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Light engineering is an important industrial sub-industry and provides services to a huge range of 
sectors including power, consumer goods and manufacturing. Demand is therefore consistent and 
strong, but light engineering is very competitive, particularly for British companies competing 
with counterparts throughout Europe and the Far East. Start-up costs can also be high. However, 
finding a niche can help new companies establish themselves.   
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হাlা iি িন ািরং হল eক  গরুtুপূণ িশl uপ-িশl eবং িবদু ত, ভাগ পণ  eবং u পাদন সহ িবিভn kেtর পিরেসবা pদান কের। চািহদা তাi সাম স পূণ 
eবং শিkশালী, িকn হালকা pেকৗশল খবুi pিতেযািগতামূলক, িবেশষ কের িb শ কাmািনগিুল সমg iuেরাপ o দরূবত  a েল pিতdndীেদর সােথ pিতdিndতা 
করার জন । sাট আপ খরচ eছা াo uc হেত পাের। যাiেহাক, eক  kলিু  খুেঁজ নতুন কাmািন িনেজেদর pিতি ত সাহায  করেত পােরন 
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What is light engineering? 

Light engineering is differentiated from ‘heavy’ engineering in that it generally does not involve 
the direct use of raw materials, instead performing work using existing pre-fabricated products 
e.g. computer chips. Steelmaking is a heavy engineering industry, while producing steel doors 
from existing steel would be light engineering. Other potential light engineering sectors include 
building car engines or computer speakers. 
 
Another way the two are often separated is that light engineering is less capital-intensive and 
more consumer-orientated than heavy engineering, which generally produces goods for other 
businesses.  
 
Generally speaking the heavy manufacturing industries are dominated by larger players as there 
is often significant cost involved when extracting raw materials and turning these into more 
commercially appealing forms. SMEs are very common in light engineering sectors, particularly 
in smaller niches where it’s easier and cheaper to become established, although you will often 
also encounter subsidiaries of larger companies. 

হালকা pেকৗশল 'ভারী' pেকৗশল থেক পথৃিকত হ  যােত সাধারণত কাঁচা মােলর সরাসির ব বহােরর anভুk না হ , পিরবেত িবদ মান pাক-গ া পণ গিুল 
ব বহার কের কাজ করা iত ািদ। কিmuটার িচপ. isাত তির eক  ভারী pেকৗশল িশl, িবদ মান isাত থেক isাত দরজা u পাদন হালকা pেকৗশল হেব 
aন ান  সmাব  হালকা iি িন ািরং খােত রে েছ গাি  iি ন বা কিmuটার িsকার তির করা। 
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pা i দু  পথৃক করা হ  aন  uপা  য হালকা pেকৗশল কম মূলধন-িনিব  eবং ভারী pেকৗশল, যা সাধারণত aন ান  ব বসাগিুলর জন  পণ  u পাদন 
তুলনা  আেরা ভাkা-িভিtক। 
 
সাধারনত ভারী u পাদন িশl ব  খেলা া েদর dারা pভািবত হ  কারণ pা i কাঁচামাল আহরণ eবং আেরা বািণিজ কভােব আকষণী  ফম মেধ  ei বাঁক 
যখন uেlখেযাগ  খরচ জি ত হ । আেলার pেকৗশল খােত eসeমi খবুi সাধারণ, িবেশষত ছাট ছাট ব াংক যখােন e  সহজ eবং সহেজ pিতি ত হেত পাের, 
যিদo আপিন pা i ব  কাmানীর সহা ক হেবন। 

Why start a light engineering company? 

As the demand for consumer goods increases, the need for light engineering also increases. The 
diversification of product lines means that there are a growing number of niches in light 
engineering that require specialist knowledge i.e. it would be difficult for one company to cover 
several niches. As such, there are often opportunities for new players to establish themselves. 
 
There’s plenty of room for growth in light engineering; you can branch out to new products or 
new types of products to increase revenue streams, and there are obvious routes to growth once 
you have the money to expand (such as increasing your output). 
 
Light engineering is also labour-intensive, giving you plenty of opportunity to engage the local 
economy with employment opportunities.  

যেহতু gাহক পেণ র চািহদা বা া , হালকা iি িন ািরংে র pে াজনo বিৃd পা । পণ  লাiেনর বিচtতা মােন হল য হালকা iি িন ািরংে র সংখ া বিৃd পােc 
যা িবেশষj jানেক pে াজন বেল মেন কের। uদাহরণ sরূপ eক কাmািনর জন  বশ কে ক  কে ন আবরণ করা ক ন হেব। যমন, নতুন খেলা া েদর 
িনেজেদর pিত ার জন  pা i সেুযাগ পাo া যা । 
 
হালকা pেকৗশল un েনর জন  pচুর রমু আেছ; আপিন নতুন পণ গিুল বা নতুন pকােরর পণ গিুলেত রাজs pবাহ বিৃd করেত পােরন, eবং eকবার আপনার 
pসািরত aেথর (যমন আপনার আuটপুট বা ােনা) pবিৃdর জন  সsু  রটু রে েছ। 
 
হালকা pেকৗশলo ম-িনিব , কমসংsােনর সেুযােগর সােথ sানী  aথনীিতেত aংশgহেণর pচুর সেুযাগ দ । 

What types of light engineering are there? 

Light engineering typically refers to manufacturing that turns pre-fabricated goods into saleable 
products. So, clothes production is light engineering because materials such as wool and cotton 
are turned into garments. In reality there are huge numbers of potential types of light engineering 
– every industry in which products are produced (i.e. not service-based industries) will involve a 
degree of light engineering. 
 
Some potential light engineering sectors include: 
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• Toys and games 
• Doors and shelves 
• Home appliances 
• Consumer electronics 
• Shoes 
• হালকা pেকৗশল সাধারণত u পাদন যা িবিkেযাগ  পণ  মেধ  pাক গ া পণ  ঢালাi বাঝা । সতুরাং, জামাকাপে র u পাদন হালকা 

pেকৗশল কারণ uেলর মত eবং তুেলা uপকরণ যমন গােমnস পিরণত হ । pকৃতপেk িবপলুসংখ ক সmাব  ধরেনর হালকা pেকৗশল 
রে েছ - pেত ক  িশl যা u পািদত হ  (যমন পিরেষবা-িভিtক িশl ন ) eক  হালকা pেকৗশল িডgী anভুk করেব। 
 
িকছু সmাব  হালকা iি িন ািরং খােত রে েছ: 

• খলনা eবং গম 
• দরজা eবং তাক 
• হাম যntপািত 
• ভাkা iেলক িনk 
• জতুা 

What skills will I need? 

Considerable knowledge of your sector will obviously be essential so experience in a light 
engineering company making the same type of products will be useful. You’ll need to know your 
product(s) and the market inside out, and be aware of your audience and how it may change over 
defined time periods. This is especially important in fast-changing industries such as consumer 
electronics. 
 
Price margins are important in light engineering making a network of contacts useful, as well as 
the ability to haggle with suppliers and distributors. 
 
People management skills are also essential; as said, light engineering is labour-intensive and so 
you’ll need a strong team from the outset that works well together and can communicate well 
with the management team. 

আপনার kেtর যেথ  jান aবশ i aপিরহায হেব তাi হালকা pেকৗশল কাmািনেত eকi ধরেণর পণ  তিরর aিভjতা লাভজনক হেব। 
আপনােক আপনার পণ  (গিুল) eবং বাজােরর বাiের জানেত হেব, eবং আপনার াতা সmেক সেচতন হেত হেব eবং e  িনধািরত 
সম কালগিুলেত কীভােব পিরবতন হেত পাের। eটা dত পিরবতনকারী িশl যমন কনিজuমার iেলক িনk িহসােব িবেশষ কের গরুtুপূণ। 
 
হালকা iি িন ািরংে র kেt মেূল র মািজনগিুল গরুtুপূণ eক  যাগােযােগর নটo াক তির করেছ, সiসােথ সরবরাহকারী eবং পিরেবশকেদর 
সােথ সংেযাগ িবিcn করার kমতা। 
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মানষু ব বsাপনা দkতাo aপিরহায; িহসােব বেলন, হালকা pেকৗশল ম-িনিব  eবং তাi আপিন eকসে  ভাল কাজ কের eবং ব বsাপনা দল 
সে  ভাল যাগােযাগ করেত পােরন য শরু ুথেক eক  শিkশালী দল pে াজন হেব। 
 

Insurance and compliance 

Insurance is essential in light engineering companies because of the high-risk nature of the 
industry i.e. your products will see mass use, and this increases the chances of things going 
wrong. Public liability insurance and professional indemnity insurance are obvious necessities 
but there may be others depending on your niche – speak to a professional insurer before 
continuing. 
 
Employer’s liability insurance is essential – you may need a tailored policy from a dedicated 
insurer because employees working in factories are often more prone to industry than if they 
were, for example, working in offices. 
 
Depending on which industry you work in, there is likely to be compliance around the products 
you put out. For example, if you are engineering toys you will need to be aware of the Kitemark 
and the Lion mark as many retailers will look for these marks before taking new products. 
 
Fire regulations are also important – for example, many retailers will not take wood products that 
are covered in paints that aren’t flame retardant. Products that break down to create choking 
hazards are also very risky. 
 
িশেlর uc ঝঁুিকপূণ বিশে র কারেণ হালকা iি িন ািরং কাmািনর kেt বীমা aপিরহায। যমন আপনার পণ গিুল ব াপক ব বহার দখেত পােব eবং e  ভুল 
হে  যাo া িবষ গিুলর সmাবনা বাি ে  তােল। পাবিলক দা  বীমা eবং পশাদারী kিতপূরণ বীমা সsু  pে াজনী তা িকn আপনার kলিু  uপর িনভর কের 
aন েদর হেত পাের - চলn আেগ eক  পশাদারী বীমাকারী থেক কথা বলেত। 
 
িনে াগকতা eর দা  বীমা aপিরহায - আপিন eক  ডিডেকেটড িবমার থেক eক  uপযkু নীিত pে াজন হেত পাের কারণ কারখানার কমচারী pা i িশেlর 
চে  আেরা pবণ হ  যিদ তারা িছল, uদাহরণsরূপ, aিফেস কাজ। 
 
আপিন কান িশেl কাজ কেরন তার uপর িভিt কের, আপিন য পণ গিুল তির কেরেছন তার চারপােশ সmিতর সmাবনা রে েছ। uদাহরণsরূপ, আপিন যিদ 
iি িন ািরং খলনা কেরন তেব আপিন Kitemark eবং Lion mark সmেক সেচতন হেত হেব কারণ নতুন পণ গিুল gহণ করার আেগ aেনক খচুরা 
িবেkতা ei িচhগিুলর সnান করেব। 
 
ফা ার রগেুলশনগিুলo গরুtুপূণ - uদাহরণsরূপ, aেনক খুচেরা িবেkতা লাiট পণ গিুল gহণ করেবন না যা প াটানগিুলেত আcািদত হ  যা িশখা retardant 
ন । ঘূণা মান িবপদ তিরর জন  ভাঙা পণ গেুলা খবুi ঝঁুিকপূণ। 

Who are Workspace? 
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We are a network of over 65 locations in London to 4,000 New and Growing Companies like 
yours, providing a supportive and dynamic environment that gives businesses a boost. 

