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TM

ট টাইল িডজাইিনংৰ বােব এটা মু উৎস CAD ছ েৱৰ

িডিজেটল ইি য়া কেপােৰচন (পূ বেত িমিডয়া লব এিছয়া)

অসম

Artwork: WSC Varanasi

িডজাইন সৃ ি , াফ ত কৰা আৰু বয়নৰ বােব জকাড কাড পাি কৰাৰ াক-তাঁত ি য়া
অনু িলত কৰাৰ বােব এটা মু উৎস CAD সঁ জুিল, যাৰ াৰা বয়ন কৰাৰ আগেত িবিভ ৰঙৰ
সংযু কৰণ আৰু আকাৰৰ সেত স ূ ণ পাছাকেটা িডিজেটলভােৱ চাব পােৰ।

কাযকৰী সমথন
বয়ন
িডজাইন

ফি ক ৰ ািৰং

পাছাক

ফি ক

িডিজবু নাই
CATD

TM

আটৱক িডজাইনাৰ
অনু িলত াফত মা ফৰ পানপ য়া অংকন।
য়ংি য়ভােৱ ঘন ৰ াচলৰ সেত াফৰ আকাৰ সমা কৰক।
য়ংি য় ৰং কেমাৱা আৰু ৰং সলিন কৰা।
িডজাইনৰ িতিব আৰু পু নৰাবৃ ি ।
চ ৰূ পা ৰৰ বােব ৰং ভিত িডজাইন।

িডজাইন সৃি

িডজাইনত বয়নৰ আিহ পূ ৰণ কৰাৰ ব ৱ া আেছ।
আটৱকত এেলকা আৰু ৰং আধািৰত বয়ন ভিত এটা িবক আেছ ।
িডজাইনৰ ওপৰত IKAT ভাৱ সৃ ি কৰাৰ ব ৱ া।
সূ তাৰ

াফত বয়ন আিহসমহূ সেত
স াদনা কৰক

াটেবাৰ য়ং িচনা কৰণ আৰু বজন কেৰ ।

াফ িডজাইনৰ সাংিখ ক ৰূ প

ত কৰাৰ ফাংচন আেছ

মনু েৱল/িপয়ােনা/ইেল িনক কাড পাি ং সমথন কেৰ।
িডজাইন ি ি ংৰ কৃত আকাৰ।

IKAT দশ
ৃ সমহূ

দশ
ৃ সমহূ পুনৰাবিৃ কৰক

ফি ক ি েয়টৰ
িডজাইনত বয়ন কাৰ পূ ৰণ/পিৰৱতন কৰাৰ সু িবধা আেছ।
ভিত বয়নৰ সেত মা ফ চূড়া কিৰবৈল াফ সংেশাধন।
অিতিৰ ৱাপ বা অিতিৰ

ৱ বয়ন সমথন কেৰ।

সূ তাৰ ঘন সলিন কৰাৰ ব ৱ া আেছ।
সূ তা অনু মৰ ব ৱ া।
কােপাৰৰ স ু খ আৰু িপছফালেটা চাবৈল িবক আেছ।
সাম ীৰ িবল য়ং গণনা কৰাৰ িবক আেছ।

আটৱকৰ পৰা ফি ক ৰপ
ূ া ৰৈল

2িড অবেজ ত ফি ক ৰ ািৰং।
িডজাইনৰ াফ আকাৰ অনু িলত কৰাৰ ব ৱ া।
কােপাৰ আৰু িনমাণৰ িবৱৰণ ৰ ািন কৰাৰ সু িবধা।
ই ইেল িনক জকাডৰ (BMP) লগেতও কাম কেৰ।

2িড অবেজ ত ফি ক ৰ ািৰং

গাৰেম
বয়নৰ আগেত পাছাকৰ পূ বানু মান কিৰবৈল িডজাইনাৰসকলৰ বােব খলৰ

।

পাছাকৰ পূ বিনধািৰত আৰু অনু িলত িবন াস।
উপাদানৰ পু নৰাবৃ ি িনধাৰণ কৰাৰ ব ৱ া।
িডজাইনৰ বােব িতেটা লআউট উপাদানত পু নৰাবৃ ি

মাড ছ ংছ আেছ

সূ তাৰ ৰং আৰু ঘন সলিন কৰাৰ িবক আেছ।
িবন াসেটা চভ, ৰ ািন আৰু ি

কৰাৰ সু িবধা আেছ।
িডজাইন আৰু ফি ক স

িবন াসৰ কািৰকৰী ীট ৰ ািন কৰাৰ ব ৱ া আেছ।

সীমা পাৰ

শৰীৰ

াট

প ু

সীমা

সৃি কৰা িবন াস

াদনা

ডিব ৱভ
বয়ন সৃ ি কৰাৰ আৰু লাইে ৰীত চভ কৰাৰ সু িবধা আেছ ।
াি ং, পগ
বয়ন পু নৰাবৃ ি

