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প্রসেে – এই সেকশনে আমরা নেম্ননিনিত সেিন�া ও নশিন�া:

• OPDOC সেল্স প্রনেে

• সেনিনকি সেনিোনর প্রনেে

• সেনিোনর �্াকড্রপ

•  নমেনিনেয়াে িানে নিং নেনেওে

পপ্রাডাক্ট – এই সেকশনে আমরা নেম্ননিনিত সেিন�া ও নশিন�া:

• সপ্রাোক্ট সরেনেিং নেনেও

• সেল্ফ-িানে নিং সপ্রাোক্ট মনেউি নেনেও

• সেল্স নপচ অনেও �াইট

• নিনরা িানে নিং সে সরনেও জিনগেিে

পরকস্ালজি – এই সেকশনে আমরা নেম্ননিনিত সেিন�া ও নশিন�া:

• নিনরা সটকনোিজিে

• সপ্রাোক্ট নিচাে ন

• একটট সপেনেনিক সটকনোিজির েুি ও সোন্টে

• নেজিটাি টুিে ইউনেি

DSE ই্ডাকশ্ – এই সেক্শনে, আমরা নিনরা ব্্ান্ড, BAT এ�িং সপ্রাোনক্টর উপর নেত্নত কনর ওনয়� স�েে সরেনেিং 
সেনক সেিন�া ও নশিন�া।    

চ্ারবর - এটট নিনরা সেল্স একানেনম দ্ারা প্র�নতনত ইন্ডান্রি িার্ন িীচার। এই চ্াট�টটট �্�িার কনর আমরা েমস্ত 
নিনরা সপ্রাোক্ট (সপেনেনিনকশে, েুপার 5, রঙ ইত্ানে) েম্পনকনত ন�নেন্ন প্রশ্ন জিজ্াো করনত পানর।
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রিস�া পেল্স প্রসেে
 

রিস�া পেরলিং রকিলে (HSS)-পক র্ম্নরলরিত উসদেসশ্ ততর� 
ক�া িস়েসে:

• সকল হির�ো আউটরলরট অনুক�ণীয় স্ট্োন্োর্োইজর সসল্স প্ররসস
• দ্ো�ো স�ব�োি ক�ো আ�ও ভোল গ্োিক অহভজ্ঞতো.
• হির�ো ব্ট্োন্ সম্পরক ্গ্োিকরে� উপলহধি শক্তিশোলী করুন

O – ওনপনেিং এ সেল্স কি
P – সপ্রান�িং এন্ড নপনচিং 
D – সেনমা এন্ড সটর্ রাইে 
O – অনজেকশে ি্ান্ডনিিং 
C – স্াজিিং এ সেল্স কি
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O – ওস�র্িং এ পেল্স কল
নরিটটিং এন্ড ইনট্াোকশে
• িানেমুনি অনে�ােে করুে 
• েৃঢ় ি্ান্ডনশক/েমস্ার করুে 
• নেনির পনরচয় নেে 
• েু িাত নেনয় ন�িনেে কােন নেে 
• �ে�ার স্াে ও নরনরেশনমন্ট অিার করুে 
• েুেম্পকন ততরী করুে

রিািনকর োনে েুেম্পকন ততরী করুে
• স্মি টক্, আ�িাওয়া ও ইি অি কনমউটটিং / সিানকটটিং নেিারনশপ 
• কমে ইন্টানরর্, আ�িাওয়া এ�িং রাইনেিং সমাটরোইনকি / সু্টার

োনিা সেল্স কি ওনপনেিং-এর টটপে
• রিািকনক অনতনের মনতা স্াগত িাোে 
• উৎোি সেিাে ও রিািকনক কন্ানটন�ি িীি করাে
• নেনির পনরচয় নেে এ�িং েিায়তা করার আরিি সেিাে
• আপনে �্স্ত োকনিও সিশ্ার �া আই কন্টানক্টর মাধ্নম 

একেনিি করুে
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P – পপ্রারবিং এন্ড র�রচিং
োনিা সপ্রান�িং-এর টটপে
• প্রশ্ন ক�া� আসে অ্ুমরত র্্
• প�রলস্ন্ট পপ্রারবিং ও ব্্ান্ড এ্ি্া্রেিং প্রশ্ন করু্ 
• ্ম্র ব্বিা� করু্ 
• ইসন্টস�াসেটর্ োউন্ড ক�সব্ ্া
সপ্রান�িং প্রশ্ন
সপ্রান�িং-এর িে্ 3W কেনেপ্ট অেুেরণ করা েরকার
1. আপনে সকাে সমাটরোইনকি চািানছেে?
2. আপনে নেনির েতুে সমাটরোইনকনির সকাে নিচারগুনিা 

িুিঁনেে? 
3. আপনে কিে আপোর নেদ্ান্ত চূডান্ত করন�ে ?

নপনচিং
ে�নকেুর িে্ েটিক সেল্স নপচ �্�িার করুে

োনিা নপনচিং-এর টটপে
• একটট েিু্শে-এর মনতা কনর সপ্রাোক্টটটনক নপচ করুে
• রিািকনক স�নে সেওয়ার ন�কল্প নেে
• অেুমানের উপর নেত্নত কনর নপচ করন�ে ো (রিািনকর উপনস্নত, 

�য়ে এ�িং নিগে, ইত্ানে)

ব্্ান্ড ে্ািু এেি্ােনেিং প্রশ্ন
• ে্ার / ম্াোম, আনম নেজশ্ত আপোর পর�ততী সমাটরোইনকি / 

সু্টার সকোর নেদ্ান্ত সেওয়ার েময় োনেনে কর্ এ�িং পাটনে 
এনেইি্ান�নিটট আপোর কানে গুরুত্বপূণ ন িন�?

• ে্ার / ম্াোম, সেোন� িুনয়নির োম �াডনে, তানত আপনে 
অ�শ্ই চাইন�ে সে আপোর সমাটরোইনকি / সু্টারটট িু� োি 
মাইনিি নেক?

• ে্ার / ম্াোম, আপনে সেিানেই ভ্রমণ করুে ো সকে, তার 
কাোকানে সকােও োনেনে সেন্টার োকা গুরুত্বপূণ ন 
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D- পডসমা এন্ড পরস্ ড্াই্
সেনমা এন্ড সটর্ রাইনের আনগর নপ্রপানরশে
• প্নিনকি ন্েনিনেে 
• প্রপার সপেে অ্ারাউন্ড সেনিনকি

সমাটরোইনকি / সু্টার সেনমান্সনরেশে -প্রনেে
1. রেন্ট নেউ  2. রাইট নেউ
3. নরয়ার নেউ 4. সিফ্ট এন্ড টপ 

স�নেনিট সেনিিং
• শুধুমাত্র িীচার/সটকনোিজিনত েয়, সপ্রাোক্ট স�নেনিনট সিাকাে করুে 
• রিািকনের প্রনয়ািেীয় সপ্রাোক্ট স্রিনথের উপর স�নশ েময় �্য় করুে

ইম্প্াক্টিুি সপ্রাোক্ট সেনমা-র টটপে
• রিািকরা সপ্রাোক্টটট পেশ ন করনত এ�িং অেুে� করনত নেে
• সপ্রাোনক্টর প্রনত প্াশে এ�িং প্রাইে রািুে 
• নরোইনটি েয় কেোনে নশোি প্রনেে 
• রিািনকর সরপেন্স এ�িং আন্ডারর্্াজন্ডিং সচক করুে

নপ্র-সটর্ রাইে
• পে নাপ্ত িুনয়নির োনে প্রপার ওয়ানকনিং কজন্ডশনে সমাটরোইনকি / সু্টার 

আনে তা নেজশ্ত করুে
• সমাটরোইনকি / সু্টার -এর কনট্ািে �্াি্া করুে 
• সটর্ রাইে রুটটট �্াি্া করুে
• রিািকনক মূি নিচারগুনিা এক্সনপনরনয়ন্স করার কো মনে কনরনয় নেে 
• রিািক এ�িং নেনির িে্ পনরষ্ার সিিনমট-এর �্�স্া করুে

নেউনরিং সটর্ রাইে
• রিািকই সক�ি সমাটরোইনকি / সু্টার চািান�ে; DSE চুপচাপ নপেনে �নে 

োকন�ে 
• রিািক সকােও প্রশ্ন / নেক জিজ্াো করনিই শুধুমাত্র DSE উত্তর সেন�ে

সপার্ সটর্ রাইে
• রাইনেিং এক্সনপনরনয়ন্স েম্পনকন নিে�্াক 
• সপ্রাোক্ট স্রিিংে নরইেনিাে ন করুে এ�িং রিািনকর প্রনয়ািনের োনে কানেক্ট 

করুে
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পডসমা
প্রসেে

রেন্ট নেউ

নরয়ার নেউ সিফ্ট এন্ড টপ নেউ

রাইট নেউ

1 2

3 4
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O – অসজেকশ্ ি্ান্ডরলিং
অনজেকশে ি্ান্ডনিিং প্রনেে- 2As
• একেনিি - একেনিি কানর্ামারে অনজেকশে
• আেোর - অনজেকশনের আেোর এ�িং এনেনেন্স নেে

এনিনক্টে অনজেকশে ি্ান্ডনিিং-এর টটপে
• তারঁ কেোে ন একেনিি করুে
• অনজেকশে প্রকাশ করার িে্ রিািকনক ধে্�াে িাোে
• প্রনয়ািেীয় আেোর নেে 
• এনেনেনন্সর োনে োনপাটন করুে 
• অনজেকশে উনপক্া করন�ে ো
• রিািকনক কিেও �াধা সেন�ে ো �া তার োনে তকন করন�ে ো
• কারণ নচননিত করার িে্ প্র� করুে 
• অনজেকশে েম্পনকন আপোর আন্ডারর্্াজন্ডিং নরকে্িাম ন করুে
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C – প্াজিিং এ পেল্স কল
আইনেনন্টিানয়িং �ানয়িং নেগ্্ািে
প্রশ্ন
• নেকটতম োনেনে সর্শে সকাোয়?
• আপনে নক পনরর উইনকনন্ড সমাটরোইনকি / সু্টার সেনিোনর করনত �াস�্? 