আমরা লnেন 65 রo বিশ জা গার eক  নটo াক, আপনার মত 4,000  নতুন eবং বধনশীল কাmািনগিুল, eক  সহা ক eবং 
গিতশীল পিরেবশ pদান কের যা ব বসাগিুলেক u সাহ দ । 
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Entrepreneur  should know 

Electronic Engineering Business Plan 
This business plan will show you what should be included when it comes to starting up an 
electronic engineering business.  

Electronic Engineering Business Plan 

Executive Summary 
Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering, Inc. (RNSE) has established a strong foothold in a 
niche technology market for Product Category One* devices. The potential market demand of 
180 million units far outstrips the capacity of present suppliers and is growing at a rate of 22% 
annually. RNSE’s success in taking advantage of this boom market is evidenced by its recent 
growth in sales and profitability. Sales are projected to grow from the first quarter of Year 1 total 
of $280,000 to $1,600,000 by the end of the first year, and to exceed $14 million by the end of 
the third year of operations. A similar growth pattern will cause before tax profits to rise 
significantly by the end of Year 1 and continue increasing through the end of Year 3. These 
results will be achieved without large additions to fixed assets. A relatively small banking 
facility will be needed in the form of a line of credit of $150,000-$200,000 to support the 
necessary growth in current assets, half of which will represent prime corporate receivables. 

Rosafarbenes Nilpferd & সn iি িন ািরং, iনক। (RNSE) পণ  ণী eক * িডভাiেসর জন  eক  kলিু  pযিুk বাজাের eক  
শিkশালী দৃ  িভিt sাপন কেরেছ। 180 িমিল ন iuিনেটর সmাব  বাজােরর চািহদা বতমােন সরবরাহকারীর kমতা aিতkম কের eবং বছের 
22% হাের বিৃd পােc। ei িবপম বাজােরর সিুবধা gহেণ RNSE eর সাফল  িবিk eবং লাভজনকতার সাmpিতক বিৃdর dারা pমািণত হ  
pথম বছেরর শেষ pথম বছেরর pথম চতুথাংশ থেক $ 280,000 থেক $ 1,600,000 পযn বা ােনা eবং aপােরশন তৃতী  বছেরর শেষ 
$ 14 িমিল ন aিতkম করেত বেল ধারণা করা হ । eকi রকম pবিৃd প াটান  1 বৎসেরর শেষ ট াk মনুাফা বাি ে  তুলেব eবং বছেরর 
শেষর িদেক বিৃd পােব। ei ফলাফল িsর সmিtর ব  সংেযাজন ছা া aজন করা হেব। বতমান সmেদর pে াজনী  pবিৃdেক সমথন করার 
জন  aেপkাকৃত ছাট ব াংিকং সিুবধা 150,000- $ 200,000 eর kিডট লাiেনর আকাের pে াজন হেব, যার aেধক pধান কেপােরট 
িরিসেভেবলগিুলর pিতিনিধt করেব 

1.1 Objectives 

While working to develop Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering’s image as the premier 
maker of Product Category One devices with the latest cutting-edge technology, the measurable 
objectives are: 
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Complete work to make RNSE’s products compatible with at least five of the most popular first‐
tier operating systems (by end Month 5, Year 1), and at least three others within one year. 

• Complete a thorough website redesign and get out a quality mailer to 300 Value Added 
Resellers (VARs) (by end Month 6, Year 1). 

• On the basis of a professional media analysis, arrange an effective advertising campaign in trade 
publications designed to target the telecommunications, industrial automation, and 
instrumentation sectors (by end Month 7, Year 1). 

• Through networking and partnering with operating system developers, technology 
manufacturers, and other industry players, arrange at least five banners/links on a reciprocal 
basis with key market‐related websites. 

সাmpিতক কা া pাn pযিুkর পণ  িবভাগ eক িডভাiেসর pধান িনমাতা িহসােব রাজরবানস িনলফাড a াn সn iি িন ািরংে◌র িচt  িবকাশ 
করার সম , পিরমাপেযাগ  uেdশ  হল: 
• RNSE- eর পণ গিুল সবািধক জনিp  pথম-sর aপাের ং িসেsেমর কমপেk পাঁচ  (শষ মাস 5, বছর 1) eবং eক বছেরর মেধ  
কমপেk িতন  aন েদর সােথ সাম স পূণ করার জন  সm ূণ কাজ। 
• eক  পু ানপুু  oে বসাiট পনুব বহার সm ূণ করনু eবং 300 মলূ  সংেযাজন িরেসলার (VARs) (সেবাc মাস 6, বছর 1 e) eক  
মােনর মiলার পান। 
• eক  পশাদার িমিড া িবে ষেণর িভিtেত, টিলকম, িশl aেটােমশন o যntাnীত a ল (মািসক শষ 7, বছর 1) লk  করার জন  িডজাiন 
করা ব বসাে র pকাশনাগিুলেত eক  কাযকর িবjাপন pচার ব বsা পিরচালনা করনু। 
• aপাের ং িসেsম ডেভলপার, pযিুk িনমাতারা eবং aন ান  িশl খেলা া েদর সােথ নটo ািকং eবং পাটনািরংে র মাধ েম, বাজােরর সােথ 
সংি  oে বসাiটগিুলর সােথ পারsিরক িভিtেত কমপেk পাঁচ  ব ানার / িল গিুল পিরচালনা কের। 

 

1.2 Mission 

Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering’s mission is to develop cutting-edge Product 
Category 1 solutions for appliance and equipment makers who, due to the fast pace of 
technology, are under pressure to get their products to the market quickly. RNSE achieves this 
by maintaining a small “think tank” style technical team, outsourcing the manufacturing, and 
keeping a marketing offering which caters to the more demanding Product Category One 
requirements, leaving the simpler high-volume and price-sensitive market needs to the 
competition. 

Note: Proprietary and confidential information has been disguised or omitted from this sample 
plan. 
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রাজরবােnস িনলফারড a াn সn iি িন ািরং eর লk  হল pে াগ eবং সর াম psতকারকেদর জন  কা া pাn িণর 1  সমাধান 
udাবন করা, যারা pযিুkর dত গিতর কারেণ dত বাজাের তােদর পণ গিুল পেত চাপ pে াগ কের। RNSE eক  ছাট "িচnাশীলকারী ট া " 
শলী কািরগির ম, u পাদন আuটেসািসং, eবং আেরা চািহদা পণ  ণী eক pে াজনী তা caters যা পালন কের, eক  বহৃtর পিরমাণ eবং 
মলূ  সংেবদনশীল বাজােরর pিতেযািগতার pে াজন aব াহত dারা ei পালন কের। । 
d ব : মািলকানাধীন eবং গাপনী  তথ  ei নমনুা পিরকlনা থেক ছdেবশ বা বাদ দo া হে েছ। 

1.3 Keys to Success 

The demand and growth potential is so overwhelming that success in selling Product Category 1 
devices is virtually assured provided a few key aspects are kept in mind: 

• There is no problem in contract manufacturing the devices, provided a ready stock of 
components is available. Careful planning in ordering sensitive components is essential, and 
sufficient financing must be in place to support long inventory periods. 

• Avoid time‐consuming inquiries originating from outside the chosen market targets. Everyone is 
interested in Technology 1. It is important to weed through the inquiries and respond to those 
that fall within sales and marketing parameters (needs between 100 and several thousand units, 
designed for use with high‐ticket sophisticated equipment). 

• Move quickly to build a brand awareness for cutting‐edge reliability. The market need for 
Product Category 1 devices is potentially so large that more competitors can be expected. It will 
be more difficult to build an image later. 

চািহদা eবং pবিৃdর সmাবনা eতটাi apিতেরাধ  য পণ  ণী 1  িডভাiস িবিk করার সাফল  িনি তভােব িনি ত করা হে েছ য কে ক  
গরুtুপূণ িদক িবেবচনা করা হেc: 
• uপকরণ u পাদন চুিk মেধ  কান সমস া নi, uপলb eক  psত sক uপাদান পাo া যা । সংেবদনশীল uপাদানগিুল kমিবন ােস সতকতা 
aবলmন করা aপিরহায, eবং লভ াংেশর সম সীমার সমথন করার জন  পযাp aথা ন করা আবশ ক। 
• িনবািচত বাজার লk মাtার বাiের থেক uৎপn সম সীমার aনসুnানগিুল eি ে  চলনু। সবাi টকেনালিজ আgহী। 1. aনসুnােনর মাধ েম 
আগাছা eবং িবk  eবং িবপণেনর প ারািমটারগিুলর মেধ  পে  eমন pিতিk াগিুল (100 টা eবং কে ক হাজার iuিনেটর মধ  িদে , uc 
েকেটর aত াধিুনক সর ােমর ব বহােরর জন  িডজাiন করা) eর জন  গরুtুপূণ। 

• কাটা-pাn িনভরেযাগ তা জন  eক  b াn সেচতনতা তির করেত dত সরান। পণ  ণী 1 িডভাiেসর জন  বাজােরর pে াজন সmাব  eত 
ব  য আেরা pিতেযাগীেদর pত ািশত হেত পাের। e  পের eক  iেমজ তির করেত আরo ক ন হেব। 

 

Company Summary 
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Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering solely owned by Becket Nilpferd, has been in the 
high-tech business since 1992. To capitalize on the growing demand for the Product Category 1 
devices, the company recently shifted from offering consulting services to the development of 
the Technology 1 hardware and software.  Its first prototype has been vastly popular with its 
clients and the company soon will start shipping the improved version of its device. The 
company positions itself as a developer of high-end devices and selectively targets 
telecommunications companies, as well as smaller industrial automation and instrumentation 
companies, that have strong demand for the high performance Product Category 1 devices. 

বেট িনলফােডর মািলকানাধীন রাসাফারবািনস িনলফারড a াn সn iি িন ািরং সm ূণরেূপ 1 99 2 সাল থেক হাi- টক ব বসাে  রে েছ। পণ  
ণী 1  িডভাiেসর kমবধমান চািহদা পূরেণর জন  কাmািন  সmpিত pযিুkর un েন িবপণন সবা pদােন sানাnর কেরেছ 1 হাডo ার 

eবং স o ার. eর pথম pােটাটাiপ  তার kাে nেদর সােথ aত n জনিp তা aজন কেরেছ eবং কাmািন শী i তার িডভাiেসর unত 
সংsরণ  িশিপং শরু ুকরেব। কাmািন uc-শষ িডভাiসগিুলর eক  িবকাশকারী িহসােব িনেজেক aবsান কের eবং টিলেযাগােযাগ সংsাগেুলােক 
লk  কের লk বs কের, সiসােথ ছাট িশl aেটােমশন eবং যntাnাদন সংsাগিুল, যা uc কাযকািরতার জন  শিkশালী চািহদা রে েছ। পণ  ণী 
1  িডভাiস 

2.1 Company History 

Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering was solely service-based for seven years, but as the 
market for Technology 2 systems began to appear, RNSE shifted its emphasis from consulting to 
the development of Technology 2 hardware and software. This explains why the Past 
Performance Table does not show inventory or accounts receivable in years 1997 and 1998. 
Consulting revenue dropped in 1998 as RNSE limited its consulting activities and began ramping 
up to produce its first product line which was introduced in 1999. Since then, earnings have 
increased dramatically from approximately $4,000 in 1998 to nearly $80,000 in 1999 which 
grew to over $110,000 in the first quarter of 2000. 