ন, ডিলং আৰু টাই-আপ য়ং উ পাদন কৰাৰ িবক আেছ।
শ ায়ন আেছ।

545 টা বয়ন আিহৰ পু িথভঁৰাল আেছ।
ডাবল লয়াৰ ফি ক সৃ ি কৰাৰ ব ৱ া।
ব আৰু জ ল বয়ন জেনেৰটৰ আেছ
অিতিৰ ৱাপ পটাণ সৃ ি কৰাৰ সু িবধা।
সূ তা অনু ম।

বয়ন সৃি সূতা স

াদনাৰ সেত

স ু খ আক িপছফালৰ ফি কৰ শ ায়ন।
ফি কৰ লগত িবিভ সূ তাৰ ৰঙৰ সংিম ণৰ চাবৈল কালাৰেৱ ব ৱহাৰ কৰা হয়।

ফি ক দশ
ৃ ায়ন

কালাৰেৱ (একািধক ফি কৰ দশ
ৃ সমহূ)

সূতাৰ ৰঙৰ পেলট

ব ৱহাৰকাৰীৰ সহায়
ৰঙৰ তািলকা সৃ ি কৰাৰ সু িবধা আেছ ।
ব ভািষক সহায়তা (অনু িলত ভাষাৰ

মৱক)।

ৃ
ততীয়-প
ৰ িডজাইন সঁ জুিলৰ িবেজাড় এক ীকৰণ।
চে ল চাভাৰৰ সেত সৃ ি ৰ সমূ হ সু ৰি ত সু সংগতকৰণৰ সু িবধা আেছ
বয়ন পুিথভঁ ৰাল

ডাটা আমদািন/ৰ ািন কৰাৰ ব ৱ া।

িডজাইন আৰু ফি ক
পুিথভঁ ৰাল

ব ভািষক

মৱক

পাছাক পুিথভঁ ৰাল

সমথন আৰু েয়াজনীয়তা
িডিজবু নাই ডাউনেলাড কৰক

https://digibunai.dic.gov.in/index.php/download

ব ৱহাৰকাৰী সহািয়কা
িশ ণ সহািয়কা

https://digibunai.dic.gov.in/manual/productmanual.pdf

মু

https://www.youtube.com/results?search_query=DigiBunai

উৎস ভঁৰাল (Git Lab)

https://gitlab.com/dic-tddd/digibunai

ূ
সমিথত িবন াসসমহ

ূ
েয়াজনীয়তাসমহ

অপােৰ ং িচে ম

িচিপইউ

ৰম
পিৰেৱশ

ডাটােবচ

h ps://digibunai.dic.gov.in/

িশ কম

জিপিজ, িপএনিজ,
িবএমিপ

বু নক

িৱফ, এইচ এমএল,
িপএনিজ, িবএমিপ

উইে াচ 7, উইে াচ 8
আৰু উইে াচ 10

আই3 বা তাৰ ওপৰৰ

াফ

িপএনিজ, িবএমিপ

4 িজিব বা তাৰ ওপৰৰ

ফি ক
জাভা
( জআৰই 1.7.0.79)

এইচ এমএল, িপএনিজ,
িবএমিপ

পাছাক

এইচ এমএল, িপএনিজ,
িবএমিপ

মাইএচিকউএল' 5.6
বা তাতৈক অিধক

ৰঙৰ কটালগ

এ এল, এ এ এ ,
িচএচিভ

িডিজবু নাইত™

চ

িডিজেটল ফি ক

চৰ পৰা ফি ক ৰূ পা ৰৈল

ৰং ভিত িডজাইন

বয়ন ভিত িডজাইন

কৃত ফি ক

িডিজেটল ফি ক vs কৃত ফি ক
কৃ ত ফি ক

িডিজবু নাই™ ফি ক অনু কৰণ

িডিজেটল ইি য়া কেপােৰচন
ৰিজ াৰড অিফচ
ু
চতথ
ৰ, স ি ভ াৰ পাক,
চে ল MIDC ৰাড #২, আে ৰী (পূ ব), মু াই
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ইেল িন িনেকতন পিৰিশ ,
ু িদ ী৬ CGO' কমে
লািধ ৰাড, নতন
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