ডডক্রিটাল ইক্রিো

য়পায়েশন
ফ

অপারেশনাল হ্যান্ডআউটস

1. ডডে ওয়েভ
ডডক্রিেুনাইTM-এে ডডে মডডউলটট ওয়েভ ডডিাইডনিংয়েে িূচনা
ন শা তেডে

োে আয়ে, এই মডডউয়ল ডেডভন্ন ধেয়েে ওয়েভ প্রস্তুে

ডডিাইয়নে আ ােটট 'র্াইল' বমনুয়ে ডেয়ে ডনধােে
ফ
র্যাডি

য়ে। ডডক্রিেুনাইTM CAD িফ্টওেযােটটয়ে ব ানও
ো হে। এই মডডউয়ল, প্রথমে ওয়েভ

ো হে, এে পয়ে ওয়েভ ডেডভন্ন েয়েে বেড ডিয়ে পূে ফ ো হে।

এে িম্পূে ফ ডভউ বিখাে িনয প্রস্তুে, 'ডভউ' বমনুয়ে ডি

য়ে আমো র্যাডিয় ে ডেডভন্ন ডভউ বিখয়ে

পাডে।
 ওরেভ ক্রিরেট কোে জনয 
ক্রিয়েট



ওোর্ফ, বের্ট, শার্ট,
বেড্ ল, টাইপ

বাম এবং ডান বযবহ্াে করে ওরেভ তৈরে শুরু করুন

ওরেভ রেরপট দেখাে জনয
ওরেভ তৈরে
করুন

ডেডপট
ওডেয়েয়েশ
ন

ভার্টি কাল রেরপট / হ্োইজন্টাল রেরপট

রসরেল ওরেভ রেরে একারিক ওরেভ তৈরে করুন
 
ওরেভ তৈরে
করুন

ওোর্ফ, বের্ট, শার্ট,
বেড্ ল, টাইপ

দপগ প্ল্যান এ

েও এবং কলাম অপশন
দেক করুন।

রিক করুন I


 ডাবল িথ ক্রিরেট কোে জনয
ক্রিয়েট

দেস এন্ড বযাক সাইড
ওরেভ এন্ড রিরেং করুন

ওোর্ফ, বের্ট, শার্ট,
বেড্ ল, টাইপ

এডডট

ওোর্ফ বলোে,

ওোর্ফ বলোে,

বের্ট বলোে

বের্ট বলোে

বেড
ডিয় ায়েন্স

ডােল িথ

 এক্সট্রা ওোেি এে রডজাইন তৈরে কোে জনয
ওইডভিং মুড

ময়েক্স ওয়েভ

এডডট

(এক্সো ওোর্ফ )

েযা
ডভিুোডলিশন



ফ্রে
ডভিুোডলিশন

উইয়িা গুডলয়ে
ওয়েভ যুক্ত রুন

ডভউ

কালাে ওরেভ পযাটান তৈরে
ি
কোে জনয

ওয়েভ তেডে

র্যাডি

বেড
ডিয় ায়ে
ন্স

এডডট

রুন

ডনোচন
ফ

রুন এেিং িিংেক্ষে

ালােওয়েি

রুন

ওোর্ফ পযাটান/ফ
বের্ট পযাটান ফ

ডভউ

 ওরেভ এন্ড েযারিক রভউ দেখাে জনয
ওয়েভ তেডে

রুন

র্যাডি

বেড
ডিয় ায়েন্স

এডডট

ডভিুযোলাইয়িশন এে িনয
অেয়িক্ট ডনোচন
ফ

মযাডপিং

ওোর্ফ পযাটান/ফ
বের্ট পযাটান ফ

ডভউ

রুন

ডিড ডভউ
ফ্রে
ডভিুোডলিন

 ওরেভ ,েযারিক এবং দটকরনকাল শীট এক্সরপাটি এবং রিন্ট কোে জনয
ওয়েভ এেিং র্যাডি ডভউ" দ্বাো
এ টট র্যাডি তেডে রুন

এক্সয়পাটফ র্াইল

র্াইল

এক্সয়পাটফ এি HTML
ডপ্রে

েযা
ডভিুোডলিশন



2. আটফ ওো ফ ডডিাইনাে
জযাকাডি রডজাইরনে ক্রিরেশন:
ডডক্রিেুনাইTM এ িযা ওোডফ ডডিাইন তেডেে িনয িুটট মডডউল েয়েয়ে। এগুডল হল আটফ ওো ফ
ডডিাইনাে এেিং র্যাডি
পাশাপাডশ অয়টায়মটট
িযা াডফ েযেহাে
ক্রিয়েটে বথয়