*Note: Propriety and confidential information has been disguised or removed from this sample 
plan. 

 

রাজেফরিবিনস িনলফারড a াn সn iি িন ািরং সm ূণরেূপ সাত বছেরর জন  সবা-িভিtক িছল, িকn pযিুk 2  িসেsেমর বাজােরর 
আিবভাব ঘটেত শরু ুকের, আরeনeসi পরামশদাতা থেক pযিুk 2 হাডo ার eবং স o ােরর un েন তার জার pেচ া চালা । e  ব াখ া 
কের য aতীেতর পারফরেমn সারিণ  1997 eবং 1998 সােলর মেধ  iনভ টির  বা a াকাunগিুল পাo া যা  না। 1998 সােল 
কাmািনর কনসািlং রাজs  বােদ আরeনeসi তার পরামশমলূক কমকােn সীিমত িছল eবং 1999 সােল চাল ুকরা pথম পণ  লাiন  তির 
করেত শরু ুকের। 1998 সােল আনমুািনক $ 4,000 থেক uপাজন  নাটকী ভােব বিৃd পে  1999 সােল pা  80,000 ডলাের unীত হ  
যা 2000 eর pথম চতুথাংেশর মেধ  $ 110,000 eর বিশ বে  যা । 
* নাট: ei নমনুা পিরকlনা থেক pত  eবং গাপনী  তথ  ছdেবিশত বা সরােনা হে েছ 
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2.2 Company Ownership 

Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering was incorporated as a “C” corporation in the state of 
Freedonia in 1992.  Becket Nilpferd is the founder, owner, and sole stockholder.  The company 
is not publicly traded at the time of this writing. 

Note: Proprietary and confidential information has been disguised or omitted from this sample 
plan. 

osafarbenes িনলফারড a াn সn iি িন ািরং 1992 সােল Freedonia রা  eক  "িস" কেপােরশন িহসােব anভুk করা হ । 
Becket Nilpferd pিত াতা, মািলক, eবং eকমাt stockholder হ । ei লখার সম  কাmািন  pকােশ  ব বসা করা হ  না। 
d ব : মািলকানাধীন eবং গাপনী  তথ  ei নমনুা পিরকlনা থেক ছdেবশ বা বাদ দo া হে েছ। 

2.3 Company Locations and Facilities 

Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering presently operates from two large offices located in 
Fezzaewyg, Freedonia.  All manufacturing is out-sourced to contract manufacturers. 

*Note: Propriety and confidential information has been disguised or removed from this sample 
plan. 

Rosafarbenes Nilpferd & সn iি িন ািরং বতমােন Fezzaewyg, Freedonia মেধ  aবিsত দু  ব  aিফস থেক 
পিরচালনা কের। সমs u পাদন চুিk িনমাতারা যাo আuটেসাস হ । 
* নাট: ei নমনুা পিরকlনা থেক pত  eবং গাপনী  তথ  ছdেবিশত বা সরােনা হে েছ 

Products 
Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering’s products are off-the-shelf ready platforms 
containing all the necessary infrastructure for Technology 1, so that appliance makers can 
immediately focus just on their own specific product applications. 

Rosafarbenes Nilpferd & SONS pেকৗশল eর পণ  pযিুk 1 জন  সমs pে াজনী  পিরকাঠােমা সমিnত aফ-দ  সফ  psত 
p াটফম, যােত pে াগ psতকারকেদর aিবলেm তােদর িনজs িনিদ  পণ  a ািpেকশন শধু ুমেনােযাগ িনবd করেত পােরন। 
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3.1 Product Description 

Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering occupies an important segment of the “Technology 2 
system” market.  A Technology 2 system is any system that is physically incorporated into a 
product that performs a dedicated function or specific application.  Consumer examples include 
kitchen appliances and home entertainment systems, whereas commercial examples are point-of-
sale terminals, industrial process controls, etc.  The button you press which toggles back and 
forth between total miles travelled and the trip mileage is an example of the many Technology 2 
systems found in new cars. 

RNSE specializes in the segment of the Technology 2 system market that relates to Technology 
1.  One example is the odometer as an ultra simple Technology 2 system that does not normally 
require communication.  However, one can imagine a company with a large fleet of vehicles 
wanting accurate, up-to-date information concerning mileage for purposes of scheduling 
servicing, or checking routing distances.  The Technology 2 device that would be needed here 
would require Technology 1.  The “net” in this case would be a small, simple, closed net that 
would be comprised of the Technology 2 devices (called “smart” devices) connected to the 
vehicles’ odometer (satellites) and one central terminal (the server) located at company 
headquarters.  There is a whole array of means to connect the satellites and the server.  A wire 
would obviously be inappropriate here.  A digital radio wave would be the likely choice.  Each 
individual odometer device would have a discrete identifier, and would communicate to the 
server.  Each would have the potential to communicate to and from anywhere on in the world.  
However, in our example, it being a closed system, the rest of the world would not be permitted 
to gain access to these identifiers. 

RNSE makes these Technology 1 devices.  The basic device (here called Product Wrasse), about 
the size of a credit card, is comprised of: 

• A central processing unit (CPU).  This is a very powerful chip supplied by Technology 
Manufacturer 1 which represents the computing brain. 

• FLASH chip.  This is memory capacity that does not die when power is turned off. 
• SDRAM chip.  Normal memory capacity. 
• A Controller.  This governs the data flow from the satellites to the server. 
• RNSE’s proprietary Product Blennie. 
• Other elements like voltage regulators, electrical conduits to connect chips and external hook‐

ups. 

The Product Wrasse, described above, would be bought by original equipment manufacturers 
(OEMs) to incorporate into their appliance (such as an odometer).  The unit might also be bought 
by an “integrator” who takes a basic odometer, plus the Product Wrasse, and adds some software 
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to end up with a “smart” odometer which the market integrator then tries to sell to companies 
with fleets of vehicles that might have good need for this specialized product.  RNSE would 
configure the Product Wrasse so that it is compatible with the operating system used in the 
appliance, and would build in whatever FLASH and SDRAM capacity are needed for the 
designed purpose of the smart odometer. 

RNSE’s third product is an add-on to the basic Product Wrasse and is called the Product 
Damselfish.  Going back to the odometer example: If the company with the fleet of vehicles 
would like to be able, once a certain mileage had been reached, to tell the driver: “Time for an oil 
change,” then the Technology 2 device would need to have audio capability.  Some applications 
might even need a video screen and a keyboard (like an ATM) for user interface.  These 
capabilities are available through Product Damselfish. 

*Note: Propriety and confidential information has been disguised or removed from this sample 
plan. 

রাজফারিবিনস িনলফাড a াn সn iি িন ািরং "pযিুk 2 িসেsম" বাজােরর eক  গরুtুপূণ aংেশ দখল কের আেছ। eক  pযিুk 2 িসেsম 
কানo িসেsম যা শারীিরকভােব eক  পণ  যা eক  ডিডেকেটড ফাংশন বা িনিদ  a ািpেকশন স ািলত anভুk করা হ । gাহক uদাহরণ 
রাnাঘর যntপািত eবং হাম িবেনাদন িসেsম anভুk, যখন বািণিজ ক uদাহরণ পে n aফ িবkে র টািমনাল, িশl pিk া িন ntণ, iত ািদ। 
আপিন যা বাতাম  মাট মাiেলর মেধ  িপছেন eবং িপছেন গগলস মণ eবং ি প মাiেলজ aেনক eক  uদাহরণ pযিুk 2 নতুন গাি র পাo া 
িসেsম। 
RNSE pযিুkর সােথ সmকযkু pযিুkর 2 িসেsম বাজােরর kেt িবেশষj। 1. eক  uদাহরণ odometer eক  aিত সহজ pযিুk 2 
িসেsম যা সাধারণভােব যাগােযােগর pে াজন হ  না যাiেহাক, কu স কভােব আপ-টু-ডট তথ  uপেভাগ করার জন  সফটo ািলং সবা 
pদােনর জন , aথবা রাu ং দরূtগিুল পরীkা কের দখার জন  ব  ব  গাি র সােথ কlনা করেত পাের। pযিুkর 2  িডভাiস যা eখােন 
pে াজন হেব pযিুkর 1  pে াজন। ei kেt "নট" eক  ছাট, সহজ, বd নট হেব যা যানবাহনগিুলর সােথ সংযkু pযিুk 2 িডভাiসগিুলর 
("sাট" িডভাiসগিুল) গ ত হেব। 'oডেমটার (uপgহ) eবং eক কndী  টািমনাল (সাভার) কাmািনর সদর দpের aবিsত। uপgহ eবং 
সাভার  সংেযাগ করার eক  সm ূণ a াের আেছ eক  টিলgাম সmবত eখােন aনপুযkু হেব। eক  িডিজটাল রিডo তর  সmবত পছn 
হেব। pেত ক  Odometer িডভাiেসর eক  পথৃক সনাkকারী থাকেব, eবং সাভাের যাগােযাগ করেব। pেত েকর কােছ িবে র কাথাo eবং 
কাথাo যাগােযাগ করার সmাবনা থাকেব। যাiেহাক, আমােদর uদাহরেণ, eটা eক  বd িসেsম হেc, বািক িবে র ei শনাkকারী a ােkস 
পেত aনমুিত দo া হেব না 
RNSE ei pযিুk 1 িডভাiস তােল। মৗিলক িডভাiস (eখােন পণ  Wrasse নােম), eক  kিডট কােডর আকার সmেক, গ ত হ : 
• eক  কndী  pেসিসং iuিনট (CPU)। ei pযিুk psতকারক dারা সরবরাহ করা eক  খবু শিkশালী িচপ যা কিmu ং মিs  
pিতিনিধt কের। 
• াশ িচপ ei মমির kমতা য শিk বn হ  না যখন মারা যা  না। 
• SDRAM িচপ sাভািবক মমির kমতা 
• eক  কেnালার e  uপgহ থেক সাভার পযn তথ  pবাহ িন ntণ কের। 
• RNSE eর মািলকানাধীন পণ  bিন 
• ভােlজ িন ntকেদর মেতা aন ান  uপাদান, িচপস eবং বাiেরর হুক-আপগিুল সংযkু করার জন  িবদু ৎ সংেযাগ। 
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uপের বিণত পণ  িরেসস মলূ সর াম িনমাতােদর (OEM) dারা তােদর pে ােগর মেধ  anভুk করা হেব (যমন eক  oেডমর িহসােব)। 
iuিনট eক  "সংহতকারী" dারা কনা হেত পাের, যা eক  মৗিলক oডামটর, pাস পণ  িরেসস eবং িকছু স o ার যkু কের eক  "sাট" 
oডিমেনর সােথ শষ করেত পাের যা বাজার সংgাহক তারপর গাি র বািহেরর সােথ কাmািনেত িবিk করার চ া কের ei িবেশষ পণ  জন  ভাল 
pে াজন হেত পাের। আরeনeসi পণ  যােজস কনিফগার করেব যােত e  aপাের ং িসেsেম ব ব ত aপাের ং িসেsেমর সােথ সাম স পূণ eবং 
Smart Odometer eর িডজাiেনর uেdেশ  pে াজনী  াশ eবং SDRAM kমতা pে াজন হ । 
RNSE eর তৃতী  পণ  মৗিলক পণ  Wrasse eক  a াড aন eবং পণ  Damselfish বলা হ  oডেমােরর uদাহরেণ িফের যাo া: যিদ 
যানবাহনগিুল dতগিতেত যাtা করেত চা , তাহেল eক  িনিদ  মাiেলেজ পৗঁছােনা গেল, াiভারেক বলার জন : "তেলর পিরবতেনর সম ", 
তখন pযিুk 2 িডভাiেসর pে াজন হেব aিডo kমতা আেছ িকছু a ািpেকশন eমনিক eক  iuজার inারেফস জন  eক  িভিডo পদা eবং 
eক  কীেবাড (eক  e eম মত) pে াজন হেত পাের। ei kমতা পণ  Damselfish মাধ েম uপলb। 
* নাট: ei নমনুা পিরকlনা থেক pত  eবং গাপনী  তথ  ছdেবিশত বা সরােনা হে েছ 