রেে্্াল
• রিািক সমাটরোইনকি / সু্টানর �ার�ার �নে 
• রিািক সমাটরোইনকি / সু্টানরর নেনক �ার�ার তাকায় সর্টনমন্ট 
• আনম িাি রনঙর সমাটরোইনকি / সু্টার পেন্দ কনর
• আনম েনে এিেই কেিাম ন কনর তন� আপনে নক এই উইনকনন্ড সমাটরোইনকি / 

সু্টার সেনিোনর করনত পারন�ে?

োনিা নেি স্ািানরর টটপে
• ে� নো নেনির টাম নে পনরষ্ারোন� েকুনমন্ট করুে
• রিািনকর মনে সে সকােও অনজেকশে সপজন্ডিং আনে নকো তা িাোর সচষ্া করুে
• আত্মন�শ্ানের োনে রিািকনক অেনার কেিাম ন করার কো জিজ্াো করুে
• রিািক েন্তুষ্ ো িনি আ�ার অনজেকশে ি্ান্ডনিিং প্রনেনে িায়ার োে
• রিািক নেনি েম্মনত িাোনি, উেয় পনক্র দ্ারা অেনার িম নটটনক োইে করাে
• মনেি, রঙ, সেনিোনরর তানরি / েময়, োউে সপনমন্ট ইত্ানের মত 

ে্ানরনয়�িগুনির সক্নত্র েম্পূণ ন পেষ্তা রনয়নে তা নেজশ্ত করুে
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 97.2 cc
ম্াক্স পাওয়ার 5.9 kW @ 8000 rpm
ম্াক্স টকন 8.05 Nm @ 6000 rpm
র্াটটনিং নকক র্াটন / সেল্ফ র্াটন
নগয়ার�ক্স 4 স্পেে কের্্ান্ট সমশ 
সরেম টাইপ টটউ�ুিার ো�ি ক্্ােি সরেম

োেনপেশে
রেন্ট সটনিনস্ানপক িাইনড্রানিক শক অ�ে� নারে 
নরয়ার 2 সর্প এেিানর্�ি িাইনড্রানিক শক অ�ে� নারে 

সব্ক
রেন্ট 130 mm
নরয়ার 130 mm

টায়ার োইি
রেন্ট 2.75 x 18 - 4 PR / 42 P 
নরয়ার 2.75 x 18 - 6 PR / 48 P

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 9.6 Ltrs 

HF DELUXE BS6
মিবুরত পি েমস�াতা ্রি
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS েি সপ্রারিামে িুনয়ি ইেনিকশে 

সটকনোিজি
সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে 
রাইে

2. i3s সটকনোিজি আ�ও বরশহ সরভহংস
3. ব্াইটার সিেি্াম্প আ�ও বরশহ সরফটহ
4. নেউ রিানিক্স স্োইহলশ লুক
5. োইে র্্ান্ড ইেনেনকটর আ�ও সবহশ সসফটট ও কনহভহনরয়ন্স

প্র�স়েন্টে
হকক স্োট্ ড্োম সব্ক এট্োরলোয় হুইল - Fi 
হকক স্োট্ ড্োম সব্ক স্োক হুইল - Fi 
সসল্ফ স্োট্ ড্োম সব্ক এট্োরলোয় হুইল - Fi
সসল্ফ স্োট্ ড্োম সব্ক এট্োরলোয় হুইল - Fi - i3s
সসল্ফ স্োট্ ড্োম সব্ক এট্োরলোয় হুইল - Fi - অল ব্ট্োক

রিচাে ন
িাই-সটেোইি ো�ি ক্্ােি সরেম অনপ্টমাইিে পুনিিং পাওয়ার
িিং নেট ইনন্টনরিনটে সব্নকিং নেনর্ম 
এেিানর্�ি নরয়ার  োেনপেশে স�র্-ইে-্াে 130mm নরয়ার সব্ক

কালাে ন

Techno Blue Heavy Grey with Green Heavy Grey with Black

Black with Purple Black with Red
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 97.2 cc
ম্াক্স পাওয়ার 5.9 kW  @ 8000 rpm
ম্াক্স টকন 8.05 Nm @ 6000 rpm
র্াটটনিং ইনিকটরেক র্াটন/নকক র্াটন
নগয়ার�ক্স 4 স্পেে কের্্ান্ট সমশ 
সরেম টাইপ টটউ�ুিার ো�ি ক্্ােি সরেম

োেনপেশে
রেন্ট সটনিনস্ানপক িাইনড্রানিক শক অ�ে� নারে 
নরয়ার 5-সর্প এেিানর্�ি িাইনড্রানিক শক অ�ে� নারে

সব্ক
রেন্ট 130 mm
নরয়ার 130 mm

টায়ার োইি
রেন্ট 80/100-18 M/C 47P (টটউ�নিে)
নরয়ার 80/100-18 M/C 54P (টটউ�নিে)

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 9.8 Ltrs

SPLENDOR + BS6
্াস�াো পি েমস�াতা ্রি
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রিচাে ন
িাই-সটেোইি ো�ি ক্্ােি সরেম িিং নেট  & 5-step এেিানর্�ি নরয়ার  

োেনপেশে
টটউ�নিে টায়ার ইনন্টনরিনটে সব্নকিং নেনর্ম 
165 mm রিাউন্ড ন্য়ানরন্স স�র্-ইে-্াে 130mm নরয়ার সব্ক

SUPER 5 BENEFITS
1.  XSENS েি সপ্রারিামে িুনয়ি ইেনিকশে 

সটকনোিজি সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে রাইে

2. i3s সটকনোিজি আরও স�নশ সেনেিংে

3. ব্াইটার সিেি্াম্প আরও স�নশ সেিটট

4. নেউ রিানিক্স র্াইনিশ িুক

5. োইে র্্ান্ড ইেনেনকটর আরও স�নশ সেিটট ও কেনেনেনয়ন্স

কালাে ন

*Available in Self Variant

প্র�স়েন্টে
নকক র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi - i3s

Black with Silver

Heavy Grey with Green

Black with Sports Red

Black with Purple
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 97.2 cc
ম্াক্স পাওয়ার 5.9 kW  @ 8000 rpm
ম্াক্স টকন 8.05 Nm @ 6000 rpm
র্াটটনিং ইনিকটরেক র্াটন/নকক র্াটন
নগয়ার�ক্স 4 স্পেে কের্্ান্ট সমশ 
সরেম টাইপ টটউ�ুিার ো�ি ক্্ােি সরেম

োেনপেশে
রেন্ট সটনিনস্ানপক িাইনড্রানিক শক অ�ে� নারে 
নরয়ার 5-সর্প এেিানর্�ি িাইনড্রানিক শক অ�ে� নারে

সব্ক
রেন্ট 130 mm
নরয়ার 130 mm

টায়ার োইি
রেন্ট 2.75 x 18 - 4PR/42P
নরয়ার 2.75 x 18 - 6PR/48P

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 9.8 Ltrs

SPENDOR+ BLACK AND ACCENT EDITION
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রিচাে ন
িাই-সটেোইি ো�ি ক্্ােি সরেম িিং নেট  & 5-step এেিানর্�ি নরয়ার  

োেনপেশে
টটউ�নিে টায়ার ইনন্টনরিনটে সব্নকিং নেনর্ম 
165 mm রিাউন্ড ন্য়ানরন্স স�র্-ইে-্াে 130mm নরয়ার সব্ক

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS েি সপ্রারিামে িুনয়ি ইেনিকশে 
সটকনোিজি সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে রাইে

2. i3s সটকনোিজি আরও স�নশ সেনেিংে

3. ব্াইটার সিেি্াম্প আরও স�নশ সেিটট

4.েতুে কার্নম�ি রিানিক্স র্াইনিশ িুক

5. োইে র্্ান্ড ইেনেনকটর আরও স�নশ সেিটট ও কেনেনেনয়ন্স

কালাে ন

Beetle-Red

Firefly-Golden Bumble-Bee-Yellow

VARIANTS
সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi - i3s
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SPLENDOR iSMART BS6

পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 113.2 cc
ম্াক্স পাওয়ার 6.73kW (9 bhp)  @ 7500  rpm
ম্াক্স টকন 9.89 Nm @ 5500   rpm
রোন্সনমশে টাইপ 4 স্পেে কের্্ান্ট সমশ 
সরেম টাইপ টটউ�ুিার োয়মন্ড

োেনপেশে রেন্ট সটনিনস্ানপক িাইনড্রানিক শক অ�ে� নারে 
নরয়ার 5-সর্প এেিানর্�ি িাইনড্রানিক শক অ�ে� নারে

সব্ক
রেন্ট নেস্ 240 mm* | ড্রাম 130 mm
নরয়ার ড্রাম - 130 mm

টায়ার োইি
রেন্ট 80/100-18 টটউ�নিে
নরয়ার 80/100-18 টটউ�নিে

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 9.5 Ltrs. 