ক্রিয়েটে। মডডউলগুডলে উভেটটয়ে িার্ ক্রিয়েট এেিং মযানুোল এে

পক্রচিং বমায়ডে পাক্রচিং িমথনফ

োে িনয

ায ফ াডেো েয়েয়ে। এটট তেিুযডেন

য়ে েুনয়নে িনয িুো ডেভািয়নে ডচত্রও উৎপািন

ডেডভন্ন এয়েল (ফ্রে/ডেোে/ডিপ) এ র্যাডি

য়ে। েযেহাে ােী র্যাডি

বিখয়ে পায়েন (যা তেডে ডডিাইন বথয়

উৎপন্ন হয়েয়ে )।
আটফ ওো ফ ডডিাইন দেে দথরক গ্রাে মুড এ
ডডিাইয়ন রূপান্তে
ডচত্র) এক্সয়পাটফ
পডেেেফন

েয়ে েযেহাে

রুন এেিং ডেডভন্ন র্ািংশন িম্পািয়নে িনয 'এডডট' এ ডি

রুন, েিং হ্রাি

রুন, ডডিাইন িম্পািনা

াযক্ষম
ফ
আটফ ওো ি
ফ ো
ো

রুন, বযমন আ ােগুডল

রুন, ওয়েভ ডর্ডলিং এেিং িার্ িিংয়শাধন

রুন

োে পয়ে ডডিাইয়নে ডেডভন্ন িৃটিভডে বিখয়ে পাক্রি।

েযান ইরমজ ইরপাটি কোে জনয
দজরপক্রজ / রপএনক্রজ / রবএমরপ েমযারট
ি
েযান কো
িপযুক্ত রডজাইন খুলুন।

ইয়ম্পাটফ

র্াইল



য়ে।. এটট বেচগুডলয়

য়ে। এই উয়েয়শয প্রথয়ম র্াইল বমনুয়ে ডেয়ে বেচ (েযান

ইেযাডি। এখন আমো ‘ডভউ বমনু’ ডি


াি

রডজাইন দক রেসাইজ কেরৈ
ডেিাইি
ডাইয়মনশন

এডডট

এপলাই

এরডট আটি ওোকি
উইড্থ

ডপক্স পাে ইচ

এরডট আটি ওোকি দলংথ

এন্ড্ি পাে ইচ

লক আটি ওোকি
উইড্থ & দলংথ

 রডজাইন এ কালাে রেডাকশন কেরৈ
বেডডওি

এডডট

ালাে

নম্বে অে কালাস এে
ি
সাহ্ারযয দেরডওস করুন
দগ্র দেল এ কনভাটি করুন

ড্র্যাগ এন্ড ড্র্প এে
সাহ্ারযয দেরডওস করুন

ব্ল্যাক দহ্াোইট এ কনভাটি করুন



রডজাইন গ্রাে এরডট এবং দলাট কারেকশন করুন
কালাে রসরলক্ট করুন
এবং এরডট শুরু করুন

িার্
ায়ে শন

এডডট

গ্রাে এ দলাট
বাইন্ড করুন

গ্রাে সাইজ

দলাট সাইজ এরডট করুন

গ্রাে এ দলার্টং এেে দেখুন

 রডজাইন এ কালাে রেল করুন

এডডট

কালাে রেল কেরৈ
রডজাইন এ রিক করুন

কালাে
অল
ইনিযান্স

রেল
এরেো
টাইপ

ডর্ল টুল

কালাে রসরেল
ইনিযান্স

 রডজাইন এ ওরেভ পযাটান রেল
ি
করুন
িযা াডফ
নভািনফ

এডডট

কালাে অল
ইনিযান্স

দেঞ্জ রডেল্ট
ভযালু

কালাে রসরেল

ওরেভ রেল কেরৈ
রডজাইন এ রিক
করুন

ইনিযান্স

বডিাে টাইপ

3. র্যাডি

বডিাে উইড্থ

ক্রিয়েটে

র্যাডি

ক্রিয়েটে আটি ওোকি দথরক েযারিক দমারড

ডি

য়ে

াি

য়ে।"বডাে টাচ েডফাে অর্ বমাটটর্" এ

ালাে বেিগুডলয়ে আটফ ওোয় ফ ডেডভন্ন ধেয়েে ওয়েভি এেিং ওয়েভ ডর্ডলিংয়েে িমে

ডডিাইয়নে িীমানা ডে ৃ ডে িুেক্ষা

য়ে।

এই মডডউয়ল আমো ডেডভন্ন ধেয়েে ইয়রাভয়মেি এেিং ডিয়ল শন্স
, িার্
এে

েয়ে পাডে বযমন ওয়েভ পযাটান ফ

ায়ে শন, িুোে েে পডেেেফন, িুোে েিং ডিয় ায়েক্রন্সিং ইেযাডি। এই মডডউলটট তেডে র্যাডি

