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1. সংি  ভিমকা

যেহত আমরা একজন পশাদার স াদক নই, এই ম ানুয়াল েত িকছ ভল বানান বা অ  অিভব ি  থাকেত পাের, আমরা একসােথ ম ানুয়াল েক উ ত করেত 
সাহায  করার জন  আপনার িতি য়ার সিত ই শংসা করব।

যাি ক র -যাি ক র

• সারেফস মাউ  কে ােন  – SMD/SMT

গত মাধ েম

• িপন িসং - িপচ

আমরা এই ম ানুয়াল েক সম  স দােয়র জন  আরও উপকারী করেত আপেডট করব, যিদ আপনার কান পরামশ থােক বা

ধাতপ াবৃত / ঢাল / গত মাধ েম িল  - PTH
আনে েটড /িশে ড/ কােটড  হাল – NPTH

• ি িলং – ি লস

পরামশ, অনু হ কের আমােদর সােথ যাগােযাগ ক ন: (fusion@seeed.cc)। সবেশষ ােটাটাইপ পিরেষবা এবং িসিফেকশন স েক আরও তেথ র জন , অনু হ কের 
আমােদর ওেয়বসাইট দখুন: www.seeedstudio.com

• সা ার এ া র - সা ার চার

• সির ািফ – িস  ি ন

•

• কপার/ সা ার পদিচ  – প াড

এই িসিফেকশন  িডএফএম (উৎপাদেনর জন  িডজাইন) দৃ েকাণ থেক PCB-এর জন  িডজাইেনর প ারািমটার িলেক সং ািয়ত কের , যার মেধ  আকৃিত, 
বাড িনমাণ, িফডিসয়াল লআউট, কে ােন  লআউট, স পিরবাহী (সাধারণত স িহসােব পিরিচত), গত (গত), সা ার মা  ( সা ারমা ), সারেফস টেম , 

িস ি ন িডজাইন (িস ি ন), ি য়াের  এিরয়া (ি য়াের ), অন েদর মেধ ।

•

•

যেহত PCB িডজাইন সাবজনীন, তাই ইংেরিজেত সং ািয়ত অেনক পদ সাধারণত ািনশ ভাষায়ও ব ব ত হয়। অনুবােদর কারেণ বাঝার সমস া কমােত, িত  
ািনশ/ইংেরিজ শে র জন  ব ব ত পিরভাষা িল নীেচ তািলকাভ  করা হেয়েছ:

উপকরেণর িবল - উপকরেণর িবল (BOM)

• ি য়াের  এিরয়া – ি য়াের

• সা ার মা  – সা ার মা

সীড হল এক  হাডওয় ার উ াবন াটফম যা িনমাতােদর আলাদা পেণ র ারা অনু ািণত হেত, ণমান এবং ডিলভাির গ ারাি  সহ অ াে সেযাগ  যিু  অফার 
কের। িসড িফউশন পিরেষবা অল-ইন-ওয়ান PCB ( ি ে ড সািকট বাড) ােটাটাইিপং পিরেষবা, PCBA ( PCB সমােবশ) পিরেষবা এবং অন ান  কা ম ইেলক িনক এবং 
যাি ক পিরেষবা িল অফার কের। ( যমন CNC িমিলং মিশন, 3D ি ি ং, PCB িডজাইন পিরেষবা)।

•
গত - গত

• নীেচর র - নীেচর র

সীড 9 বছেররও বিশ সময় ধের ইেলক িন  িশে  রেয়েছ এবং উত্পাদন ে  চর অিভ তা স য় কেরেছ। িডজাইন এবং ম ানফু াকচািরং এর মেধ  ব বধান 
পূরণ করেত এবং আমােদর কা ািনর মলূ েবাধ " া দ  িডফাের " ক বা বািয়ত করেত সাহায  করার জন , যার ল  হল আরও বিশ লাকেক তােদর পণ িলেক 
বা েব পিরণত করেত সাহায  করা, আমরা এই ম ানুয়াল েত উত্পাদেন আমােদর 9 বছেরর অিভ তার সংি  িববরণ িদেয়িছ।

• উপেরর র - শীষ র

•



     

   

   

