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িডিজটাল ইি�য়া কেপ�ােরশন  (ফরমারিল িমিডয়া ল�াব এিশয়া) 

আইিস�র মাধ�েম বুনকার অ�াডভা�েম�

উইভার,রেমশ �মার প�ােটল, CFC  �লাহটা,বারানিস

ি�পুরা



নকশা �তির, �াফ �তিরর �াক-তাঁত �ি�য়ােক অনু�ল করার জন� এক� ওেপন �সাস� িসএিড 

ূটুল, বুনেনর আেগ িবিভ� রেঙর সংিম�ণ এবং আকােরর সােথ স�ণ� �পাশাক িডিজটালভােব 

�দখার �মতা সহ বুনেনর জন� জ�াকওয়াড�  কাড� �িল �খাঁচা �দওয়া হয়।

আট� ওয়াক� : WSC বারানিস



ফাংশনাল সােপাট�

ওেয়ভ

িডজাইন

ফ�াি�কগােম��

ফ�াি�ক �র�ািরং

িডিজবুনাই™
CATD



আট� ওয়াক�  িডজাইনার

কা�মাইজড �ােফ �মা�েফর সরাসির অ�ন।

�য়ংি�য়ভােব ঘনে�র পরািমিত�িলর সােথ �ােফর আকার �শষ ক�ন ।

�য়ংি�য় রঙ �াস এবং রঙ �িত�াপন।

নকশা িমরিরং এবং পুনরাবৃি�।

রঙ ভরা নকশা করার ��চ �পা�র।

িবধান করেত পূরণ বুনা িনদশ�ন মেধ� িডজাইন।

�ফান & রঙ িভি�ক বুনা ভিত�  মেধ� আট� ওয়াক� ।

নকশায় IKAT �ভাব সৃি� করার িবধান ।

সুতা ভাসমান অেটা সনা�করণ এবং িনমূ�ল ।

�াফ িডজাইেনর সংখ�াসূচক �প �তিরর কাজ।

ম�ানুয়াল/িপয়ােনা/ইেলক�িনক কাড�  পাি�ং এর সমথ�ন।

নকশা মু�েণর �কৃত আকার।

িডজাইন ি�েয়শন

উইভ প�াটান�স সহ �াফ এিডট ক�ন

IKAT িভজু�য়াল

িরিপট িভজু�য়াল



ফ�াি�ক ি�েয়টর

নকশায় বুনেনর প�াটান� পূরণ/পিরবত� ন করার সুিবধা। 

�াফ সংেশাধন করার চূড়া� �মা�ফ সে� ভরা বুনা।

অিতির� ওয়াপ� বা অিতির� ওেয়ফ বয়ন সমথ�ন ক�ন ।

সুতার ঘন� পিরবত� েনর িবধান।

সুতা িসেকােয়ি�ংেয়র িবধান।

িবক� �থেক ঠাহর �� ও ব�াক সাইড এর ফ�াি�ক।

অেটা ক�াল�েলট িবল এর উপাদান।

2D ব�র উপর ফ�াি�ক �র�ািরং।

িডজাইেনর �াফ সাইজ কা�মাইজ করার িবধান।

সুিবধা করেত র�ািন তােরক & িনম�াণ িববরণ।

�ব��িতন জ�াকাড� স (িবএমিপ) এর জন� সমথ�ন ।

আট� ওয়াক�  �থেক �ফি�ক �া�ফরেমশন

2D অবেজে� ফ�াি�ক �র�ািরং



গােম��

�� এলাকায় জন� পিরক�করা করার ভিবষ��াণী করা আেগ গােম��স ওেয়িভং।

�পাশােকর পূব�িনধ�ািরত এবং কা�মাইজড �লআউট।

উপাদান পুনরাবৃি� �সট িবধান।

একই প�িত পুনরাবৃি� ক�ন �মাড �স�ংস জন� িডজাইন উপর �িত� 

িবন�াস অংশ�।

সুতার রং এবং ঘন� পিরবত� ন করার িবক� ।