্াস়ে িামাস্ রক স্ারন োও়ো�ী - ইজন্ড়োে িাস্ন BS6 পমার�োইসকল
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কালাে ন

রিচাে ন
ECU মনেটােন িুনয়ি ইনন্টক 1281 mm হুইিন�ে
ইজজিে সটম্পানরচার কনট্াি 180 mm রিাউন্ড ন্য়ানরন্স
েুয়াি সটাে রিানিক্স িািন 18 inch হুইিে

Red GreyBlue

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS েি সপ্রারিামে িুনয়ি ইেনিকশে 

সটকনোিজি সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে রাইে

2. i3s সটকনোিজি আরও স�নশ সেনেিংে
3. স�নশ টকন অে নেমান্ড েি নেউ ইজজিে (9.89 

Nm) োরুে নপকআপ

4. োয়মন্ডনরেম উন্নত ি্ান্ডনিিং 
5. IBSসটকনোিজি েি রেন্ট নেস্ সব্ক সেিটট �জৃদ্ কনর

প্র�স়েন্টে
1. সেল্ফ র্াটন নেস্ সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi

2. সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 113.2 cc
ম্াক্স পাওয়ার 6.73 kW @ 7500 rpm
ম্াক্স টকন 9.89 Nm @ 5000 rpm
র্াটটনিং ইনিকটরেক র্াটন (with i3s) / এন্ড নকক র্াটন
সরেম টাইপ োয়মন্ড

োেনপেশে
রেন্ট কেনেেশোি িকন - োয়া 30mm
নরয়ার টুইে শক

সব্ক
রেন্ট নেস্ – 240 mm/ ড্রাম – 130 mm
নরয়ার ড্রাম – 130 mm

টায়ার োইি
রেন্ট 80/100 - 18| টটউ�নিে টায়ার
নরয়ার 80/100 - 18| টটউ�নিে টায়ার

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 10 Ltrs.

PASSION PRO BS6
প্ক্সর পি্ �্াশ্ পপ্রা
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রিচাে ন
স�নশ টকন অে নেমান্ড েি নেউ 113cc ইজজিে নেজি-অ্াোিগ কেনোি
টরেপি সটাে রিানিক্স েি মাসু্িার ট্ািংক মািিার কোর
নেউ োয়মন্ড সরেম সচনেে িিংগার রেন্ট োেনপেশে রে্ানেি

প্র�স়েন্টে
সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
সেল্ফ র্াটন নেস্ সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS সটকনোিজি েি সপ্রারিামে িুনয়ি 
ইেনিকশে সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে রাইে

2. ট্ািংক শ্াউে র্াইনিশ িুকs

3. ব্াইটার সিেি্াম্প আরও স�নশ সেিটট

4. অনটা-সেি সটকনোিজি কেনেনেনয়ন্স �জৃদ্ কনর

5. র্াইনিশ সটিি্াম্প সেরা সেিটট ও িুক

কালাে ন

Moon Yellow Glaze Black

Techno Blue

Heavy Grey (Metallic) Sports Red
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 124.7 cc
ম্াক্স পাওয়ার 8 kW @ 7500 rpm
ম্াক্স টকন 10.6 Nm @ 6000 rpm
র্াটটনিং সেল্ফ (উইে i3s) এন্ড নকক
নগয়ার�ক্স 5 স্পেে কের্্ান্ট সমশ 
সরেম টাইপ টটউ�ুিার োয়মন্ড

োেনপেশে
রেন্ট সটনিনস্ানপক িাইনড্রানিক শক অ�ে� নারে 
নরয়ার 5-সর্প এেিানর্�ি িাইনড্রানিক শক অ�ে� নারে

সব্ক
রেন্ট নেস্ – 240 mm / ড্রাম – 130 mm
নরয়ার ড্রাম – 130 mm

টায়ার োইি
রেন্ট 80/100 - 18| টটউ�নিে টায়ার
নরয়ার 90/90 - 18| টটউ�নিে টায়ার

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 12 Ltrs.

SUPER SPLENDOR BS6
্ার়ে বুলজদিও পকা েুস্ পক যুে



21

রিচাে ন
সপ্রাপ্রাইটারী i3S সটকনোিজি 180 mm রিাউন্ড ন্য়ানরন্স
েতুে োটটনকাি ইজজিে 45 mm িম্া নেট

িাই-সটেোইি োয়মন্ডনরেম 240 mm রেন্ট নেস্নব্ক েি ইনন্টনরিনটে 
সব্নকিং নেনর্ম

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS েি সপ্রারিামে িুনয়ি ইেনিকশে 
সটকনোিজি সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে রাইে

2. রেন্ট নেস্ সব্ক আরও স�নশ সেিটট

3. 5-Speed নগয়ার�ক্স কম োইনব্শানের িে্ আরও স�নশ কমনিাটন

4. অনটা-সেি সটকনোিজি কেনেনেনয়ন্স �জৃদ্ কনর
5. �ড নেট আরও স�নশ কমনিাটন 

কালাে ন

Glaze Black Nexus Blue

Candy Blazing Red Heavy Grey

প্র�স়েন্টে
সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
সেল্ফ র্াটন নেস্ সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 124.7 cc
ম্াক্স পাওয়ার 8 kW (10.73 hp) @ 7500 rpm
ম্াক্স টকন 10.6 Nm @ 6000 rpm
র্াটটনিং সেল্ফ (উইে i3s) এন্ড নকক
নগয়ার�ক্স 5 স্পেে কের্্ান্ট সমশ 
সরেম টাইপ োয়মন্ড

োেনপেশে
রেন্ট সটনিনস্ানপক রেন্ট িকনে (রে্ানেি 120mm)
নরয়ার 5 সর্প এেিানর্�ি িাইনড্রানিক শক অ�ে� নারে (রে্ানেি 81mm)

সব্ক
রেন্ট নেস্ – 240 mm / ড্রাম – 130 mm
নরয়ার ড্রাম – 130 mm

টায়ার োইি
রেন্ট 80/100 - 18
নরয়ার 100/80 - 18

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 10 Ltrs.

GLAMOUR BS6
প্ক্সর পলস্ল �াও়ো�, পরকস্ালজি এন্ড স্াইল
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS েি সপ্রারিামে িুনয়ি ইেনিকশে 
সটকনোিজি সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে রাইে

2. স্্লিট এ্ানিায় হুইি র্াইনিশ িুকs
3. মাইনিি ইেনেনকটর েি নেজি-অ্াোিগ 
নমটার কেনোি কেনেনেনয়ন্স ও র্াইি �জৃদ্ কনর

4. 5-Speed নগয়ার�ক্স কম োইনব্শানের িে্ আরও স�নশ কমনিাটন

5. অনটা-সেি সটকনোিজি কেনেনেনয়ন্স �জৃদ্ কনর

রিচাে ন
পাওয়ারিুি 125 cc ইজজিে েুয়াি সটাে �নে রিানিক্স
মাসু্িার িুনয়ি ট্ািংক িিংগার  রেন্ট োেনপেশে রে্ানেি
100/80 ওয়াইে নরয়ার টায়ার ব্াইটার সিেি্াম্প

কালাে ন

Techno Blue Radiant Red

Sports Red Tornado Grey

প্র�স়েন্টে
সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
সেল্ফ র্াটন নেস্ সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
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GLAMOUR BLAZE EDITION BS6
র্উ এরডশ্ পমার�োইসকল

পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 124.7 cc
ম্াক্স পাওয়ার 8 kW (10.73 hp) @ 7500 rpm
ম্াক্স টকন 10.6 Nm @ 6000 rpm
র্াটটনিং সেল্ফ (উইে i3s) এন্ড নকক
নগয়ার�ক্স 5 স্পেে কের্্ান্ট সমশ 
সরেম টাইপ োয়মন্ড

োেনপেশে
রেন্ট সটনিনস্ানপক রেন্ট িকনে (রে্ানেি 120mm)
নরয়ার 5 সর্প এেিানর্�ি িাইনড্রানিক শক অ�ে� নারে (রে্ানেি 81mm)

সব্ক
রেন্ট নেস্ – 240 mm / ড্রাম – 130 mm
নরয়ার ড্রাম – 130 mm

টায়ার োইি
রেন্ট 80/100 - 18 (টটউ�নিে)
নরয়ার 100/80 - 18 (টনউ�িনে)

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 10 Ltrs.

