
�টকসটাইল িডজাইিনংিগ ওপন �শারস িশ এ িড �শাফটেৱয়র 

িডিজেটল ইি�য়া কেপ�ােরশন  ( হাননা �মিদয়া �লভ এিশয়া )

বূনকর এডভানসেমনট আই িশ � িগ খূথাংদা 

িডিজবূনাই � এম

িৱভর, রেমশ �মার প�ােটল, িসএফিস �লাহতা, ভারানাসী

িডজাইনর 
�মাহা�দ আইয়বু আনসারী

ভারানাসী

মিণপুর



আরটৱারক: 

ওপন �শারস ওইবা িশ এ িড টূল অমিন ম�িদ ি� লূম ��ােশসিগ িডজাইন ি�এসন , �াফ 

�জনেরট �তৗবা অমশূং জকারড কারডস বূ ওপ�মাইজ �তৗবিন ম�িদ িৱিভং িগ �থৗরাং 

�লাইি�ঙাইদা হাইিরবিশং অিস শাগেদৗিরবা িফ অ� মাংওইননা িডিজেটল ওইনা মচূ অমসূং 

মঔং মখল মখল হাপপগা �য়ংবা অ�বূিন।

দবিলয়ূ এস িশ ভারানাসী



ফংটসেনল শেপারট

ৱীভ

িডজাইনস

�ফভিরকগারেমনট

�ফভিরক �রনডিরং

িডিজবূনাই 
িশ এ � িড

� এম



আরটৱারক িডজাইনর

�মা�ফস বূ কসটমাইসদ �াফ দা অ�মক �য়কিশনবা য়াগিন।

মথনতা চপচানা �াফ শাইজ অমসূং �ডনিশ� িগ পারািমটরসবূ �শমৈজ।

মথনতা চপচানা মচূ বূ হনথহনবা অমিদ িশনিল।

িডজাইন িমরািরং অমসূং িরিপটস য়াগিন। 

কলর হাপপবা িডজাইন দিগ ইশেকটস �ানসেফারেমসন দা ওনবা য়াগিন।

িৱভ �পটরনস হাপলবা িডজাইন �শমবশূ য়াগিন।

এিরয়া অমসূং কলর দা �বসড �তৗবা িৱভ িফিলং য়াগিন আরটাৱরক দা।  

িডজাইন দা আই �ক এ � ইেফকট  ি�এট �তৗগিন ।

�অােটা িডেটকট অমসূং য়ারন ফেলাটস �লৗেথাকপা য়াগিন।

�াফ ডীজাইন িগ িনয়ূমিরক �ফারমদা পূেথাকপিগ ফংকটসন শূ য়াগিন।

�মনূএ�/িপআেনা/ইেলকে�ািনক কারড পনিচং �তৗবিগশূ শেপারট �তৗই।

িডজাইন িগ অেশংবা শাইজ শূ নমেথাকপা য়াই। 

িডজাইন ি�েয়শন

িৱভ �পটান�স য়াওরগা �াফ 
দা ইিডট �তৗবা  

আই �ক এ � িভজু�েয়ল

িরিপট িভজু�য়াল



�ফভিরক ি�এটর

িডজাইন দা য়াওিরবা িৱভ �পটরনস অ� িফল অমসূং �চনজ �তৗবা য়াগিন।

িৱভ হাপিশললবা �মা�ফ অ� ফাইেনলাইজ য়াগিন  কেরকসন িশিজননরগা।

অেহনবা িৱিভংসিগ ৱারপ অমিদ �ৱফট সু হাপপা য়াগিন।

য়ারন �ডনিশ� শূ �শমেদাক পা য়াগিন। 

য়ারন িশকেৱনিশং শূ �শমেদাক পা য়াগিন। 

�ফভিরকিগ মমাং অমসূং মিনং অ� �য়ংবা য়াগিন।

অচংবা �শল মিশং অ� মথনতা �হাতলককিন।

২ িড ওবেজকট িগ �ফভিরক �রনদিরং শূ য়াগিন।  

িডজাইনিগ �াফ শাইজ অ� �শমবা য়াগিন।

�ফভিরক অমসূং কনস�কসন িদেটলস অ� �লৗেথাকপা য়াগিন।

ইেলকে�ািনক জকারড শূ িশিজননবা য়াই ( িব এম িপ )