�লআউট সংর�ণ, র�ািন ও মু�েণর সুিবধা।

িবধান করার র�ািন কািরগরী প�ক এর িবন�াস।
িডজাইন & ফ�াি�ক এিডট

�লআউট �তির করা হেয়েছ

বিড বড� ার

�াট� প�ু বড� ার

�স বড� ার



লাইে�িরেত তাঁত   �তির এবং সংর�েণর সুিবধা   ।

অেটা �জনাের�ং �াফ�ং, �পগ ��ান, ��ডিলং এবং টাই-আপ।

বুনা পুনরাবৃি� ক�না।

545 বুনন িনদশ�ন ��াগার।

ডাবল �লয়ার �ফি�ক �তিরর িবধান।

মাি� এবং কমে�� তাঁত �জনােরটর।

সুিবধা করেত �তির অিতির� ওয়াপ� িনদশ�ন।

সুতার িসেকােয়ি�ং।

সামেনর ও িপছেনর িদেকর কাপেড়র �শ�ায়ন।

কালারওেয়স িবিভ� সুতার রেঙর সংিম�েণর সােথ ফ�াি�কেক ক�না 
করেত কাজ কের ।

�ডািব ওেয়ভ

সুতা এিড�ং কের ওেয়ভ �তির

ইয়ান� কালার প�ােলটকালারওেয়জ (মাি� �ফি�ক িভজু�য়াল)ফ�াি�ক িভজুয়ালাইেজশন



রেঙর তািলকা �তির করার সুিবধা (বারাণসীর িডিজটাইজড জনি�য় িস� সুতার রেঙর ছায়া)।

ব�ভািষক সমথ�ন (�িনধ�ািরত ভাষা কাঠােমা)।

তৃতীয় পে�র িডজাইন টুেলর িনিব�� ইি�ে�শন।

�ক�ীয় সাভ� ােরর সােথ সৃি�র সুরি�ত সুর�া।

তথ� আমদািন/র�ািন করার িবধান।

ইউসার সােপাট�

ওেয়ভ লাইে�ির

িডজাইন & ফ�াি�ক লাইে�ির

গােম�� লাইে�িরমাি�িল�ুয়াল ��মওয়াক�



ির�ইেরেম�স সােপােট� ড ফম�াটস

আট� ওয়াক�

ওেয়ব

�াফ

ফ�াি�ক

গােম��

কালার ক�াটালগ

সােপাট�  এ� িরেকায়ারেম�

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 ক�ন           

ব�বহারকারীর ম�ানুয়াল

�িশ�ণ উপাদান

ওেপন �সাস� িরেপািজটির (িগটল�াব) 

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

অপাের�ং িসে�ম

িসিপইউ

�রম

এনভায়রনেম�

ডাটােবস



িডিজবুনাই™ এ ফ�াি�ক �া�ফরেমশন 

��চ  কালার িফলড িডজাইন ওেয়ভ িফলড িডজাইন

িডিজটাল ফ�াি�ক িরেয়ল ফ�াি�ক



িডিজটাল ফ�াি�ক Vs িরেয়ল  ফ�াি�ক

 িডিজবুনাই™ �ফি�ক  িসমুেলশন

িরেয়ল ফ�াি�ক  



গেবষণা ও উ�য়ন দ�র
ইেলক�িন� িনেকতন অ�ােনি� ,

6 িসিজও কমে�� �লািধ �রাড, নয়ািদি� -110003
�ফান। +91-11-24360199 / 24301756

�রিজ�াড�  অিফস
ুচতথ� তলা, সমৃি� �ভ�ার পাক� , �স�াল এমআইিডিস �রাড #2, 

অে�ির (পূব�), মু�াই
�ফান। +91-22-2831-2930/ 31

িডিজটাল ইি�য়া কেপ�ােরশন 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