রিচাে ন
1.  িায়ার ইনয়নিা রিানিক্স েি েতুে ম্াট 
োনে নয়ার সরি কািার-এর িে্ উন্নত র্াইি

2. USB চািনানরর িে্ অনতনরক্ত কেনেনেনয়ন্স
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কালা�

* ড্রাম ও নেস্ উেয় সেনরনয়নন্ট উপিব্ধ

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS েি সপ্রারিামে িুনয়ি ইেনিকশে 
সটকনোিজি সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে রাইে

2. স্্লিট এ্ানিায় হুইি র্াইনিশ িুকs
3. মাইনিি ইেনেনকটর েি নেজি-অ্াোিগ 
নমটার কেনোি কেনেনেনয়ন্স ও র্াইি �জৃদ্ কনর

4. 5-Speed নগয়ার�ক্স কম োইনব্শানের িে্ আরও স�নশ কমনিাটন

5. অনটা-সেি সটকনোিজি কেনেনেনয়ন্স �জৃদ্ কনর

প্র�স়েন্টে
Blaze সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
Blaze সেল্ফ র্াটন নেস্ সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 163 cc
ম্াক্স পাওয়ার 11.2 kW (15 bhp) @ 8500 rpm
ম্াক্স টকন 14 Nm @ 6500 rpm
র্াটটনিং সেল্ফ এন্ড নকক 
নগয়ার�ক্স 5 স্পেে কের্্ান্ট সমশ 
সরেম টাইপ টটউ�ুিার োয়মন্ড

োেনপেশে
রেন্ট এনন্ট নরেকশে ব্াশ েি সটনিনস্ানপক (37 mm োয়া) 
নরয়ার 7 সর্প রাইোর-এেিানর্�ি সমানোশক

সব্ক
রেন্ট 276 mm সপটাি নেস্, নেনগেি চ্ানেি ABS
নরয়ার 220 mm সপটাি নেস্ | 130 mm ড্রাম

টায়ার োইি
রেন্ট 100/80-17 (টটউ�নিে)
নরয়ার 130/70 -R17 সরনেয়াি (টটউ�নিে)

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 12 Ltrs.

XTREME 160R BS6
পিডে উইল রা্ ন িারনে উইল প�ে
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রিচাে ন
37mm ব্ে সশায়া রেন্ট োেনপেশে H-নেগনেচার LED সটি ি্াম্প
138.5 kg-র িাইট কা� ন ওনয়ট ড্রনয়ে LED সিেি্াম্প
কম্প্াক্ট সপোটটন একির্ ইনন্টনরিনটে নপনিয়ে রি্া�
ইনন্টনরিনটে সেল্ফ র্াটন এন্ড ইজজিে নকি 
েুইচ ি্ািােন িাইটে

SUPER 5 BENEFITS
1. 14 Sensors েি 160cc XSENS 
সটকনোিজি ইজজিে অোধারণ পারিনম নন্স
2. িুি LED প্ানকি এন্ড ইেোনটনে 
LCD কেনোি র্াইনিশ িুক ও আরও স�নশ সেিটট

3. 0-60 kmph in 4.7 seconds অোধারণ পারিনম নন্স
4. োইে র্্ান্ড ইজজিে Cut-Off আরও স�নশ সেিটট
5. অনটা-সেি সটকনোিজি কেনেনেনয়ন্স �জৃদ্ কনর

প্র�স়েন্টে
সেল্ফ র্াটন ো�ি নেস্ সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
সেল্ফ র্াটন নেস্ সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi

কালাে ন

Sports Red Pearl Silver White Vibrant Blue 100 Million Limited Edition
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 199.6 cc
ম্াক্স পাওয়ার 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm
ম্াক্স টকন 16.45 Nm @ 6500 rpm
ইজজিে অনয়ি কুল্ড, 4 Stroke Single Cylinder OHC
র্াটটনিং সেল্ফ এন্ড নকক 
নগয়ার�ক্স 5 স্পেে কের্্ান্ট সমশ 
সরেম টাইপ োয়মন্ড

োেনপেশে
রেন্ট এনন্ট নরেকশে �ুশ েি সটনিনস্ানপক রেন্ট িকনে 
নরয়ার সমানো শক েি সরকট্াগুেিার েুইিংআম ন

সব্ক
রেন্ট নেস্ োয়া 276 mm
নরয়ার নেস্ োয়া 220 mm

টায়ার োইি
রেন্ট 100/80X17 52P (টটউ�নিে)
নরয়ার 130/70XR17 62P (টটউ�নিে)

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 12.8 Ltrs.

Xtreme 200S BS6
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রিচাে ন
নেউ অনয়ি কুিার 154.5 kg কা� ন ওনয়ট
কি এিাটনে েি �্িুটুে টুইে LED সিেি্াম্প
 টাে ন �াই টাে ন ে্ানেনগশে ন�গার টায়ার

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS সটকনোিজি েি সপ্রারিামে Fi 200cc 
ইজজিে সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে রাইে

2. টাে ন �াই টাে ন ে্ানেনগশে ও কি এিাটনে েি 
�্িুটুে কেনেনেনয়ন্স ও সেিটট �জৃদ্ কনর

3. র্াইনিশ সপোটটন িুক র্াইনিশ িুক

4. অনটা-সেি সটকনোিজি কেনেনেনয়ন্স �জৃদ্ কনর

5. নেনগেি চ্ানেি ABS আরও স�নশ সেিটট

রিচাে ন

Sports Red Panther Black Pearl Silver White

প্র�স়েন্টে
সেল্ফ র্াটন ABS নেস্ সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 199.6 cc
ম্াক্স পাওয়ার 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm
ম্াক্স টকন 16.45 Nm @ 6500 rpm
র্াটটনিং সেল্ফ এন্ড নকক 
নগয়ার�ক্স 5 স্পেে কের্্ান্ট সমশ 
সরেম টাইপ টটউ�ুিার োয়মন্ড

োেনপেশে
রেন্ট ো�ি DU �ুশ (190 mm স্রিাক) েি সটনিনস্ানপক (37 mm োয়া)
নরয়ার 10 সর্প রাইোর-এেিানর্�ি সমানোশক

সব্ক
রেন্ট 276 mm সপটাি নেস্, নেনগেি চ্ানেি ABS
নরয়ার 220 mm সপটাি নেস্

টায়ার োইি
রেন্ট 90/90-21
নরয়ার 120/80-18

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 13 Ltrs.

XPULSE 200 BS6
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রিচাে ন
েুয়াি পারপাে  টায়ার XSENS পাওয়ােন 200cc অনয়ি-কুল্ড ইজজিে
িাই রিাউন্ড ন্য়ানরন্স টাে ন �াই টাে ন ে্ানেনগশে
আপ-সোনয়প্ট একির্ অ্ািুনমনেয়াম �্াশ সলেট
10-step এেিানর্�ি সমানোশক িুি LED সিেি্াম্পে

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS সটকনোিজি েি অনয়ি কুল্ড ইজজিে অোধারণ পারিনম নন্স
2. টাে ন �াই টাে ন ে্ানেনগশে েি �্িুটুে 
কানেনক্টনেটট কেনেনেনয়ন্স �জৃদ্ কনর

3. স�র্-ইে-সেগনমন্ট রিাউন্ড ন্য়ানরন্স ও 
েুয়াি পারপাে টায়ার কেনেনেনয়ন্স �জৃদ্ কনর

4. স�র্-ইে-সেগনমন্ট রেন্ট ও নরয়ার 
োেনপেশে কমনিাটন �জৃদ্ কনর

5. DRL েি LED সিেি্াম্প আরও স�নশ সেিটট ও র্াইনিশ িুক

কালাে ন

প্র�স়েন্টে
সেল্ফ র্াটন ABS নেস্ সব্ক  

White Matte Green Matte Grey

Sports Red Panther Black
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 110.9 cc
ম্াক্স পাওয়ার 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm
ম্াক্স টকন 8.70 Nm @ 5500 rpm
র্াটটনিং ইনিকটরেক র্াটন/নকক র্াটন

োেনপেশে
রেন্ট �টম নিিংক উইে স্প্িং-সিানেে িাইনড্রানিক ে্াম্পার
নরয়ার েুইিং আম ন উইে স্প্িং-সিানেে িাইনড্রানিক ে্াম্পার

সব্ক
রেন্ট ইন্টারোি এক্সপ্াজন্ডিং শু টাইপ (130 mm)
নরয়ার ইন্টারোি এক্সপ্াজন্ডিং শু টাইপ (130 mm)

টায়ার োইি
রেন্ট 90/100 - 10 - 53 J (টটউ�নিে)
নরয়ার 90/100 - 10 - 53 J (টটউ�নিে)

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 4.8 Ltrs 

PLEASURE+ BS6
পিা়োই শুড বস়েি ি্া্ অল দা িা্
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS েি সপ্রারিামে িুনয়ি ইেনিকশে 
সটকনোিজি সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে রাইে

2. সক্াম সিেি্াম্প এেন্ািার র্াইনিশ িুকs
3. সক্াম রেন্ট সিনেয়া র্াইনিশ িুকs
4. সমা�াইি চাজিনিং সপাটন এন্ড ইউটটনিটট �ক্স কেনেনেনয়ন্স �জৃদ্ কনর
5. োইে র্্ান্ড ইেনেনকটর সেিটট �জৃদ্ কনর

কালাে ন

রিচাে ন
পাওয়ারিুি 110cc ইজজিে সরনরো সিেি্াম্প
এ্ানিায় হুইি এোিগ স্পেনোনমটার
ইনন্টনরিনটে সব্নকিং এন্ড টটউ�নিে টায়ার LED �ুট ি্াম্প

Midnight Black

Matte Vernier Grey

Sporty Red

Matte Metallic Red

Pole Star Blue

Matte Green

Pearl Silver White

প্র�স়েন্টে
1. সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
2. সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক নশট সমটাি হুইি – Fi
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 110.9 cc
ম্াক্স পাওয়ার 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm
ম্াক্স টকন 8.70 Nm @ 5500 rpm
র্াটটনিং ইনিকটরেক র্াটন/নকক র্াটন