3.2 Competitive Comparison 

OEMs who want to benefit from the trend toward Product Category One their products, typically 
outsource their needs.  This allows the OEMs to concentrate on the design and application of 
their specific appliance without having to worry about the Product Category One aspect.  
Outsourcing this part saves the OEM in development costs, and more importantly, saves time in 
getting the appliance to the market. 

• Outsource Provider 1.  The processor used is somewhat slower and parts costs are higher than 
with Technology Manufacturer 1’s CPU chip.  This company, by virtue of its parent being a 
contract manufacturer‐assembler of smart devices, is primarily hardware‐focused.  It would not 
be easy for Outsource Provider 1 to switch from Technology Manufacturer 2’s chip to 
Technology Manufacturer 1’s. 

• Outsource Provider 2.  This company seems to be market‐segmenting to concentrate more on 
the multi‐media market represented mainly by ATMs and kiosks (such as betting kiosks) which 
require a keyboard and a screen for user interface. 

• Outsource Provider 3.  This company moved in the wrong direction from the start by using their 
own proprietary software which is built into their devices.  This puts them at a real 
disadvantage.  Their devices are the slowest, and the least flexible, but still fine for certain non‐
demanding purposes.  The company has done some work for the HVAC market.  Their lower 
price reflects their limitations. 

• Outsource Provider 4.  This company, located in Vancouver, in close proximity to Software 
Manufacturer 1, is primarily a software company made up probably of ex‐Software 
Manufacturer 1 people.  This explains their emphasis on the Technology 2 software.  Despite 
Software Manufacturer 1’s operating system dominance in one market, the Technology 2 
market is different.  There are many widely‐used Technology 2 operating systems.  This 
company buys their hardware from Outsource Provider 1. 
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• Outsource Provider 5.  Outsource Provider 5 is a European‐based company.  Its products are 
distributed and supported in America by a separate corporation in California.  This extra layer 
may explain the added price.  Specs are similar to those of Outsource Provider 1. 

Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering.  RNSE has made a considered effort to offer the 
fastest CPU chip and to build in the widest range of capacity (from low amounts of FLASH and 
SDRAM up to high amounts).  RNSE tries to make its units compatible with all the major top-
tier Technology 2 world operating systems and will work with the second- and third-tiers as well. 

*Note: Propriety and confidential information has been disguised or removed from this sample 
plan. 

OEM পণ  যারা পণ  িবভাগ eক তােদর পণ  pবণতা থেক uপকৃত হেত চান, সাধারণত তােদর pে াজন আuটেসাস। e  পণ গিুলর eেকর 
িদেকর িবষ  সmেক িচnা না কেরi OEMগিুল তােদর িনিদ  uপাদােনর নকশা eবং pে ােগর uপর মেনােযাগ কndীভূত কের। ei aংশ 
Outsourcing Training un ন খরচ মেধ  OEM সংরkণ করনু, eবং আেরা গরুtুপূণ, বাজাের pে াগ পেত সম  স । 
• আuটেসাস pাভাiডার 1. ব ব ত pেসসর িকছুটা ধীর eবং aংশীদাির খরচ pযিুk psতকারেকর 1 eর CPU িচেপর চে  ucতর। ei 
কাmানী, তার িপতা বা মাতা sাট িডভাiেসর eক  চুিk িনমাতা - eেসmিলং eর সদশৃ, মূলত হাডo ার-কিndক। আuটেসাস pাভাiডার 1 
eর জন  pযিুk psতকতা 2 eর িচপ থেক pযিুk psতকতা 1 eর সiুচ করা সহজ হেব না। 
• আuটেসাস pাভাiডার 2. ei কাmািন  মলূত e eম eবং িকos ( যমন ব ং িকos) dারা পিরচািলত মািl িমিড া মােকেটর uপর 
মেনািনেবশ করার জন  বাজার-সগেমেnর মেতা মেন হেc যা eক  কীেবাড eবং iuজার inারেফেসর জন  পদার pে াজন। 
• আuটেসাস pাভাiডার 3. ei কাmািন তােদর িনজs মািলকানা স o ার ব বহার কের শরু ুথেক ভুল িদক থেক সরােনা যা তােদর 
িডভাiেসর মেধ  িনিমত হ । e  eক  বাsব aসিুবধা e তােদর রােখ তােদর িডভাiসগিুল সবেচে  ধীরতম, eবং সবেচে  কম নমনী , িকn 
িনিদ  a-দািবর uেdেশ  eখনo জিরমানা। কাmািনর eiচিভeিস বাজােরর জন  িকছু কাজ কেরেছন। তােদর িনm মূল  তােদর সীমাবdতা 
pিতফিলত। 
• আuটেসাস pাভাiডার 4. সফটo ার িনমাতা 1 eর িনকটবত  ভ ানkভাের aবিsত ei কাmািন মলূত eক  সফটo ার কাmািন যা 
pাkন সফটo ার িনমাতা 1 জন লােকর সmবত গ ত। ei pযিুk 2 স o ার তােদর জার ব াখ া। eক  বাজাের সফটo ার িনমাতা 1 eর 
aপাের ং িসেsম আিধপত  সেtto, pযিুk 2 বাজার িভn। aেনক ব াপকভােব ব ব ত pযিুk 2 aপাের ং িসেsম আেছ। ei কাmানী 
Outsource Provider 1 থেক তােদর হাডo ার িকেনেছ 
• আuটেসাস pাভাiডার 5. Outsource Provider 5 eক  iuেরাপী  িভিtক কাmািন। ক ািলেফািন ার eক  পথৃক কেপােরশন dারা 
আেমিরকার পণ গিুল িবতরণ eবং সমিথত। ei aিতিরk sর যাগ দাম ব াখ া করেত পাের। sসগিুল Outsource Provider 1 eর 
aনরুপূ। 
রাসাফারিবn িনলফারড a াn সn iি িন ািরং আরeনeসi dততম CPU িচপ aফার eবং সবািধক িবsৃত পিরসর (কম পিরমােণ াশ eবং 
eসিডআরeeম থেক uc পিরমােণ) িনমােণর জন  eক  pচিলত pেচ া কেরেছ। RNSE তার iuিনট সমs pধান টপ- ার pযিুk 2 িবে র 
aপাের ং িসেsেমর সােথ সাম স পূণ করেত চ া কের eবং িdতী  eবং তৃতী  sেরর সােথ কাজ করেব। 
* নাট: ei নমনুা পিরকlনা থেক pত  eবং গাপনী  তথ  ছdেবিশত বা সরােনা হে েছ 
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3.3 Sourcing 

The chips and other basic building blocks used in Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering’s 
Product Category One platforms can be purchased from a number of large distributors.  Sourcing 
is not a problem, but order scheduling must be given careful attention.  Shortages can occur, 
making it necessary to order well in advance and to stockpile in order to make certain that sales 
does not outstrip production. 

রাসাফারিবেনস িনলফারড a াn সn iি িন ািরংে◌র পণ  ণী eক p াটফেম িচপস eবং aন ান  মৗিলক িবিlং bকগিুল বশ কে ক  ব  
িডিsিবuটর থেক k  করা যা । সাসািজং কান সমস া ন , তেব aডার িনধারেণর জন  aবশ i সতকতা aবলmন করা uিচত। শটকাটগিুল 
ঘটেত পাের, যা আেগ থেকi ভালভােব aডার করার জন  pে াজনী তা তির কের eবং িনিদ  কের য, িবk গিুল u পাদন ছা াi না। 

3.4 Technology 

Technology is moving at a rapid pace.  The first commercial computer in the early 1970’s had a 
speed, measured in megahertz, of only 0.1 Mhz.  Now computers are on the market that race at 
1,000 Mhz.  Although the speed may still increase, a bigger area for growth involves Technology 
2 systems, (rather than personal computers) and especially the Technology 1 use of those 
Technology 2 systems.  In a speech by Hewlett Packard CEO, Carly Fiolani, aired on television 
4/18/2000, in the future nearly….”every appliance, yes, even the toaster, will be connected to the 
Internet.” Ms.  Fiolani’s vision includes an “Information Utility” which, in her opinion, would 
work in a similar manner to the gas company, the electric or the water and sewer utility.  For all 
of the 20th century, manufacturers have produced their appliances under a certain protocol of 
“assumed power.” They have taken it for granted that every consumer has a Power Service 
Provider (PSP) that supplies 110 AC to wall sockets all through the house.  The appliance 
makers simply include a power cord and an appropriately sized plug.  The consumer merely 
plugs the unit in and pays for whatever power he actually uses.  The emerging technology now 
refers to another protocol of “assumed communication.” 

In the future, appliance makers will assume that everyone has an “Information Service Provider,” 
and will build in Technology 1 right into every Technology 2 component that goes into each 
appliance.  The consumer will expect it, just as he or she expects a 110AC power cord.  He will 
plug in the appliance and register it with that Information Utility referred to by Ms.  Fiolani.  
Let’s say the appliance is a VCR.  Until now, we have had to program the VCR ourselves before 
we leave the house if we want it to record a program on TV that will air while we’re away. 