ডেডভন্ন িৃটিভডে িহি

য়ে।এই মডডউলটটে 'ইউটটডলটট' এ ডেয়ে, আমো িুোে েযেহায়েে

পাশাপাডশ উৎপািন খেচও েেনা

েয়ে পাডে।

 েযারিক ক্রিরেট কোে জনয
ক্রিয়েট

দবস েযারিক এে জনয
ওরেভ রসরলক্ট করুন

এক্সো ওোর্ফ/
এক্সো বের্ট

ওরেভ এসাইন করুন

িযা াডফ
নভািনফ

এডডট

ইয়ম্পাটফ /িাউি

রডজাইন রসরলক্ট করুন

এপলাই

 ইোন দিাপাের্টস
ি
দেঞ্জ কোে জনয (ইোন টাইপ,
ি
ইোন কাউন্ট,
ি
কালাস)
ি
এডডট

আপয়ডট



ইোন বপ্রাপােটটি
ফ

বেড

ালাে

ইোন রসরলক্ট
ি
করুন

বেড

াউে

বেড নাম

বেড

রডজাইন রেরপট কোে জনয

এডডট

ডেডপট ওডেয়েেশন

দেক মারল্টপল রেরপট

এপলাই


াউে ইউডনট

ভাটটফ াল ডেডপট /
হোইিোল ডেডপট

ডেডপট মুড

েযারিক দডক্রন্সর্ট দসট কোে জনয

এডডট

বডক্রন্সটট

েীড কাউন্ট

এরডট এন্ড্স পাে ইঞ্চ

দেড পাে দডন্ট

রপক্স পাে ইঞ্চ

এন্ড্স পাে ইঞ্চ

এপলাই

 গ্রাে এরডর্টং রডজাইন, দলাট রডরটকশন, দলাট বাইক্রন্ডং
এডডট

িার্

ায়ে শন

গ্রারে দলাট বাইন্ড করুন



এরডট শুরু করুন

কালাে রসরলক্ট করুন

দলাট সাইজ

গ্রারে দলার্টং এেে দশাও করুন

েযারিক রভসুোরলজশন দেখাে জনয

ডভউ

ফ্রে ডভিুোডলিশন

ডেোে

ডেোে ডভিুোডলিশন

ফ্রে

াট

াট

 অবরজক্ট এ েযারিক দেখাে জনয
ডভউ

মযাডপিং

অবরজক্ট রসরলক্ট করুন

 েযারিক রসমুরলশন দেখাে জনয
ডভউ

র্যাডি

ডিমুয়লশন

জুম্ ইন / জুম্ আউট

 ইরলকট্ররনক জযাকাডি এে জনয রডজাইন কাডি
ইউটটডলটট

িাটি ,এন্ড

াডফ ডভউ

বিলয়ভি ওয়েভ

এক্সো হুক্স

িাটি ,এন্ড

এক্সরপাটি ইন কালাে
রডেল্ট ভযালু দেঞ্জ করুন

এক্সরপাটি
ইনভাটি

দলেট /োইট

বেগুয়লটে

ডর্োে ডিয়ল শন

িাটি ,এন্ড

4. োয়মে
ফ ডভউোে
এই মডডউলটট ডেডভন্ন বপাশায় ে বলআউট বিখয়ে েযেহৃে হে এেিং র্যাডিয় ে ন শাে ডেডভন্ন ওডেয়েেশন এ
িহােো

য়ে। আমো প্রয়োিন অনুিায়ে এই বলআউটগুডলে বিভ ও এক্সয়পাটফ

েয়ে পাডে ।

 গারমন্ট
ি দলআউট তৈরে কোে জনয
র্াইল



নাম

ক্রিয়েট

িথ টাইপ

িােডমট

গারমন্ট
ি দলআউট রসরলক্ট কোে জন্য

এডডট

রসরলক্ট দলআউট

ডপ্রডডর্াইন বলআউট

 দলআউট অযাড অথবা রেমুভ কোে জনয
এডডট

অযাড পাল্লু/অযাড বডিাে/ অযাড িস বডিাে/
অযাড ব্ল্াউস/অযাড োটি

াস্টম বলআউট

 দলআউট এ েযারিক রেল কোে জনয
দলআউট এ োইট রিক করুন

র্যাডি

এিাইনয়মে

রসরলক্ট েযারিক

 ইোন কালাে
ি
দেঞ্জ কোে জনয
এডডট

এডডট র্যাডি

ইোন বপ্রাপােটটি
ফ

রসরলক্ট ইোন ি

 রডজাইন দোরটট এবং রেরপট কোে জনয
এডডট

ডেডপট ওডেয়েেশন

বোয়টশন

ডেডপট মুড

এপলাই

বেড

ালাে



রডজাইন এে দডক্রন্সর্ট পরেবৈিন কোে জনয

এডডট

বডক্রন্সটট

েীড কাউন্ট

এরডট এন্ড্স পাে ইঞ্চ

দেড পাে দডন্ট

রপক্স পাে ইঞ্চ

এন্ড্স পাে ইঞ্চ

এপলাই
 রডজাইন গ্রাে, দলআউট & দটকরনকাল রশট এক্সরপাটি কোে জনয
র্াইল
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