োেনপেশে
রেন্ট �টম নিিংক উইে স্প্িং-সিানেে িাইনড্রানিক ে্াম্পার
নরয়ার েুইিং আম ন উইে স্প্িং-সিানেে িাইনড্রানিক ে্াম্পার

সব্ক
রেন্ট ইন্টারোি এক্সপ্াজন্ডিং শু টাইপ (130 mm)
নরয়ার ইন্টারোি এক্সপ্াজন্ডিং শু টাইপ (130 mm)

টায়ার োইি
রেন্ট 90/100 - 10 - 53 J (টটউ�নিে)
নরয়ার 90/100 - 10 - 53 J (টটউ�নিে)

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 4.8 Ltrs 

Pleasure+ Platinum
র্উ প্র�স়েন্ট – প্্াটর্াম
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS েি সপ্রারিামে িুনয়ি ইেনিকশে 
সটকনোিজি সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে রাইে

2. সক্াম সিেি্াম্প এেন্ািার র্াইনিশ িুক
3. সক্াম রেন্ট সিনেয়া র্াইনিশ িুক
4. সমা�াইি চাজিনিং সপাটন এন্ড ইউটটনিটট �ক্স কেনেনেনয়ন্স �জৃদ্ কনর
5. োইে র্্ান্ড ইেনেনকটর সেিটট �জৃদ্ কনর

কালাে ন

রিচাে ন
সক্াম নরয়ার নেউ নমরর সক্াম মািিার সলেট
সক্াম ি্ানন্ডি �ার এে্ে্ে 3D সিানগা লে্াটটোম �্াজিিং
ম্াট ব্্াক কািার নেট �্াকনরর্
সক্াম ্রিাইপ অে সিন্ডার ব্াউে কািার প্ানেি
নরম সটপ লে্াটটোম িট র্্াস্ম্পিং েি েুয়াি সটাে নেট

MATT BLACK

প্র�স়েন্টে

PLATINUM (ZX) - সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 124.6 cc
ম্াক্স পাওয়ার 6.7 kW @ 7000 rpm
ম্াক্স টকন 10.4 Nm @ 5500 rpm
র্াটটনিং সেল্ফ-র্াটন / নকক-র্াটন
নগয়ার�ক্স ে্ানরওনমটটক ড্রাইে

োেনপেশে
রেন্ট সটনিনস্ানপক িাইনড্রানিক শক অ�ে� নার
নরয়ার ইউনেট েুইিং উইে স্প্িং-সিানেে িাইনড্রানিক ে্াম্পার

সব্ক
রেন্ট নেস্ – 190 mm / ড্রাম – 130 mm
নরয়ার ড্রাম – 130 mm

টায়ার োইি
রেন্ট 90/90 - 12 54J
নরয়ার 90/100 - 10 53J

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 5 Ltrs.

MAESTRO EDGE 125 BS6
কাল রক পরকস্ালজি পক োথ চল
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রিচাে ন
সটনিনস্ানপক রেন্ট োেনপেশে নেজিটাি অ্াোিগ কনম্া নমটার কেনোি
এক্সটাে নাি িুনয়ি নিনিিং োইে র্্ান্ড ইেনেনকটর
সমা�াইি চাজিনিং সপাটন এন্ড �ুট িাইট োনেনে নরমাইন্ডার

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS সটকনোিজি ও সপ্রারিামে Fi ইজজিে েি 
োরনতর প্রেম সু্টার সটকনোিজি

সকোনও স�োরক� প্ররয়োজন ছোড়োই স্ুথ 
�োইর

2. LED ইক্ন্সহনিয়ো েোরুন লুক ও হপ্রহময়োম ফীল
3. রোয়মন্ কোট এট্োরলোয় হুইল স্োইহলশ লুকs
4. i3s সটকরনোলক্জ আ�ও সবহশ সসহভংস
5. রেন্ট নেস্ সব্ক আ�ও সবহশ সসফটট

কালাে ন

Panther Black Pearl Fadeless White

Matte Techno Blue Matte Red Matte Brown Matte Vernier Grey

প্র�স়েন্টে
সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
সেল্ফ র্াটন নেস্ সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi

Prismatic™ Purple
Iridescent Color for 1st time in Scooters
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 124.6 cc
ম্াক্স পাওয়ার 6.7 kW @ 7000 rpm
ম্াক্স টকন 10.4 Nm @ 5500 rpm
র্াটটনিং সেল্ফ-র্াটন / নকক-র্াটন
নগয়ার�ক্স ে্ানরওনমটটক ড্রাইে

োেনপেশে
রেন্ট সটনিনস্ানপক িাইনড্রানিক শক অ�ে� নার
নরয়ার ইউনেট েুইিং উইে স্প্িং-সিানেে িাইনড্রানিক ে্াম্পার

সব্ক
রেন্ট নেস্ – 190 mm / ড্রাম – 130 mm
নরয়ার ড্রাম – 130 mm

টায়ার োইি
রেন্ট 90/90 - 12 54J
নরয়ার 90/100 - 10 53J

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 5 Ltrs.

Maestro Edge 125 Stealth
র্উ প্র�স়েন্ট – রস্লথ
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রিচাে ন
সক্র্ �্াজিিং (Stealth) ম্াট সরি নেম
সটাে অে সটাে ্রিাইপ কা� নে িাই�ার ্রিাইনপিং
সিায়াইট একনেন্ট

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS সটকনোিজি ও সপ্রারিামে Fi ইজজিে 
েি োরনতর প্রেম সু্টার সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে রাইে

2. LED ইজন্সনগ্য়া োরুে িুক ও নপ্রনময়াম িীি

3. োয়মন্ড কাট এ্ানিায় হুইি র্াইনিশ িুকs

4. i3s সটকনোিজি আরও স�নশ সেনেিংে

5. রেন্ট নেস্ সব্ক আরও স�নশ সেিটট

কালাে ন

Matt Grey

প্র�স়েন্টে
Stealth - সেল্ফ র্াটন ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi
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পপেরেরিসকশন্স
নেেনলেেনমন্ট 110.9 cc
ম্াক্স পাওয়ার 6 kW @ 7250 RPM
ম্াক্স টকন 8.7 Nm @ 5750 RPM 
র্াটটনিং সেল্ফ-র্াটন / নকক-র্াটন
নগয়ার�ক্স ে্ানরওনমটটক ড্রাইে

োেনপেশে
রেন্ট সটনিনস্ানপক িাইনড্রানিক শক অ�ে� নার
নরয়ার ইউনেট েুইিং উইে স্প্িং-সিানেে িাইনড্রানিক ে্াম্পার

সব্ক
রেন্ট ড্রাম – 130mm
নরয়ার ড্রাম – 130mm

টায়ার
রেন্ট 90 / 90 - 12 54 J
নরয়ার 90 / 100 - 10 53 J

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 5 Ltrs.

MAESTRO EDGE 110 BS6
স্াইল ড্ার রান্স ন পিডে, পরক ড্ার রক�ে ইউ অ্াসিড
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রিচাে ন
েুয়াি সটাে নরয়ার নেউ নমরর LED সটি ি্াম্প
োয়মন্ড কাট এ্ানিায় েুয়াি সটাে কািার উইে নেউ ্রিাইপ্স প্াটাে ন
নেউ মািিার কোর সমা�াইি চাজিনিং পনয়ন্ট এন্ড �ুট িাইট

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS সটকনোিজি েি সপ্রারিামে Fi সকােও সচানকর প্রনয়ািে োডাই স্মুে রাইে
2. োনেনে নরমাইন্ডার ও োইে র্্ান্ড ইেনেনকটর 
েি নেজি-অ্াোিগ কেনোি অনতনরক্ত কেনেনেনয়ন্স

3. সমা�াইি চাজিনিং পনয়ন্ট েি এক্সটাে নাি িুনয়ি 
নিনিিং অনতনরক্ত কেনেনেনয়ন্স

4. সটনিনস্ানপক োেনপেশে ও 12” রেন্ট হুইি আরও স�নশ কমনিাটন 

5. নেউ রিানিক্স র্াইনিশ িুকs

কালাে ন

Panther Black Pearl Fadeless White

Techno Blue Midnight Blue ZX Seal Silver ZX

প্র�স়েন্টে
ড্রাম সব্ক এ্ানিায় হুইি - Fi - VX
এ্ানিায় হুইি - Fi - ZX

Candy Blazing Red
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পপেরেরিসকশন্স
সপেনেনিনকশন্স 124.6 cc
ম্াক্স পাওয়ার 6.7 kW (9bhp) @ 7000 rpm
ম্াক্স টকন 10.4 Nm @ 5500 rpm
র্াটটনিং সেল্ফ-র্াটন / নকক-র্াটন
নগয়ার�ক্স ে্ানরওনমটটক ড্রাইে

োেনপেশে
রেন্ট সটনিনস্ানপক িাইনড্রানিক শক অ�ে� নার
নরয়ার ইউনেট েুইিং উইে স্প্িং-সিানেে িাইনড্রানিক ে্াম্পার

সব্ক
রেন্ট ড্রাম – 130 mm
নরয়ার Drum – 130 mm

টায়ার োইি
রেন্ট 90/100-10
নরয়ার 90/100-10

িুনয়ি ট্ািংক ক্াপানেটট 5 Ltrs.