We also have to hope we did it right and actually record the last round of the Masters Golf 
Tournament (and not end up with several hours of some home shopping channel).  However, 
with the new protocol, we will be able, from wherever we are, to simply contact our Information 
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Utility (which will have all our appliance records) and say: “Record the Masters for me today.” It 
will all be arranged remotely by the service provider and it will be included in our monthly bill.  
From any remote location, we’ll be able to turn our house lights on, turn down the heat, lock or 
unlock the house, turn off the hot water heater, sprinkle the lawn, etc.  According to Forrester 
Research, Inc.  of Cambridge, Ma., by the year 2002 7% of U.S. homes will have security 
systems, lights, heat, and appliances that can tap the Internet.  This will be a $1 billion market 
alone. 

Product Category One appliances are not going to be reserved for simple on/off features.  Now 
available on the market are many very sophisticated appliances such as a printer, a sewing 
machine with computerized embroidery capability, or data stream music.  At the moment these 
are PC-dependent.  Take a high-tech sewing machine like a Pfaff Model 7570.  This machine 
with its Technology 2 system can perform complex sequences of operations including executing 
pre-programmed patterns and monograms and fonts.  The difficult operations which are very 
user-interface intensive can be performed by the general-purpose PC into which the sewing 
machine (like a printer peripheral) is plugged instead of by the sewing machine’s Technology 2 
system.  If this user-interface capability had to be built into the Technology 2 system of the 
sewing machine, the cost of that machine would skyrocket. 

Likewise, the MP3 player (data stream music) is extremely CPU-intensive.  At the moment the 
encoding takes place on the general-purpose PC which allows the music player to have much 
lower requirements for CPU and memory.  These devices are essentially one step removed from 
the Internet.  Technology is moving quickly to remove the PC intermediary thus making the 
devices able to communicate directly with a content provider.  Those capabilities of the general-
purpose PC will be replaced by the Internet itself thus making the appliances more flexible, more 
portable, and less expensive.  PCs themselves will metamorphose into very light-weight, very 
inexpensive units without hard disks and without extensive memory.  All these aspects will be 
provided by the Internet itself. 

Need to use “Winword”? Just log onto the Internet and download the program or any other 
software you want.  And, it will always be the latest version. Need file capacity? That too, can be 
provided by the Internet.  A user can move around the globe and access his/her files from a very 
portable laptop.  If the laptop is lost or damaged there will not be a crisis.  Simply buy another 
(for maybe $100).  All your files are safe, located elsewhere.  Forrester Research predicts that by 
2002 43% of all “smart” products will be non-PC devices.  According to International Data 
Corporation of Framingham, MA. by the year 2004 such appliances will exceed PCs. 

pযিুk dত গিতেত চলেছ। 1970 সােলর pথম িদেক pথম বািণিজ ক কিmuটােরর গিত িছল, মগাহাটজ-e মাপা যা িছল মাt 0.1 মগাহাটজ। 
eখন বাজাের বাজাের রে েছ 1000 মহজ-e রিসং। যিদo গিত eখনo বা েত পাের, তেব বিৃdর জন  eক  ব  kt pযিুk 2 িসেsমগিুল 
(ব িkগত কিmuটােরর পিরবেত) eবং িবেশষত pযিুk 1 pযিুkর দু  পdিত ব বহার কের। িহuেলট প াকােডর িসio কািল ফালািন ার ভাষেণ 
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ভিবষ েত pা  4/18/2000 টিলিভশেন সmpচািরত ... "pেত ক যnt, হ াঁ, টাsরo inারেনেটর সােথ যkু হেব।" িমেসস ফালািন'র দিৃ  
eক  "iনফরেমশন iu িল " যা তার মতামত, গ াস কাmািনর aনরুপূ পdিতেত কাজ করেব, বদু িতক বা পািন eবং িসভার iu িল । 
িবংশ শতাbীর সকেলর জন , িনমাতারা "aিভিহত শিk" eর eক  িনিদ  pােটাকেলর aধীেন তােদর যntগিুল তির কেরেছন। তারা e  gহণ 
কেরেছ য pেত ক gাহেকর eক  পাo ার সািভস pাভাiডার (িপeসিপ) রে েছ য  110 ঘনিমটার pাচীেরর সেকট সরবরাহ কের সমs ঘেরর 
মাধ েম । যnt psতকারক কবল eক  kমতা কড eবং eক  uপযkু আকােরর pাগ anভুk gাহক কবল iuিনট plugs eবং িতিন আসেল 
য kমতা kমতা জন  বহন কেরনা। uধমখুী pযিুk eখন "aনমুানকৃত যাগােযাগ" eর aন  eক  pােটাকলেক িনেদশ কের। 
ভিবষ েত, যnt psতকারেকরা pেত েকi "iনফরেমশন সািভস pাভাiডার" রাখেব eবং pেত ক  pযিুkর pিত  pেজেkর মেধ  1  pযিুkর 
মেধ  pযিুk 1  িনমাণ করেব। ভাkা e  আশা করেব, ক যমন  িতিন 110AC পাo ার কড আশা কেরন। িতিন pে ােগ pাগ iন 
করেবন eবং সi তথ  eন eর সােথ িনবিnত করেবন যা িফিজoিল া dারা সিূচত হেব। চলনু শরু ুকরা যাক ei যnt  eক  িভিসআর। eখন 
পযn, বাি র বাiের যাo ার আেগ আমােদরেক িভ.িস.আর.র pাgাম  করেত হেব যিদ আমরা িভেত eক  aনু ান রকড করেত চাi যা 
আমরা দেূর থািক তেব বাতােস যাব। 
আমরা আশা করিছ আমরা স ক কাজ  কেরিছ eবং pকৃতপেk মাsাস গl টুনােমেnর শষ রাun  রকড কেরিছ (eবং িকছু হাম শিপং 
চ ােনেলর কে ক ঘ ার মেধ  শষ নi)। যাiেহাক, নতুন pােটাকল সহ, আমরা যখােনi থািক না কন, আমােদর তথ  iu িল  (যা আমােদর 
সমs pে ােগর রকড থাকেব) সােথ যাগােযাগ করেত সkম হেবন eবং বলেবন: "আমার আজেকর মাsাস রকড করনু।" e  সমs দরূবত  
ব বsা করা হেব পিরেষবা pদানকারীর dারা eবং e  আমােদর মািসক িবল anভুk করা হেব। যেকােনা দরূবত  aবsােন থেক, আমরা 
আমােদর ঘেরর লাiট চাল ুকরেত পাির, তাপ ঘেুর ঘেুর ঘেুর বা লক করেত পাির, গরম পািনর িহটার বn কের ফলেত পাির, লন িছ ে  িদেত 
পাির iত ািদ। Forrester Research, Inc. কমিbেজর মেত , মা। 2002 dারা, মািকন যkুরাে র 7% বাি েত িনরাপtা ব বsা, 
লাiট, তাপ eবং inারেনটগিুল ট াপ করেত পাের eমন যntপািত থাকেব। ei eকমাt $ 1 িবিল ন বাজার হেব। 
পণ  িবভাগ eক িডভাiস সহজ চাল ু/ বn বিশ  জন  সংরkণ করা যােc না। eখন বাজাের পাo া যা  eমন eক  িpnার, কিmuটারাiজড 
সিূচিশেlর সামথ  বা ডাটা sীম স ীত সহ eক  সলাi মিশেনর মত aেনকগিুল aত াধিুনক যntপািত। মু েত ei িপিস িনভরশীল হ । eক  
Pfaff মেডল 7570 মত eক  uc pযিুkর সলাi মিশন িনন। তার pযিুk 2 িসেsম সে  ei মিশন pাক pাgাম িনদশন eবং 
monograms eবং ফn সmাদন সহ aপােরশন জ ল aনkুম স ালন করেত পােরন। খবু pচিলত ব বহারকারী-inারেফেসর ক ন 
aপােরশনগিুল সাধারণ uেdশ  িপিস dারা স ািলত হ  যার মেধ  সলাi মিশেনর pযিুk 2 িসেsেমর পিরবেত সলাi মিশন (যমন eক  িpnার 
পিরেফরাল) pাগ করা হ । যিদ ei ব বহারকারী-inারেফেসর kমতা সলাi মিশেনর pযিুk 2 িসেsেমর মেধ  তির করা হেতা, তাহেল সi 
মিশেনর খরচ বা েব। 
aনরুপূভােব, eমিপ 3 p ার (তথ  িsম স ীত) aত n CPU- িনিব । মু েত eনেকািডং সাধারণ uেdশ  িপিস e স ািলত যা স ীত p ার 
CPU eবং মমির জন  aেনক কম pে াজনী তা আেছ aনমুিত দ । ei িডভাiসগিুলর মূলত eক  পদেkপ inারেনট থেক সরােনা হ । িপিস 
মধ sতাকারীেক aপসারণ করার জন  pযিুk  dত গিতেত চলেছ যােত কের িডভাiসগিুল সরাসির িবষ বs সরবরাহকারীর সােথ যাগােযাগ 
করেত সkম হ । সাধারন uেdশ  িপিসে◌র ei kমতাগিুল inারেনেটর মাধ েম pিতsািপত হেব যমনভােব uপকরণগিুল আরo নমনী , আরo 
পােটবল eবং কম ব বহুল কের তােল। িপিস িনেজi খুব হালকা oজন, হাড িডs ছা া eবং িবনামেুল  মমির ছা া খবু সsা iuিনট রপূাnর 
হেব। ei সমs িদকগিুল inারেনেটর মাধ েমi দo া হেব। 
"Winword" ব বহার করেত হেব? শধু ুinারেনেট লগiন করনু eবং pাgাম বা aন  কানo স o ার ডাuনেলাড করনু। eবং, e  সবদা 
সবেশষ সংsরণ হেব। ফাiেলর kমতা pে াজন? য, inারেনট dারা uপলb করা যেত পাের eকজন ব বহারকারী সারা পিৃথবী জেু  eবং তার 
পােটবল ল াপটপ থেক তার ফাiলগিুল a ােkস করেত পােরন। যিদ ল াপটপ হািরে  যা  বা kিতgs হ  তেব কানo স ট থাকেব না। কবল 
aন  িকনেত (হ ত $ 100) আপনার সমs ফাiল িনরাপদ, aন  কাথাo aবিsত। ফরেরsার িরসাচ বেলেছ য 2002 সােলর মেধ  43% 
"sাট" পণ গিুল a-িপিস িডভাiস হেব। inারন াশনাল ডটা কেপােরশন aফ িমংহ াম মেত, eমe বছর 2004 dারা যমন applia 

Market Analysis Summary 
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The market for Product Category One devices is keyed to the production of Technology 2 
microprocessors.  Over 180 million 32-bit microprocessors are being delivered annually.  
Conservative estimates have the market growing at 22% annually.  Some estimates are much 
higher.  Market trends indicate that most, if not all, of these microprocessors will be wanting 
Technology 1.  At the present time, the number of makers of off-the-shelf Product Category One 
devices is limited and unlikely to be able to fill the demand. 