Gerber যাি ক র / Gerber

গারবার টপ সা ারমা

ীন ি ি ং িনেচর র

pcbname.GTL

এ েটনশন নাম

pcbname.GL3 িভতেরর র 3 ( র   4)

ি লস

িভতেরর র 2 ( র   4)

pcbname.GML/GKO

মা  নীেচর র

5

pcbname.GBO

গারবার বটম সা ারমা

ি ন ি ি ং শীষ কাট

শীষ কাট মেুখাশ

বাইের রাখা
যাি ক র / ট আউটলাইন

Gerber শীষ ওভারেল

pcbname.GBL

ক াপ

Gerber শীষ র

pcbname.GTS

িছ

এ েটনশন

pcbname.GL2

ঢালাই

গারবার লয়ার 3

িন  তামার র (নীেচ)

গারবার বটম ওভারেল

pcbname.TXT

গারবার লয়ার 2
(যাি ক / বাড আউটলাইন)

Gerber নীেচর র

pcbname.GBS

ঢালাই

pcbname.GTO

তামার উপেরর র (শীষ)

    

2. ি ল ফাইল  অবশ ই এে লন ফরম ােট হেত হেব।

                     
   

                        
                  

       

3. Gerber এবং পা  ফাইল একই ফা াের সংর ণ করা আবশ ক.
4. েটর কনট র অবশ ই িনিদ  করা উিচত।

        
                         

               

নাট: 1. 
Gerber ফাইল অবশ ই RS-274x ফরম ােট হেত হেব।

2. িসড িফউশন িপিসিব এর িসিফেকশন

2.1 েয়াজনীয় ম ানুফ াকচািরং ফাইল

[১] মুি ত সািকট বাড পিরেষবা:
কপার সািকট লয়ার, সা ার মা লয়ার ( িত সািকট লয়ােরর জন এক ), ি ন ি ি ং লয়ার (ঐি ক), মকািনক াল লয়ার (ফাইল িত এক ), ি ল
ফাইল (ফাইল িত এক )।

[২] PCBA (ি ে ড সািকট বাড এবং সমােবশ) পিরেষবা:
PCB পিরেষবা াস িবল অফ ম ােটিরয়ালস (BOM) ফাইেলর মেতা।

[৩] নিসল পিরেষবা: সা ার মা / সা ার প লয়ার। উপেরর ( "শীষ" নােম পিরিচত) এবং নীেচর ( "িনচ" নােম পিরিচত ) মুেখাশ/ প র িল একই নিসেল
খাদাই করা যেত পাের যিদ নিসেলর কাযকরী এলাকা উভয় রেক িমটমাট করার জন যেথ বড় হয়।

2.2 PCB Gerber ফাইল

Gerber ফরম াট হল এক খালা 2D বাইনাির ভ র ইেমজ ফাইল ফরম াট। এ PCB িশে এবং স ওয় াের বােডর র িল বণনা করার জন ব ব ত া াড ফাইল:
তামার র, সা ার মা , ি ন ি ি ং ইত ািদ। Gerber ফাইল িলেত িন িলিখত এ েটনশন সহ এক .rar বা .zip ফাইল থাকেত হেব:



     
    

±10%

8000 টকরা

1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0

1 - 16 র

বণনা

4.2 - 4.7

1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0

[0.1 িমিম, 0.13 িমিম, 0.15 িমিম]

2.5 / 3.0

উপল  ট র সংখ া

0.075 - 5.0

2oz এর জন : 10mil [0.25mm]

নূ নতম মা া

অডার িত সেবা  টকরা

1-2 র

তামার েটর উপল  ওজন

0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0

5  টকরা

সেবা  মা া

1 অজ. 2oz 3oz

500

ডাইইেলক ক বক

1.2 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.0

1oz এর জন : 4mil, 5mil, 6mil

অ রক ফঁাক বধ

500 িমিম

আইেটম

2.0 / 2.5 / 3.0

 এবং নূ নতম াক ব বধান

অডার িত নূ নতম টকরা

3oz এর জন : 15mil [0.4mm]

0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 
1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0