DESTINI 125 BS6
পলসরস্ পরকস্ালজি পক োথ �াসিা পদা কদম আসে
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রিচাে ন
সটহলর্োহপক ফ্রন্ট সোসরপনশন হসগরন�ো� সটল লট্োম্প
সমোবোইল �োক্জং্ সপোট্ এন্ বুট লোইট ইহন্টরগ্রটর সব্হকং হসরস্ম 
এহলরগন্ট সমটোল বহর স্োম সব্ো

SUPER 5 BENEFITS
1. হসগরন�ো� LED গোইর-লট্োম্প আ�ও উন্নত লুক ও সরফটহ
2. XSENS সটকরনোলক্জ সি সপ্রোগ্োমর Fi 

ইক্জিন
সকোনও স�োরক� প্ররয়োজন ছোড়োই স্ুথ 

�োইর
3. i3s সটকরনোলক্জ আ�ও সবহশ সসহভংস
4. বোজো� সি এক্সটোন ্োল ফুরয়ল হফহলং অহতহ�তি কনহভহনরয়ন্স ও সসফটট
5. সোইর স্ট্োন্ ইনহররকট� আ�ও সবহশ সসফটট

কালাে ন

Chestnut Bronze Noble Red Pearl Silver White

Matt Grey Silver Candy Blazing Red Panther Black 

প্র�স়েন্টে
ড্োম সব্ক হশট সমটোল হুইল - Fi
ড্োম সব্ক এট্োরলোয় হুইল - Fi - VX
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• আইরল স্টপ স্টো�্ট সহস্টরম িহ�ো 
পরটরন্টরর টরকনোলজহ

• ভো�ী ট্�্যোফহক ও �রর লোইটর� সময় আ�ও 
উন্নত ফুয়রল এফহসহয়রন্সহ

পমার�োইসকসল� ি্্ প�সরসন্টড i3S পরকস্ালজি

প্রথম স্োট্ (i3S অন) 
(সমোট�সোইরকরল� 
ইগহনশন �োলু আরছ তরব 
ইক্জিন আইরহলং rpm-এ 
আরছ) আ� যহে:
• ক্ো� সপ্রস ক�ো িয়হন
• হগয়ো� এনরগজ ক�ো 

িয়হন
• থ্রটল অপোর�ট ক�ো 

িয়হন
ইজজি্ 30 পেসকন্ড 
�স� পথসম যা়ে
• ইজজিে নর-র্াটন করার 

িে্
• ইনিকটরেক র্াটনার 

েুইচ অে�া নকক 
র্াটন সপ্রে করুে

পমার�োইসকল চলসে 
(i3S অ্) (প�ড লাইসর 
অস�ক্া ক�সে) আ� 
যরদ:

• ক্ো� সপ্রস ক�ো িয়হন
• হগয়ো� এনরগজ ক�ো 

িয়হন
• থ্রটল অপোর�ট ক�ো 

িয়হন

ইজজি্ 5 পেসকন্ড �স� 
পথসম যা়ে

• ইক্জিন হ�-স্োট্ ক�ো� 
জনট্

• ক্ো� হলভো� সপ্রস 
করুন

�াইসড� েম়ে i3S 
এ্সেি ক�া িস়েসে 
(i3S প্রথম পথসক 
এ্সেি রেল ্া) 
(প�ড লাইসর অস�ক্া 
ক�সে) আ� যরদ:

• ক্ো� সপ্রস ক�ো িয়হন
• হগয়ো� এনরগজ ক�ো 

িয়হন
• থ্রটল অপোর�ট ক�ো 

িয়হন

ইজজি্ 5 পেসকন্ড �স� 
পথসম যা়ে
• ইক্জিন হ�-স্োট্ ক�ো� 

জনট্
• ক্ো� হলভো� সপ্রস 

করুন

i3Sপরকস্ালজি (এরা রক্াসব কাি কস�)

এগুরলসত উ�লব্ধ- HF Deluxe BS6, Splendor+ BS6, Splendor iSmart BS6, Passion Pro 
BS6, Super Splendor BS6 & Glamour BS6.

রিস�া পরকস্ালজি

i3s এ� ি্্ প্রিসকল ইের্শ্ বন্ধ থাকসল 
i3s ই্রডসকর� রলিঙ্ক ক�সব
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• আ�ও ভোল মোইরলজ
• ইক্জিরন� কম ক্ষয়
• কম ফুরয়ল এহমশন 
• উন্নত ইক্জিন লোইফ
• ওনো�হশপ খ�� কম

Patented i3s পরকস্ালজি for Scooters

প্রথম স্ারন (i3S অ্) 
(কুিরাস�� ইের্শ্ 
চালু আসে তসব ইজজি্ 
আইডরলিং rpm-এ 
আসে) আ� যরদ:
• সেনিনকি োনঁডনয় 

আনে
• এজক্সিানরটর 

অপানরট করা িয়নে
ইজজিে 30 সেনকন্ড পনর 
সেনম োয়
• ইজজিে নর-র্াটন করার 

িে্
• সব্ক চাপুে (েুন�ধার 

িে্ �াম সব্ক) 
এজক্সিানরটর 
অপানরট করুে

কুিরা� চলসে (i3S অ্) 
(প�ড লাইসর অস�ক্া 
ক�সে) আ� যরদ:
• সেনিনকি োনঁডনয় 

আনে
• এজক্সিানরটর অপানরট 

করা িয়নে

ইজজি্ 5 পেসকন্ড �স� 
পথসম যা়ে
• ইজজিে নর-র্াটন করার 

িে্
• সব্ক চাপুে (েুন�ধার 

িে্ �াম সব্ক) 
এজক্সিানরটর অপানরট 
করুে

�াইসড� েম়ে i3S 
এ্সেি ক�া িস়েসে 
(i3S প্রথম পথসক 
এ্সেি রেল ্া) 
(প�ড লাইসর অস�ক্া 
ক�সে) আ� যরদ:
• i3S ON-এর মনতা

i3Sপরকস্ালজি (এরা রক্াসব কাি কস�)

এগুরলসত উ�লব্ধ- Destini 125 BS6 & Maestro Edge 125 BS6

i3s এ� ি্্ প্রিসকল ইের্শ্ বন্ধ থাকসল 
i3s ই্রডসকর� রলিঙ্ক ক�সব
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এগুনিনত উপিব্ধ: 150 cc ও তার ওপনরর সমাটরোইনকি

এগুনিনত উপিব্ধ: 125 cc ও তার নেনচর সমাটরোইনকি �া সু্টার

এরন্টলক পব্রকিং রেসস্ম (ABS)

ইরন্টসরেসরড পব্রকিং রেসস্ম (IBS)

ও়োরকনিং
• িিাৎ সব্নকিং-এর েময় 

ABS হুইি িকআপ িনত 
সেয়ো, োর িনি 
সেনিনকি নস্ে �া নলিপ 
িয়ো। নেনগেি চ্ানেি 
ABS সে সকােও একটট 
হুইনি োনক, োধারণত 
রেন্ট হুইনি। কারণ 
কাে নকর সব্নকিংনয়র িে্ 
রেন্ট সব্কনক গুরুত্বপূণ ন 
নিোন� ন�ন�চো করা িয়  

এড্াসন্টসিে:
• েমস্ত ধরনণর রাস্তায় 

প্ানেক সব্নকর সক্নত্র 
টায়ানরর িনকিং আপ 
(নস্নেিং) আটকায়

• টায়ার িকআনপর 
কারনণ নেয়ন্ত্রণ িানরনয় 
োওয়ানক সরাধ কনর

• োনেে / প্ানেক 
সব্নকর েময় 
রাইোরনক নেরাপনে 
গানড চািানত োিাে্ 
কনর

• র্নপিং নেনর্নন্সনক 
কম কনর

পবর্রিরে:
• োি সর্ন�নিটট 
• উন্নত রাইোর সেিটট 
• িাশ ন / প্ানেক সব্ক 

করার েময় 
আত্মন�শ্ানে �জৃদ্ 

• ে্ািু ির মানে 
উো:- অনতনরক্ত 
সেিটট নিচার

ও়োরকনিং
• প্ানেক সব্নকিংনয়র েময় 

নরয়ার সব্ক চাপনি, 
সেনিনকনির নস্নতশীিতা 
�িায় রািার িে্ সব্ক 
সিাে নটট রেন্ট এ�িং নরয়ার 
হুইনির মনধ্ ন�ে্স্ত 
িন�। এটট গানডর র্নপিং 
নেেনটন্সনক হ্াে করন�

এড্াসন্টসিে:
• সব্ক সিাে নটট রেন্ট 

এ�িং নরয়ার হুইনির 
মনধ্ নেন্রিন�উট িন�।

• সেনিনকি নস্ে্ করন� 
ো োর িনি এটট 
প্ানেক সব্নকিংনয়র 
েময় আরও োনিা 
সর্ন�নিটট পান�

• র্নপিং নেনর্ন্স হ্াে 
পান� তাই রাইোনরর 
আত্মন�শ্াে �জৃদ্ পান�

পবর্রিরে:
• আরও োি র্্ান�নিটট 
• আরও স�নশ রাইোর 

েুরক্া
• িাশ ন / প্ানেক সব্ক 

করার েময় 
আত্মন�শ্ানে �জৃদ্

• ে্ািু ির মানে - 
অনতনরক্ত সেিটট 
নিচার
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• ইনসট্্�ুরমন্ট ক্োস্োর� ইনহররকট�
• আ�ও সবহশ �োইরো� সসফটট