ণ  িবভাগ eক িডভাiেসর জন  বাজার pযিুk 2 মাiেkাpেসসর u পাদেনর keyed হ  pা  180 িমিল ন 32-িবট মাiেkাpেসসর বািষক 
িবতরণ করা হেc। রkণশীল aনমুান বাজাের বািষক 22% e kমবধমান আেছ। িকছু aনমুান aেনক বশী। বাজােরর pবণতা iি ত দ  য, 
aিধকাংশi যিদ না থােক তেব ei মাiেkাpেসসরগিুল pযিুk  চাiেব 1. বতমােন, aফ-দ -বালফু পণ  িনমাতাগিুলর পণ গিুলর সংখ া eকক 
িডভাiস সীিমত eবং দািব পূরণ করেত aসmাব । 

 

4.1 Market Segmentation 

Statistics related to Product Category One devices are very difficult to find, and when found, 
usually outdated.  A number of industry newsletters (Technology 2 Processor Watch, 
Microprocessor Report, Technology 2 Systems Programming) will give dollar figures from time 
to time for the total embedded market. 

In 1999 the market was quoted to be $3.5 billion and expected to grow to $9 billion by 2003.  
The Product Category One devices sold by RNSE are connected to this total Technology 2 
product market.  The more products that are produced, the greater the demand for Technology 1.  
According to Jim Turley, Editor-in-chief of Technology 2 Processor Watch…  “in 1997, more 
than 180 million Technology 2 32-bit microprocessors were shipped.  This does not include the 
32-bit microprocessors placed in the 80 million PCs, the three million MACs, or the 
approximately one million work stations.” Mr. Turley’s article goes on to state that if the low-
end 4-bit and 8-bit microprocessors were included, the totals would be more than doubled.  He 
estimates that there now exist about 35 low-end microprocessors in every middle-class North 
American home.  It is, however, the 32-bit sector that is growing fastest.  It is this sector that is 
most meaningful in projecting the market for RNSE’s products.  Of this total of 180 million 32-
bit microprocessor units, the market research firm of Information Architects, claims that the 
market is broken up roughly into thirds: 

• Office Automation (34%).  This included laser printers, faxes, feature phones, etc. 
• Consumer (33%).  Includes video games, portable games, CD players, and high‐end audio visual 

equipment. 
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• Communications (28%).  Includes network hubs, routers, switches, telephone infrastructure 
equipment. 

• Automotive (3%). 
• Military (1%). 
• Other (1%). 

Since the total dollar market is predicted to grow from $3.5 billion to $9 billion in the five years 
1999-2003, we will assume a 22% annual growth rate over the next three years.  Although the 
180 million shipped 32-bit microprocessor data was for 1997, we have not made any growth 
assumptions for the period 1997-1999, but will apply the 22% annual growth during the next 
three years to the 1997 data.  It is however highly likely that the market has grown substantially 
over that period 1997-1999. 

In addition to the new Technology 2 microprocessors, there are hundreds of millions of older 4-
bit, 8-bit and 16-bit boards that have already been sold.  These too, although ignored in the 
market study, represent a potential demand for Product Category One devices retrofitted into 
many of those microprocessors. 

The 33% consumer share of the market is characterized by high production runs and price-
sensitivity.  VCRs and MP3 players are good examples of products in this consumer market 
segment.  Similar comments can be made concerning the office automation market segment as 
well. 

The third large sector of the market, telecommunications (28%) does not appear to be as price 
sensitive nor are production runs as large.  It is this sector that has so far accounted for the 
majority of Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering’s sales. 

The other category, representing only 1% of the total, probably includes various industrial 
automation products as well as testing and instrumentation.  These fields, although small in 
relation to the three major categories, still accounts for over two million microprocessors placed 
in high-ticket equipment, nearly all of which will need Internet connectivity. 

পণ  িবভাগ eক সােথ সmিকত পিরসংখ ান eক িডভাiস খুেঁজ পাo া খুব ক ন, eবং যখন পাo া যা , সাধারণত পরুােনা। বশ কে ক  িশl 
িনuজেলটার (pযিুk 2 pেসসর o াচ, মাiেkাpেসসর িরেপাট, টকেনালিজ 2 িসেsম pাgািমং) মাট eমেবেডড বাজােরর জন  সম  সম  
ডলােরর পিরমান দেব। 
1999 সােল বাজাের 3.5 িবিল ন ডলার মেূল র udৃিত দo া হ  eবং 2003 সাল নাগাদ 9 িবিল ন হ'ত বেল আশা করা হ । আরeনeসi 
dারা িবিkত পণ  িবভাগ eক িডভাiস ei মাট pযিুk 2 পণ  বাজাের সংযkু। u পািদত আেরা পণ , pযিুkর জন  বহৃtর চািহদা 1. িজম 
টরেল, pযিুk-e-pধান-eর pযিুk 2 pেসসর o াচ eর মেত ... "1997 সােল, 180 িমিল েনরo বিশ pযিুk 22-িবট মাiেkাpেসসরগিুল 
পাঠােনা হে িছল। ei 80 িমিল ন িপিস, িতন িমিল ন MACs, বা pা  eক িমিল ন কম sশন রাখা 32-িবট মাiেkাpেসসর anভুk না। 
" যkু Turley eর িনবn  বেল য িনm শষ 4-িবট eবং 8- িবট মাiেkাpেসসর anভুk িছল, মাট িdগণু বশী হেব। িতিন aনমুান 
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কেরেছন য eখন মধ  মধ িবt utর আেমিরকার বাি েত pা  35  িনm-শষ মাiেkাpেসসর রে েছ। eটা, তেব, 32-িবট সkর যা dততম 
হে  uঠেছ e  eমন eক  kt যা RNSE- eর পণ গিুলর জন  বাজাের pবিৃd লােভর জন  সবেচে  aথবহ। ei মাট 180 িমিল ন 32-
িবট মাiেkাpেসসর iuিনট, iনফরেমশন আিকেটকচােরর বাজার গেবষণা সংsা, দািব কের য বাজার  pা  িতন ভােগ িবভk: 
• aিফস aেটােমশন (34%)। eেত লজার িpnার, ফ াk, িফচার ফান pভৃিত anভুk রে েছ। 
• কনিজuমার (33%) িভিডo গম, পােটবল গম, িসিড p ার, eবং uc শষ aিডo িভজু াল সর াম anভুk। 
• যাগােযাগ (28%)। নটo াক হাব, রাuটার, সiুচ, টিলেফান পিরকাঠােমা সর াম anভুk। 
• মাটরগাি  (3%) 
• সামিরক (1%) 
• aন ান  (1%) 
যেহতু মাট ডলােরর বাজাের 1999-2003 পাঁচ বছের $ 3.5 িবিল ন থেক 9 িবিল ন hােসর পূবাভাস দo া হে েছ, আমরা আগামী িতন 
বছের 22% বািষক বিৃdর হার aনমুান করেবা। যিদo 180 িমিল ন 32-িবট মাiেkাpেসসর ডটার জন  1997-eর জন  পাঠােনা হে িছল, 
তেব 1997-1999 সমে র জন  আমরা কান pকােরর ধারণা gহণ কিরিন, তেব 1997 সােলর তথ গিুলেত পরবত  িতন বছের 22% বািষক 
বিৃd pে াগ করা হেব। তেব 1997-1999 সাল পযn বাজাের যেথ  পিরমােণ বিৃd পে েছ। 
নতুন pযিুk 2 মাiেkাpেসসর ছা াo শত শত কা  বছর আেগ 4-িবট, 8-িবট eবং 16-িবট বাড িবিk হে েছ। eiগিুলo, যিদo বাজার 
গেবষণা  uেপkা করা হ , সiসব মাiেkাpেসসরগিুলর মেধ  বশ কে ক  পণ  পনুঃpিতি ত পেণ র ণীিবভােগর জন  সmাব  চািহদা  
pিতিনিধt কের। 
বাজােরর 33% ভাkা aংশ uc u পাদন রান eবং মলূ  সংেবদনশীলতা dারা িচিhত করা হ । িভ.িস.আর.eস eবং eমিপ 3 p ারগিুল ei 
ভাগ পেণ র পণ গিুলর utম uদাহরণ। aনরুপূ মnব  aিফস aেটােমশন মােকট সগেমেnর সােথo করা যেত পাের। 
বাজােরর তৃতী  বহৃৎ খাত, টিলেযাগােযাগ (28%) মলূ  সংেবদনশীল বেল মেন হ  না বা uৎপাদনo ব  হ  না। e  eমন eক  kt যা 
eতিদন পযn Rosafarbenes Nilpferd & Sons pেকৗশল িবk  eর aিধকাংশ জন  দা ী। 
aন ান  িবভাগ, মাট 1% pিতিনিধt কের, সmবত িবিভn িশl aেটােমশন পণ  পাশাপািশ পরীkার eবং যntানষু  anভুk। ei ktগিুল, যিদo 
িতন  pধান িণর kেt ছাট, eখনo uc েকেটর সর ামগিুলেত রাখা দiু িমিল েনরo বিশ মাiেkাpেসসােরর a াকাun রে েছ, যা pা  
সবগিুলর জন  inারেনট সংেযাগ pে াজন হেব। 

4.2 Target Market Segment Strategy 

Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering plans to concentrate on the telecommunications 
segment of the market (28% of total market) as well as the industrial automation and testing and 
instrumentation segments (1% of total) as these sectors are most likely to have more demanding 
requirements which are suited to RNSE’s premier, cutting-edge of technology architecture.  
These sectors are most likely to be installing the Product Category 1 devices into high-ticket item 
instruments and appliances, thus making these clients less price-sensitive in relation to the high-
volume consumer (MP3 players, Palm Pilots, etc).  VARs and OEMs (Fortune 500 as well as 
venture capital start-ups) connected with these market sectors are the most attractive target 
customers for RNSE. 
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Rosafarbenes Nilpferd & সn iি িন ািরং বাজােরর টিলকিমuিনেকশন সগেমn (মাট বাজােরর 28%) পাশাপািশ িশl aেটােমশন 
eবং টিsং eবং যntাnীত aংশ (সামgীর 1%) uপর মেনািনেবশ করার পিরকlনা করেছ কারণ ei সkরগিুলেত আেরা চািহদা চািহদা থাকেত 
পাের যা RNSE eর িpিম ার, pযিুk sাপেত র কা া pােn uপযkু। ei সkরগিুল পণ  ণী 1  িডভাiসেক uc িকট আiেটম যnt eবং 
যntগিুলর মেধ  iনsল করার সmাবনা রে েছ, eiভােব uc kান ভাkােদর (eমিপ 3 p ার, পাম পাiলট iত ািদ) সmেকর kেt ei kাে nেক 
কম মূল  সংেবদনশীল কের তােল। ei বাজার kেtর সােথ সংযkু VARs eবং OEMs (ফরচুন 500 eবং সiসােথ ভনচার ক ািপটাল 
sাট আপ) হল RNSE eর জন  সবেচে  আকষণী  টােগট gাহক। 

4.2.1 Market Needs 

The market, whether it is a maker of telecommunication switches, industrial automation 
equipment, or a VAR with a time and money-saving idea for a specific industry, wants to 
concentrate on its special product and bring it to the market place as soon as possible–hopefully 
ahead of the competition.  They want to out-source the Technology 1 need because they know 
that trying to engineer it themselves would be more expensive and slow down the launch of their 
end product by six to nine months.  Some Technology 1 needs, for example, an inexpensive 4-bit 
microprocessor lodged in a thermostat, can be satisfied without spending $350-650 for a 
Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering Product Wrasse.  This need would be satisfied by 
one of the low-end devices (like Outsource Provider 3).  RNSE needs to focus on the customers 
with the more demanding requirements for Product Category One. 