আট� ৱাক�  দিগ �ফভিরক দা ওনবা

2িদ অবেজ� দা �ফভিরক �র�ািরং �তৗবা



গারেমনট

িৱিভংসিগ মাংওইননা িডজাইনর িশংনা গারেমনট অ�বূ খংবা �য়ংবা য়াগিন।

গারেমনট অ�িগ  ি�িদফাইনদ অমসূং কসটমাইসদ �লআউট উগিন।

িরিপট কমেপােননট িশিজননবা য়াগিন।

�লআউট কমেপােননট অমামমিগ িডজাইনদা িরিপট �মাড �শ�ংস জূ য়াগিন। 

য়ারন িগ মচূ অমসূং অ�ংবা �শমবা য়াই।

�লআউট অ� �শভ,ইকসেপারট অমসূং  ি�নট �তৗবিগ থূেদাংচাবা য়াগিন  । 

�লআউটিগ �টকিনেকল িশট অ� �লৗেথাকপা য়াগিন। িডজাইন অমসূং �ফভিরক ইিডট 

ি�এেটদ  �লআউট 

�বািড

�াট�  প�ু �বােড� র

��াস �বােড� র              



িৱভ �শমবা অমিদ লাইে�িরদা �শভ �তৗবা য়াগিন।

�অােটা �জেনের�ং �াফ�ং, �পগ পলান,�এদিলং অম�ং টাই অপ য়াগিন।

িৱভিগ  িরিপট অ� �য়ংবা য়াগিন।

লাইে�িরদা ৫৪৫ িৱভিগ �পটরনস য়াওগিন।

দবল �লয়র �ফভিরক �শমবা য়াগিন।

মল� অমসূং কমপেলকস িৱভ �জনেরট �তৗবা য়াগিন।

অেহনবা িৱিভংসিগ ৱারপ অমিদ �ৱফট সু হাপপা য়াগিন।

য়ারন িশকেৱনিশং শূ �শমেদাক পা য়াগিন। 

�ফভিরকিগ মমাং অমসূং মিনং অ� �য়ংবা য়াগিন।

কলরিগ ফংটসন  অমা ওইনা য়ারনদা মখল মখলিগ মচূ হাপিশললগা 
�ফভিরক অ� �য়ংবা য়াগিন।

�ডািভ

কলরেৱস (মাি� �ফভিরক িভজূেয়ল)�ফভিরক িভজুেয়লাইেজশন

য়ারন িগ ইিদ�ং য়াওরবা িৱভ ি�েয়শন

য়ারন কলর �পেলট



কলর �কটেলাগ �শমবিগ খূেদাংচাবা �লগিন (ফাওরবা বারানািশিগ িশলক য়ারনিগ মখল মখলিগ 
মচূ অ� িদিজতাইস ওইনা)।

মল�িলংগূএল শূ শেপারট �তৗগিন (হাপেথাক হাপিশন য়াবা �লান)। 

থারড পার� িডজাইন টূলশূ িনংিথনা শমিজননবা য়াগিন।

�শনে�ল শরভর গা �চকিশননা পূননা �শমিমননগিন।

দাটা অ� হাপিশনবা অমসূং �লৗেথৗকপা য়াগিন।

য়ূজর শেপারট

িডজাইন অমসূং �ফভিরক 
লাইে�ির

মল�িলংগূএল ��মৱারক গারেমনট  লাইে�ির

িৱভ লাইে�ির



অচংবিশং সােপােট� ড ফম�াটস

আরটৱারক

িৱভ

�াফ

�ফভিরক

গারেমনট

কলর �কটেলাগ

শেপারট অমসূং িরকৱাইরেমনট 

h�ps://digibunai.dic.gov.in/

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

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

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

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

িডিজবুনাই ডাউনেলাড �তৗনবিগ           

য়ূজর �মনূএল

��িনং �ম�িরএল

ওপন �শারস �রসিপেরটির (িজ আই � �লভ) 

এ�এলএস,
এ�এলএসএ�,িসএসিভ

এচ�এমএল,িপএনিজ,
িবএমিপ

এচ�এমএল,িপএনিজ,
িবএমিপ

িপএনিজ,িবএমিপ

িবফ,এচ�এমএল,
িপএনিজ,িবএমিপ

�জিপিজ, িপএনিজ, 
িবএমিপউইে�াস ৭, উইে�াস 

৮ এ� উইে�াস ১০

আই৩ ওর এেবাভ

৪ িজিব ওর এেবাভ

জাভা 
(�জআরই  ১.৭.০.৭৯)

মাইএসিকউএল ৫.৬ 
ওর এেবাভ

ওপের�ং িশসেটম

িশ িপ য়ূ 

আর এ এম

ইনবাইরনেমনট

দাটােবস



ইশেকটস কলর িফলড িডজাইন      ৱীভ িফলড িডজাইন

িডিজেটল  �ফভিরক িরএল �ফভিরক

ইশেকটস দিগ  �ফভিরক দা ওনবা  িডিজবূনাই  � এম



িডিজেটল �ফভিরক অমসূং িরএল �ফভিরক

িডিজবূনাই       �ফভিরক িশমূেলসন                      � এম

িরএল �ফভিরক



িরশরস এনড িডভলপেমনট ওিফস
ইেলকে�ািনকস িনেকটন এনেনকস, 

৬ িশ িজ ও কমপেলকস �লািদ �রাড, িনয়ূ �দলিহ-১১০০০৩ 
�ফান নমবর: +৯১-১১-২৪৩৬০১৯৯ /২৪৩০১৭৫৬ 

�রিজে�ড ওিফস
৪ শূবা ফেলার, শামূ�িড �ভনটচর পারক, 

�শনে�ল এম আই িদ িশ #২, অনেদির (ইসট), মূমবাই।
�ফান নমবর:+৯১-২২-২৮৩১-২৯৩০/৩১

িডিজেটল ইি�য়া কেপ�ােরশন 
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