োইড স্্ান্ড ই্রডসকর�

• যোত্োপরথ সমোবোইল �োজ ্ক�ো যোরব
• অহতহ�তি কনহভহনরয়ন্স

এগুহলরত উপলধি - Destini 125 BS6, Pleasure+ BS6 & 
Maestro Edge 125 BS6

পমাবাইল চাজিনিং েসকর

ও়োস�রন্ট

সমাটরোইনকি: 5 years / 70,000 km সেটাই আনগ িন�
সু্টার: 5 years / 50,000 km সেটাই আনগ িন�
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• নতুন ASFS ইক্জিন আ�ও ভোল মোইরলজ এবং পো�ফ�রমন্স স�ব�োি কর�। এটট দ্রুত 
এবং উন্নত েিরন� জনট্ কম্োস�ন স�ম্োর�� অভট্ন্তর� এয়ো� এবং ফুরয়ল হমক্স�োর�� 
একটট হনখুঁত স্বহলং্ সমোশন ততহ� কর�। এটট ফুরয়রল� প্রহতটট ড্প সথরক সরব ্োত্তমরক 
সটরন হনরয় আরস, যো� ফরল ফুরয়ল ইরকোনহম উন্নত িয় এবং এহমশন কম িয়। 
আপহন যহে ফুরয়রল� প্রহতটট ড্পরক কোরজ লোগোরত �োন এবং পহ�রবশ সং�ক্ষণও  
ক�রত �োন তরব ASFS সটকরনোলক্জ� বোইক �োলোন।

• সবহনহফটস
 - কম ফুরয়ল কন্সোম্পশন
 - পহ�ষ্ো� এহমশন 
 - উন্নত �োইররহবহলটট

অ্াড্ান্সড স্বল ন প্া ই্ডাকশ্ রেসস্ম (ASFS)

• এই হবপ্লবী সটকরনোলক্জ কম্োস�নরক উন্নত ক�ো� জনট্ কম্োস�ন স�ম্োর�� 
অভট্ন্তর� এয়ো� এবং ফুরয়ল হমক্স�োর�� একটট হনখুঁত স্বহলং্ সমোশন ততহ� কর�। এটট 
পোওয়ো� এবং ফুরয়ল এহফহসরয়ক্ন্স� সস�ো ভো�সোমট্ স�ব�োি কর�। অতএব, এখন 
আ�ও সবহশ মোইরলজ এবং কম েষূণ।

• সবহনহফটস
 - কম ফুরয়ল কন্সোম্পশন
 - পহ�ষ্ো� এহমশন 
 - উন্নত �োইররহবহলটট

অ্াড্ান্সড রাম্বল প্া ই্ডাকশ্ পরকস্ালজি (ATFT)
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অ্াড্ান্সড পপ্রা-রের�ি রডজিরাল 
্্ার�স়েবল ইের্শ্ রেসস্ম (APDV)

পপ্রারোমড Fi

• সপ্রোগ্োমর Fi হসহলন্োর� ফুরয়রল� যথোযথ পহ�মোণ ইনরজকশরন� মোধট্রম কোজ কর�, 
ইক্জিরন� িোই-সটক সসন্স�গুহল� মোধট্রম গণনো ক�ো িয় যো ইক্জিন সরটো এবং 
পহ�রবশগত অবস্ো� হফর ECU – ইরলক্ট্রহনক করট্োল ইউহনট নোমক একটট সকন্দীয় 
কম্ম্পউটো� হসরস্রম সেয়। সসন্স�গুহল সথরক প্রোপ্ত তরথট্� হভত্হতরত, ECU জ্োলোনী 
ইনরজক্টর�� মোধট্রম জ্োলোনী� ইনরজকশরন� গুণমোন এবং সময় হনধ ্ো�ণ কর�। 
সুত�োং সপ্রোগ্োমর Fi হসরস্মটট উন্নত �োইহরহবহলটট, সরব ্োত্তম ফুরয়ল এহফহসরয়ক্ন্স, 
কম এহমশন এবং সয সকোরনো তোপমোত্োয় বো উচ্চতোয় ইনস্ট্োন্ট স্োট্ স�ব�োি কর�।

• সবহনহফটস
 - এনভোয়�নরমন্ট সফ্রন্হল
 - উন্নত �োইহরহবহলটট
 - ইরকোনহম

• APDV ফুরয়রল� সরব ্োত্তম েিনরক হনক্চিত কর� যো� ফরল আপহন পোন  

 - ইক্জিরন� আ�ও ভোরলো পো�ফ�মট্োন্স
 - উন্নত ফুরয়ল এহফহসরয়ক্ন্স
 - ইরকো সফ্রন্হল

এগুহলরত উপলধি - Passion Pro BS6
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DC - ক্া�ারের� রডেচািন ইের্শ্ (CDI)

• কট্োপোহসটটভ হরস�োজ ্হরক্জটোল ইগহনশন মহরউলটট� মরধট্ কট্োপোহসটোর� ্োরক�্ 
জনট্ �োজর্ এনোক্জ ্ সস্োর� কর� সযটট মোইর্োপ্ররসস� সথরক একটট করট্োল 
হসগনোরল� মোধট্রম ইক্জিন সোইরকল জরুড় কোযত্ সয সকোনও সমরয় ্োক ্ প্লোরগ 
হ�হলজ ক�ো যোয়। এটট বিৃত্ত� টোইহমং সলেক্ক্সহবহলটট এবং ইক্জিন পো�ফ�রমন্স স�ব�োি 
কর�; হবরশষত তখন যখন ইক্জিন কোবুর্�টর�� সোরথ িোরত িোরত হরজোইন ক�ো িয়।

• সবহনহফটস
 - ইক্জিরন� আ�ও ভোরলো পো�ফ�মট্োন্স
 - কম এহমশন
 - উন্নত ফুরয়ল এহফহসরয়ক্ন্স

• হরক্জটোল মোহটি-মট্োহপং CDI -এ� মোধট্রম একটট অট্োরভোন্স মোইর্োপ্ররসস� 
ইগহনশন হসরস্রম� মোধট্রম েিন িয়। কোবুর্�ট� সথ্রোটল করট্োল সুই� এবং ইক্জিন 
rpm সথরক প্রোপ্ত হসগনট্োল অনুযোয়ী ইগহনশন অগ্স� িয়। এটট ফুরয়রল� সরব ্োত্তম 
েিনরক হনক্চিত কর� যোরত উন্নত ফুরয়ল এহফহসরয়ক্ন্স এবং কম েষূণ িয়।

• সবহনহফটস
 - ক্্্ থ্রটল স�্ন্স
 - উন্নত �োইহরহবহলটট
 - পহ�ষ্ো� একজস্

অ্াড্ান্সড মাইস্াপ্রসেে� ইের্শ্ (AMI)
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• অরটোরমোটটভ সব্হকং হসরস্ম দ্ো�ো ফোইনোলোইজ ক�ো ড্োফটটট 
ট্োন্সরপোট্ ইক্জিহনয়োহ�ং হরহভশন কোউক্ন্সল দ্ো�ো অনুরমোেরন� পর� 
GTR-টটরক বুট্র�ো অফ ইক্ন্য়োন স্ট্োন্োর্স দ্ো�ো প্রথম হ�হভশন 
হিসোরব গ্িণ ক�ো িরয়হছল

প্াবাল পরকর্কাল প�গুসলশ্ (GTR) কমপ্াস়েন্ট পব্রকিং রেসস্ম

• এরত অরটো এনহ�হ�ং হসরস্রম� সোরথ েুটট 3D ফুরয়ল 
ইনরজকশন মট্োহপং সি 16-bit ECU �রয়রছ। O2 সসন্সর�� 
সংরযোজন সি, ECU সথরক একজরস্ হফরবট্োক সম্পূণ ্ িয় 
(i.e.সক্োজর লুপ), এইভোরব সমোট�সোইরকরল� আ�ও ভোল 
পো�ফ�মট্োন্স হনক্চিত িয় (ফুরয়রল� েিন এবং একজস্ 
এহমশরন� সক্ষরত্)

• সবহনহফটস
 - উন্নত পো�ফ�রমন্স: পোওয়ো� ও ইনস্ট্োন্ট থ্রটল
 - উন্নত ফুরয়ল এহফহসরয়ক্ন্স

িুরলি ট্াজন্সস্�াইিড ইের্শ্ রেসস্ম (FTIS) েি পপ্রারোমড Fi 
ইজজি্

টরউবসলে রা়ো�

• টটউবরলস টোয়োর� এয়ো� হ�ম এবং টোয়োর�� মরধট্ হসল ক�ো িয়। তোই সকোনও ধো�োরলো 
বস্তু দ্ো�ো হছদ্র কর� সফলরলও ইনস্ট্োন্ট হররলেশন িরব নো। 