বাজার, e  eক  টিলেযাগােযাগ িশেlর জন  eক  সম  eবং aথ-সংরkেণর ধারণা সে  eক  টিলেযাগােযাগ সiুচ, িশl s ংিk তা 
যntপািত, বা eক  VAR eক  িনমাতা িকনা, তার িবেশষ পণ  uপর মেনােযাগ eবং যত তা াতাি  সmব বাজাের e  আনেত চা  - 
pিতেযািগতা  eিগে  আশাবাদী তারা টকেনালিজ 1 pে াজেনর বাiের সাস চা  কারণ তারা জােন য e র iি িন ার করার চ া করা তােদর 
পেk আরo বিশ ব বহুল eবং তােদর শষ পণ  ছ  থেক ন  মাস পযn লmা হেব। িকছু pযিুk 1 pে াজন, uদাহরণsরপূ, eক  থােমাs াট 
মেধ  দাে র eক  সsা 4-িবট মাiেkাpেসসার, eক  Rosafarbenes Nilpferd & সn iি িন ািরং পণ  Wrasse জন  $ 350-
650 খরচ ছা া সn  হেত পাের। ei pে াজন eক  িনm শষ িডভাiস (যমন Outsource Provider 3) dারা সn  হেব। পণ  িবভাগ 
eক জন  আেরা চািহদা চািহদা সে  gাহকেদর uপর RNSE ফাকাস করা pে াজন। 

4.2.2 Market Trends 

The market trend is to add Technology 1  to just about everything, leading eventually to a view 
of the future well-expressed by the CEO of Hewlett-Packard (see the section on Technology).  
The trend is moving so quickly that the market is having problems keeping pace with the 
demand.  Reports of component shortages among chip makers have been in the business news.  
For the foreseeable future, we can expect Technology 1 products to be a sellers’ market. 

রর pবণতা  কবল pযিুk সmেক eক  িবষ  যাগ কের, যা পরবত েত িহuেলট-প াকােডর িসio (pযিুk িবভােগর িবভাগ দখনু) dারা 
সpুভাত ভিবষ েতর eক  দিৃ ভি র িদেক agসর হ । ei pবণতা eত dত চলেছ য বাজাের চািহদার সে  সাম স  রেখ সমস া হেc। িচপ 
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িনমাতােদর মেধ  কেmােনn ঘাটিত pিতেবদন বািণিজ ক খবর হে েছ। ভিবষ েতর ভিবষ েতর জন , আমরা আশা করেত পাির pযিুk  1  
পণ  eক  িবেkতােদর বাজার হেত পাের। 

4.2.3 Market Growth 

The market for 32-bit microprocessors totalled $3.5 billion in 1999 and is expected to grow to $9 
billion by 2003.  This amounts to a 22% annual growth rate (see the section on Market 
Segmentation).  In 1997 180 million 32-bit microprocessors were delivered, not counting those 
that were used in computers and work stations.  A 22% growth rate comes to an additional 40 
million annually.  Nearly all of these (180 million plus 40 million annually) will need 
Technology 1.  The total unit sales projected for Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering in 
the third year will amount to only .00014 of that.  In the absence of more specific market data, 
we have projected market growth at 22% for every segment of the Technology 1 market, 
although it is likely that some segments will grow faster than 22% annually and others perhaps 
less. 

32-িবট মাiেkাpেসসেরর বাজাের 1 999 সােল 3.5 িবিল ন ডলার eবং 2003 সােলর মেধ  9 িবিল ন মািকন ডলার হo ার সmাবনা 
রে েছ। e  22% বািষক বিৃdর হার (বাজার িবভােগর িবভাগ দখুন)। 1997 সােল 180 িমিল ন 32-িবট মাiেkাpেসসর িবতরণ করা 
হে িছল, কিmuটার eবং কমsলগিুলেত ব ব ত যগিুল গণনা করা হ িন। eক  22% বিৃd হার eক  aিতিরk 40 িমিল ন বািষক আেস। 
pা  সব (180 িমিল ন pাস 40 িমিল ন বািষক) pযিুk pে াজন হেব। তৃতী  বছের Rosafarbenes Nilpferd & সn iি িন ািরং 
জন  aিভিkp মাট iuিনট িবk  শধুমুাt .00014 য পিরমাণ হেব আেরা িনিদ  বাজােরর তথ  aনপুিsিতেত, আমরা pযিুk 1 বাজােরর 
pিত  িবভােগর জন  22% eর মেধ  বাজার বিৃdর pবণতা দিখে িছ, যিদo e  সmবত িকছু িবভাগ 22% বািষেকর চে  dততর হেব eবং 
aন রা হ েতা কমেব। 

4.3 Industry Analysis 

The industry encompassing Technology 2 microprocessors, the operating systems housed in 
them, the makers of components used to build them, and the people developing software to make 
special applications possible is quickly mushrooming into one of the world’s largest industries.  
To be successful in marketing a Product Category One device it is essential to understand the 
patterns and major players in the industry. 

ei pযিুkর মেধ  রে েছ pযিুk 2 মাiেkাpেসসর, তােদর মেধ  রে েছ aপাের ং িসেsম, তােদর তির uপাদানগিুল তির করা, eবং িবেশষ 
a ািpেকশনগিুল তির করার জন  সফটo ার তিরর মানষুগিুল dত িবে র বহৃtম িশlগিুলর মেধ  eেকর িদেক ঝঁুেক পে । eক  পণ  িবভাগ 
eক িডভাiস িবপণন সফল হেত িনদশন eবং িশেlর pধান খেলা া েদর বঝুেত pে াজনী । 
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4.3.1 Competition and Buying Patterns 

Currently, demand for the Product Category One devices outstrips supply.  With the trend of 
adding Technology 1 to almost any appliance, demand will continue to grow.  The variety of 
offered platforms and configurations of such devices lead to the market fragmentation where no 
incumbent company holds a major market share.  For low-end devices, pricing is one of the 
major factors.  However, for high-end devices, such as the products supplied by Rosafarbenes 
Nilpferd & Sons Engineering, high technical specification and flexibility with major operation 
systems are more important. 

বতমােন, পণ  ণী eক িডভাiেসর জন  চািহদা সরবরাহ outstrips। টকেনালিজ 1 যাগ করার pবণতা pা  কানo যntপািত িদে , চািহদা 
বা েত থাকেব। psািবত pাটফমগিুলর িবিভn eবং ei ধরেনর িডভাiসগিুলর কনিফগােরশনগিুল বাজােরর িবভিkর িদেক পিরচািলত কের 
যখােন কানo anিনিহত সংsার eক  pধান বাজার aংশ থােক না। িনm শষ িডভাiসগিুলর জন , মূল  pধান কারণগিুলর মেধ  eক । 
যাiেহাক, uc শষ িডভাiেসর জন , যমন Rosafarbenes Nilpferd eবং সn iি িন ািরং dারা সরবরািহত পণ , uc কািরগির 
sিসিফেকশন eবং pধান aপােরশন িসেsেমর সােথ নমনী তা আরo গরুtুপূণ। 

4.3.2 Main Competitors 

The main competitors for Rosafarbenes Nilpferd & Sons Engineering’s products are listed in the 
section on Competitive Comparison.  The listed competition is unlikely to even come close to 
satisfying a small portion of the demand for Product Category One devices indicated by market 
research.  One hundred, eighty million 32-bit microprocessors being delivered annually with a 
projected growth rate of 22% is a huge market for Technology 1, not to mention the billions of 
microprocessors already delivered in stock configuration.  Obviously, much of the Technology 1 
will be done by internal engineering.  But this option has serious drawbacks for the company 
trying to develop this feature on its own.  First, its engineers have to examine hardware and 
software options, which, given the number to choose from, could take months. 

• Will the component support the input/output (I/O) requirements needed by the product? 
• Do separate add‐on components need to be designed and manufactured? 
• Which operating system vendors support the component? 
• Does the hardware vendor support the operating system (O/S) vendor? 
• What about integration of the hardware and software? 

After months of evaluation, and spending $25,000 on a leading real-time operating system (plus 
another $10,000-$20,000 buying and building hardware), more months will pass building, 
debugging, and integrating the operating system with the software.  More time is spent writing 
the application.  An engineer (who is an expert in the chosen operating system) will need to be 
hired, and each year another $5,000 will need to be spent in O/S upgrades and software.  
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Keeping up with protocols and standards will also take time away from development efforts.  In 
the end, hundreds of thousands of dollars can easily have been spent just on the task of adding 
Technology 1 to the product internally.  The end product, now including Technology 1, will have 
been delayed getting to market by six to nine months.  This delay to market aspect is the 
strongest deterrent to attempting to engineer one’s own Product Category One device. 

*Note: Propriety and confidential information has been disguised or removed from this sample 
plan. 

pিতেযািগতামূলক তুলনা িবভােগ তািলকাভুk Rosafarbenes Nilpferd & সn iি িন ািরং eর pধান pিতেযাগীেদর তািলকা। 
তািলকাভুk pিতেযািগতা eমনিক বাজার গেবষণা dারা িনেদিশত পণ  িবভাগ eক িডভাiেসর চািহদার eক  ছাট aংশ সn  কাছাকািছ আসা 
aসmাব । eক  শত, আিশ িমিল ন 32-িবট মাiেkাpেসসর বািষক িবতরণ করা হেc 22% eক  pবdৃ বিৃdর হার সে  pযিুk 1 জন  eক  
িবশাল বাজার, sাক কনিফগােরশন iিতমেধ  হsাnর িবিল ন মাiেkাpেসসর uেlখ না। s তi, aেনক pযিুk 1 aভ nরীণ pেকৗশল dারা 
সmn হেব িকn ei িবকl  িনেজর জন  ei বিশ  িবকােশর চ া করার জন  কাmািনর গরুতুর দঘুটনা। pথমত, তার pেকৗশলীেক 
হাডo ার eবং স o ার িবকlগিুল পরীkা করেত হেব, যা থেক সংখ া  বেছ নo া হে েছ, মাসগেুলা িনেত পাের। 
• পণ  িক iনপটু / আuটপটু (আi / o) pে াজনী তা সরবরাহ করেব? 
• পথৃক a াড-aন uপাদানগিুলেক িডজাiন eবং ত ার করা pে াজন? 
• কান aপাের ং িসেsম িবেkতার uপাদান সমথন? 
• হাডo ার িবেkতা aপাের ং িসেsম (o / eস) িবেkতার সমথন কের? 
• হাডo ার eবং স o ার eর eকীকরণ সmেক িক? 
মলূ া ন কে ক মাস পের, eবং eক  নতৃsানী  বাsব সম  aপাের ং িসেsম (pাস aন  $ 10,000- $ 20,000 k  eবং হাডo ার 
িনমাণ) uপর $ 25,000 খরচ, আরo মাস স o ার সে  িবিlং, িডবািগং, eবং aপাের ং িসেsম eকীভূত হেব। a ািpেকশন িলখেত আেরা 
সম  ব  করা হ । eকজন pেকৗশলী (িযিন িনবািচত aপাের ং িসেsেমর eকজন িবেশষj) ভা া িনেত হেব, eবং pিত বছর $ 5000 ক 
O / S আপেgড eবং সফটo াের ব  করেত হেব। pােটাকল eবং মান সে  আপ রাখা eছা াo un ন pেচ া থেক সম  লাগেব। aবেশেষ, 
হাজার হাজার ডলার সহেজi aভ nরীণভােব পণ  pযিুk 1 যাগ করার কাজ  সহেজi ব  করা যা । বতমােন টকেনালিজ 1 সহ শষ পণ  
ছ  থেক ন  মাস পযn বাজাের িবিk করেত িবলিmত হেব। বাজার pবণতা ei িবলm eক  িনজs পণ  ণী eক িডভাiস pেকৗশলী চ া করার 
সবেচে  শিkশালী pিতবnক। 
* নাট: ei নমনুা পিরকlনা থেক pত  eবং গাপনী  তথ  ছdেবিশত বা সরােনা হে েছ 

4.3.3 Industry Participants 

There are several major components in the industry: 

• Microprocessor Manufacturers 
• The sheer variety and quantity of microprocessors is huge in relation to desktop computers.  

