotorcars.com
রলোফোর রপ্রোডোক্ট কচভউচনয়কনয়য প্রধোন
মযোথ্ু রজোন্প
+44 (0) 7815 245929
matthew.jones@rolls-roycemotorcars.com
রলোফোর চডচিটোর, অ্নরোইন এফং রোোর চআয কচভউচনয়কনয়য প্রধোন
রটযরন্প চোচণ
+44 (0) 7815 245930
terence.church@rolls-roycemotorcars.com
রমোগোয়মোগ | আঞ্চচরক
এচেো যোচচপক - উত্তয
ররোজযমমর মমযচ
+81 (0) 3 6259 8888
rosemary.mitchell@rolls-roycemotorcars.com
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এচেো যোচচপক - দচিণ
ো ররুমে
+65 6838 9675
hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com
িীন
আন্নো জু
+86 10 84558037
anna.xu@rolls-roycemotorcars.com
ূফষ ইউয়যো
েযোঙ্ক টিমযো
+49 (0) 89 382 29581
frank.tiemann@rolls-roycemotorcars.com
ভধয প্রোিয এফং আচিকো
রোমম রজৌমে
+971 56 171 7883
rami.joudi@rolls-roycemotorcars.com
উত্তয আয়ভচযকো এফং দচিণ আয়ভচযকো
রগরী েযো
+1 201 930 8308
gerry.spahn@rolls-roycemotorcarsna.com
উত্তয ইউয়যো এফং স্ক্যোচিয়নচবেো
রুথ্ হুিয যব্র্োইচ
+49 (0) 89 382 60064
ruth.hucklenbroich@rolls-roycemotorcars.com
যোচেো
মোমিো আবেুেোযভ
+7 916 449 86 22
malika.abdullaeva@press.rolls-roycemotorcars.ru
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