• সবহনহফটস
 - সসফটট: সোররন হররলেশরন� সমসট্ো সেখো যোয়নো
 - কনহভহনরয়ন্স
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• সকোনও পোঞ্োর�� সক্ষরত্, হসলোন্ট সজল স�ম্োর�� মরধট্ হেরয় এয়ো� স�ম্োর� একটট 
হছদ্র িয়। যখন এ�কম সকোনও হছদ্র িয় তখন সজলটট গরত ্প্ররবশ কর� এবং সজরল� 
মরধট্ থোকো তন্তুযুতি উপোেোনগুহল বোইর� সবহ�রয় আরস। এই সময় সূক্ষ্ম হস�োহমক 
কণোগুহল ফোইবোর�� খোহল স্োনগুহল পূ�ণ কর� এবং এই শনূট্স্োনগুহল সজল হেরয় পূণ ্ 
ক�ো িয়। টটউরব� অভট্ন্ত�ীণ পরৃঠে �োপ থোকো� কো�রণ নূট্নতম পহ�মোণ বোয়ু স�ম্োর� 
প্ররবশ কর� তরব এটট ওয়োটো� সবসর সজরল� কো�রণ সকোনও ক্ষহত কর� নো।

• �োইরোর�� জনট্ অহতহ�তি কনহভহনরয়ন্স

• ইক্জিন অরয়ল - 10W 30SJ JASO MA Grade Oil

• সবহনহফটস
 - এই সতল ঘন ঘন পহ�বতন্ ক�ো� প্ররয়োজন সনই। এটট প্রহত 6,000 Kms পর� 

পহ�বতন্ ক�ো উহ�ত।

�াঞ্া� এ্্ডুস�ন্স টরউসব� োসথ রা়ো�

ইজজি্ অস়েল
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• Google সপ্ল সস্ো� এবং Apple অট্োপ সস্ো� সথরক Hero Ride Guide অট্োহপ্লরকশনটট 
রোউনরলোর করুন

• Google বো Facebook অট্োকোউরন্ট� মোধট্রম অট্োপটটরত হনরজরক স�ক্জস্ো� করুন
• সমোট�সোইরকল হমটো� কনরসোরল বল্ুটুথ সপয়োহ�ং ক্্রিরন যোন
• অট্োরপ বল্ুটুথ হরভোইস সো�্ করুন
• হরভোইস হনব ্ো�ন করুন এবং নোম হেন (যহে আপহন �োন)
• এখন, কোরনকশন স্োপন িরয় সগরছ

পস্�ে রু এস্ারলিশ বল্ুরুথ কাস্কশ্

এগুহলরত উপলধি - Xpulse 200 BS6

• স্লো� ওরপহনংরয় সথ্রোটল ওরপহনং পক্জশরন� উপ� হনভ�্ 
কর� এটট সরব ্োত্তম ফুরয়ল এহফহসরয়ক্ন্স এবং �োইহরহবহলটট� 
জনট্ ইগহনশন টোইহমংরক অট্োরভোন্স কর�

• সবহনহফটস
 - উন্নত �োইহরহবহলটট
 - উন্নত ফুরয়ল এহফহসরয়ক্ন্স

থ্ররল কসট্াল্ড ইের্শ্ রেসস্ম (TCIS)

• অট্োপটটরত আপনো� গন্তবট্ উরলেখ করুন এবং সনহভরগশন 
শুরু করুন

• টোন ্ বই টোন ্ সনহভরগশরন� সুহবধো উপরভোগ করুন
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োর্নে রশরডউল (ররি)

ইউর্র ক্্াে ন্  পররবল

েমস্ত মসডল

োর্নে রশরডউল রকসলারমরা� প�জি (km) বা… (পযরা আসে িসব)

1st 500-750 60 days (সরট অফ পোর�্স সথরক)
2nd 3000-3500 100 days (সরট অফ পোর�্স সথরক)
3rd 6000-6500 100 days (সরট অফ পোর�্স সথরক)
4th 9000-9500 100 days (সরট অফ পোর�্স সথরক)
5th 12000-12500 100 days (সরট অফ পোর�্স সথরক)

সপর সোহভস্: প্রহতটট সপর সোহভস্ পূবব্ততী সোহভস্ সথরক প্রহত 3000 হকরলোহমটোর� বো 
90 হেরন� পর� সনওয়ো উহ�ত, সযটো আরগ িরব    

Eg- Xpulse 200
13.5 kW = 18.1 bhp = 18.4 Ps
 

এক্সপ্াস্শ্:
1kW = 1.341 bhp = 1.359 Ps
13.5kW = ?? bhp = ?? Ps
13.5kW = 13.5 x 1.341 bhp = 13.5 x 1.359 Ps
13.5kW = 18.1 bhp = 18.4 Ps

Units kW Ps HP
1 kW 1 1.35962 1.34102
1 Ps 0.735499 1 0.98632
1 HP 0.74570 1.0139 1
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* সসন্স�-এ� সমোট সংখট্ো হনব ্োহ�ত মররল অনুযোয়ী পহ�বহতত্ িয়

পরকস্ালজি ি'ল আমাসদ� 2- হুইলাস� 
ব্বহৃত ইসন্টরলসিন্ট পেন্স�গুরল� েিংরমশ্রণ।

পোওয়ো�
1. থ্রটল পক্জশন সসন্স�
2. মট্োহনরফোল্ড অট্োবসহলউট সপ্রশো� সসন্স�

ইরকোনহম
3. অক্ক্সরজন সসন্স�
4. ্ট্োংক পক্জশন সসন্স�
5. i3s সুই�

সসফটট

6. বট্োঙ্ক অট্োরগেল সসন্স�
7. সোইর স্ট্োন্ সসন্স�
8. সোইর স্ট্োন্ ইক্জিন হকল সসন্স�

কমরফোট্

9. সভহিরকল ম্্র সসন্স� 
10. স্োট্ সুই�
11. ক্ো� সুই�
12. হনউট্োল / সব্ক সুই�
13. হকল সুই�

হরউর�হবহলটট 14. ইক্জিন অরয়ল  সটম্পোর��ো� সসন্স�

হ�লোরয়হবহলটট 15. ইনরটক এয়ো� সটম্পোর��ো� সসন্স�
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্া�ত পস্ি ্ম নে রক?
• 2000 সোরল সমোট�যোন সথরক এয়ো� পলুরটন্ট এহমশন হনয়ন্ত্রণ ক�রত স�কো� কতৃক্ প্রবহতত্ ক�ো 

িরয়হছল
• BS VI নীহত 2020 সোরল� 1 এহপ্রল সথরক ভো�রত বোস্তবোহয়ত ক�ো িরব
• Bharat Stage VI নীহত এহমশন হনয়ন্ত্ররণ� সক্ষরত্ বতম্োন Bharat Stage IV নীহত� স�রয় েুই ধোপ 

এহগরয়।
• বোিন সথরক এয়ো� পলুরটন্ট সযমন নোইরট্োরজন অক্সোইর, কোবন্ মরনোক্সোইর, িোইরড্োকোবন্, 

পোটট্কুরলট মট্োটো� (হপএম) এবং সোলফো� অক্সোইর সথরক হনষ্োশন সীমোবদ্ধ করুন
• পহ�ষ্ো� এহমশরন� জনট্ আমোরে� BS VI -এ হশফট িওয়ো ে�কো�   
স্োসোহ�
• AHO – অলওরয়জ সিরলট্োম্প অন
• AMI - অট্োরভোন্সর মোইর্ো-প্ররসস� ইগহনশন
• APDV - অট্োরভোন্সর সপ্রো-হসহ�জ হরক্জটোল ভট্োহ�রয়বল ইগহনশন হসরস্ম ASFS - অট্োরভোন্সর স্বো�ল সলেো ইনরোকশন 

হসরস্ম
• ATFT - অট্োরভোন্সর টোম্ল সলেো ইনরোকশন সটকরনোলক্জ 
• BS6 – ভো�ত সস্জ VI
• cc – হকউহবক সসনটটহমটো�
• CCVI - কোবুর্�ট� করট্োল্ড ভট্োহ�রয়বল ইগহনশন
• CDI - কোবুর্�ট� হরস�োজ ্ইগহনশন
• Fi – ফুরয়ল ইনরজকশন
• FTIS - ফুলহল ট্োনক্জস্ো�োইজর ইগহনশন হসরস্ম 
• GRS – গট্োস স�সোহভয়্ো� সোসরপনশন
• GTR – স্োবোল সটকহনকোল স�গুরলশন 
• i3s – আইরল স্প স্োট্ হসরস্ম
• IBS - ইহন্টরগ্রটর সব্হকং হসরস্ম 
•  kW – হকরলোওয়োট
• MFR – মোহটি সফোকোল হ�রলেক্ট� 
• Nm – হনউটন হমটো�
• TCIS - থ্রটল করট্োল্ড ইগহনশন হসরস্ম 

• TOD – টক ্অন হরমোন্

• Need to shift to BS6 for cleaner vehicular emissions

্া�ত পস্ি VI
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DELIVERY DAY – MAKING IT MEMORABLE FOR THE CUSTOMER 

See off the customer with a Smile Delivery Ceremony to be done  
with Key Handover & Photograph 

Explain Owner Manual, Warranty, 
Documents & Service Schedule 

Greet & Welcome the customer Present the vehicle from dedicated 
Delivery Area with Backdrop, 

Ample Light & speakers to  
play Hero Song 

1 2 3 

4 5 

প্রিসকল পডরল্ার� প্রসেে

• * হির�ো সং-এ� জনট্ হভক্জট করুন www.hersosalesacademy.com (সটকরনোলক্জ)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
armezo.opdoc&hl=en

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.hero.salesacademy&hl=en

www.heronssc.in

www.herosalesacademy.com

OPDOC 
GAME

DSE 
Assessment 

App

https://www.heromotocorp.com
HMCL

WEBSITE
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