There are only a few choices with desktop computers as Technology Manufacturer 1’s MMMM 
architecture increasingly dominates.  But with microprocessors there are NNNN, PPPP, QQQQ, 
MMMM, and RRRR which represent only a tiny fraction of the total volume of microprocessors 
shipped each year.  Even if we restrict the count to only 32‐bit chips, there are more than 100 
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different microprocessors currently on sale.  This does not take count of the all the different 
speed grades or packaging options.  These 100 different microprocessors represent more than a 
dozen instruction‐set architectures and more than 30 different vendors worldwide.  Some of 
these manufacturers have large sales forces and large marketing budgets.  The ability to attract 
the attention of one of these large manufacturers is key to marketing Product Category One 
devices.  If the Product Category One device uses an Technology Manufacturer 1 chip, 
Technology Manufacturer 1 has a vested interest in pushing its CPU customers to use that 
particular device. 

িশেlর বশ িকছু pধান uপাদান রে েছ: 
• মাiেkাpেসসর ম ানফু াকচারার 
• ডsটপ কিmuটােরর সােথ তুলনা কের মাiেkাpেসসরগিুলর িনছক িবিভn পিরমাণ eবং পিরমাণ। pযিুk psতকারক 1 eর MMMM 
আিকেটকচােরর kমবধমান হাের িহসােব ডsটপ কিmuটােরর সােথ কে ক  পছn আেছ। িকn মাiেkাpেসসরগিুলর সােথ NNNN, PPPP, 
QQQQ, MMMM, eবং RRRR থােক যা pিত  বছের পাঠােনা মাiেkাpেসসরগিুলর মাট ভিলuেমর মাt ছাট aংশেক pিতিনিধt কের। 
eমনিক যিদ আমরা শধুমুাt 32-িবট িচপগিুলেত গণনা সীমাবd কের থািক, তেব বতমােন িবিk হo া 100 র বিশ মাiেkাpেসসর রে েছ। e  
সমs িবিভn গিতর gড বা প ােকিজং িবকেlর সংখ া গণনা কের না। ei 100  িভn মাiেkাpেসসরগিুল eক  ডজন িনেদশ-সট আিকেটকচারগুিল 
eবং িব ব াপী 30 র বিশ িভn িবেkতােদর pিতিনিধt কের। ei িনমাতারা িকছু ব  িবk  বািহনী eবং ব  িবপণন বােজট হ । ei বহৃৎ 
িনমাতােদর eক মেনােযাগ আকষণ করার kমতা পণ  িবভাগ eক িডভাiস িবপণেনর চািব। যিদ pাডাk ক াটাগির eকাun  eক  টকেনালিজ 
কািরগর 1 িচপ ব বহার কের, তাহেল তার psতকৃত কিmuটার  gাহেকর কােছ িনিদ  িডভাiস  ব বহার করার জন  টকেনালিজ psতকারেকর 1 

 sতnt আgহ রে েছ। 

Operating Systems 
Microprocessors must have an operating system in order to function.  Again, unlike the desktop 
market where DDDD dominates, there are many competing operating systems.  So many in fact 
that they are graded as “First Tier,” “Second Tier,” etc.  When a manufacturer of an automated 
milling machine chooses an Product Category One device, he will want one that is compatible 
with his chosen Technology 2’s operating system.  In fact, the first time he hears about a 
particular Product Category One device it is likely to be through the salesman who sold him his 
operating system.  If the operating system is GGGG, marketed by Software Manufacturer 2, for 
example, the salesman will recommend only Technology 1 devices that are compatible with 
GGGG. 

কাজ করার জন  মাiেkাpেসসারেদর eক  aপাের ং িসেsম থাকেত হেব। আবার, ডsটপ বাজােরর মেতা, যখােন িডিডিডিড িন ntেণ আেছ, 
সখােন aেনক pিতেযািগতামলূক aপাের ং িসেsম রে েছ। তাi তারা আসেল "pথম sর," "িdতী  sর" iত ািদ িহসােব ণীবd হ । তাi 
যখন eক  s ংিk  িমিলং মিশন psতকারী eক  পণ  ণী eক িডভাiস বেছ ন , তখন স তার পছnসi pযিুk 2 eর aপাের ং িসেsেমর 
সােথ সাম স পূণ eক । বsত, pথমবােরর মেতা িতিন eক  িবেশষ পণ  িবভােগর eক িডভাiস সmেক শেুনেছন, e  িবk কারী িযিন তার 
aপাের ং িসেsম  িবিk কের তার মাধ েম হেত পাের। যিদ aপাের ং িসেsম  িজিজিজিজ, সফটo ার িনমাতা 2 dারা িবিkত হ , 
uদাহরণsরপূ, সলসম ান শধুমুাt pযিুk 1 িডভাiেসর psাব করেব যা GGGG eর সােথ সাম স পূণ। 
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Market Integrators 
Market Integrators are often referred to as value added resellers (VARs).  There are countless 
VARs who develop special applications which are usually industry-specific.  For example, 
Reseller 1 is a VAR engaged in software related to building maintenance.  This involves Product 
Category One thermostats and other building maintenance connected equipment in large office 
buildings.  These VARs are heavy users of Product Category One devices. 

মােকট iিnেgটারগিুল pা i মান জা া িরেসলার (VARs) িহসােব uেlখ করা হ । aগিণত VARs আেছ যারা িবেশষ a ািpেকশন িবকাশ 
যা সাধারণত িশl িনিদ । uদাহরণsরপূ, িরেসলার 1 হেc eক  ভাণ যা রkণােবkেণর জন  তির সফটo ােরর সােথ জি ত। e  ব  
িবভােগর ভবনগিুলেত পণ  িবভােগর eক তাপsাপক eবং aন ান  িবিlং রkণােবkণ সর ামগিুল জি ত। ei VARs পণ  িবভাগ eক 
িডভাiস ভারী ব বহারকারীেদর হ  

 

OEMs 
Original Equipment Manufacturers have quickly recognized the importance of adding the power 
of the Internet to their equipment, for example, the manufacturer of an automatic scale for use in 
a production line.  The scale will weigh every packet of tea passing along the belt to check that 
the weight is within certain tolerances.  If not, the packet is removed from the line by 
compressed air.  By adding Technology 1 to the scale, the scale’s activity no longer needs to be 
visually monitored by a human in the production hall, but can be remotely monitored from a 
central location.  This is especially interesting for a factory with a dozen production lines.  The 
same evolution is having an impact on almost every type of equipment.  The OEMs are 
important customers for Product Category One devices as the device adds very little cost relative 
to the ticket price of the equipment. 

*Note: Propriety and confidential information has been disguised or removed from this sample 
plan. 

ল সর াম psতকারকেদর dত তােদর সর াম inারেনট যাগ করার গরুtু sীকৃত, uদাহরণsরপূ, eক  u পাদন লাiন ব বহার করার জন  
eক  s ংিk  sল psতকতা sল বl বরাবর পাশ কাটা pিত  প ােকট uপেভাগ করা হেব য oজন িনিদ  সহনশীলতা মেধ  আেছ তা 
পরীkা করেত হেব। যিদ না হ , তাহেল প ােকট  সংkিচত হাo া dারা লাiন থেক সরােনা হ । pযিুk 1 sেল যাগ করার মাধ েম, sেলর 
কাযকলাপেক মানেুষর uৎপ◌াদনশীল হেলর দশৃ মানভােব নজরদাির করেত হেব না, তেব e  eক  কndী  aবsান থেক দরূবত  িনরীkণ করা 
যেত পাের। e  িবেশষ কের eক  ডজন কারখানা uৎপাদন লাiেনর জন  আকষণী । eকi িববতন pা  সব ধরেণর সর ােমর uপর pভাব 
ফেলেছ। OEM পণ গিুল পণ গিুল eকক িডভাiেসর জন  গরুtুপূণ gাহক িহসােব িডভাiেসর েকট মেূল র তুলনা  িডভাiস  খবু সামান  খরচ 
যাগ কের। 
* নাট: ei নমনুা পিরকlনা থেক pত  eবং গাপনী  তথ  ছdেবিশত বা সরােনা হে েছ 
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4.3.4 Distribution Patterns 

There are large established distributors of microprocessor chips, and other components.  It is 
possible that one, or all, of these distributors may consider offering an Product Category One 
device soon with a few limited configurations.  However, the main distribution channel for 
RNSE’s products is direct.  The buyer may have heard about RNSE through an Technology 
Manufacturer 1 salesman, or through an operating system salesperson, but the sale would be 
handled directly.  Most inquiries come initially via telephone or email over RNSE’s website. 

মাiেkাpেসসর িচপস, eবং aন ান  uপাদান বহৃৎ iনsল করা পিরেবশকেদর আেছ। eটা সmব য eক বা সমs, ei পিরেবশকেদর eক  
কে ক  সীিমত কনিফগােরশন সে  eক  পণ  িবভাগ eক িডভাiস শী i psাব িবেবচনা করেত পাের। যাiেহাক, RNSE eর পণ  জন  pধান 
বnন চ ােনল সরাসির হ । kতা eক  pযিুk psতকতা 1 সলসমান, aথবা eক  aপাের ং িসেsেমর িবেkতার মাধ েম RNSE সmেক 
শেুনেছন, িকn িবk  সরাসির পিরচািলত হেব। বিশরভাগ aনসুnান pাথিমকভােব টিলেফান বা iেমল মাধ েম RNSE eর oে বসাiেটর 
মাধ েম আেস। 
 

The End ,Thank you 

শষ ধন বাদ আপনােক 

 