র বধ উপল

উপল  ট সংখ া

েটর মা া

4 র 6-8 

র 10 র 

12 র 14 

র 16 র

ট বধ সহনশীলতা

*

িসিফেকশন

*10 10 
িমিম প: েটর  এই আকােরর 
চেয় কম হেল, আপিন এক  বড় 

প ােনল তির করেত পােরন এবং িত  
ট আলাদা করেত ট ব বহার করেত পােরন।

FR4-TG130 এর জন 2.3 PCB িসিফেকশন
ইউিনট: িমিম [িমল] যখােন েযাজ



অন ান  রেঙর জন    0.35 িমিম

 0.15 িমিম [6িমল]

3oz   15mi এর জন

সবেুজর জন    0.10 িমিম   
অন ান  রেঙর জন  0.13 িমিম

াক এবং ন কপার

েনেলেটড

বািহ ক

বঁােধর মেুখাশ

তামার র পু

0.2 - 6.5 িমিম

সবিন

৬ হাজার

সবেুজর জন    0.32 িমিম

0.017 (0.5oz এর জন )

2oz   12mil এর জন

বৃ াকার িরং

সীমা (অিতির  খরচ):

এর সবিন  

মেধ  নূ নতম দরূ

তামার র পু

গত ব াস

0.035 - 0.07 িমিম (1oz - 2oz এর জন )

ােকর মেধ  নূ নতম দরূ

ঢালাই

িভতের

িভতেরর র িলেত ােকর নূ নতম  (4-
র বােডর জন )

া াড:

7

1oz   8mil এর জন

গত মাধ েম লপা মেধ  নূ নতম 
দরূ 12 হাজার

12 হাজার

(PTH) এবং াক

0.6 িমিম

( মকািন )
তরপনু

গেতর ব াস



সবজু/লাল/হলুদ/নীল/কােলা

সির ািফ

িপিসিব

55 িমিম

াক    0.1 িমিম [4িমল]

0.3 িমিম

নূ নতম িমিলং ট 
0.8 িমিম

380 িমিম

অভ রীণ াক এবং NPTH

সবিন

সাদা ি ন ি ি ং

( মকািন )

সাব নূ নতম মা া

নূ নতম ি ন ি ি ং উ তা/ লেনর 

ি ন ি ি ং রঙ

70

3 - 14 ব বসািয়ক িদন

BGA 

( ােকর ব বধান/
ে র জন )

উৎপাদন সময়

হঁ া সা ারমা  হল

প াড এবং এর মেধ  নূ নতম দরূ

*

সািকট এবং াে র মেধ  নূ নতম ব বধান

উ তা   0.6 িমিম [২৩িমল]

0.15 িমিম [6িমল]

বাড িসিফেকশন অনযুায়ী 

পিরবিতত হয়.

*

ট সহনশীলতা

মেধ  নূ নতম দরূ

1:5

±0.15 িমিম

0.2 িমিম [8িমল]

কােলা িস ি ন

V-কাট েটর মা া সেবা

অনমুিত ফলক

প ােডর মা া

ি ন ি  ট েটর জন  পারেফ  অ াসেপ  
রিশও

হঁ া সা ারমা  সাদা

380

6mil   0.45mm এর 
জন  5mil   0.35mm 
এর জন  4mil   0.25mm

8 * 8 িমিম
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3. PCB ল ািমেনশন াকচার

3.1 র গঠন

10 হাজার

1 অজ

12 হাজার

কাে

কাে

িতসাম  অ

1 অজ

12 হাজার

1 অজ

10 হাজার

1 অজ

িচ  1: PCB ল ািমেনশেনর ধরন।

এক  িতসম নকশার জন  িবেবচনার মেধ  রেয়েছ ি - গ (ি -ইমে গনেটড) র িলর পু , ব ব ত রজেনর কার, তামার ফেয়েলর পু  এবং র িবতরেণর 
ধরন (তামার ফেয়ল র , সািকট র)। নকশা  িতসােম র অে র সােপে  যতটা স ব িতসম হওয়া উিচত।

িচ  2: ট র িলর িতসাম  নকশা।

[৪] PCB ল ািমেনশেনর জন , সাধারণত দইু ধরেনর িডজাইন থােক: কপার ফেয়ল াকচার এবং কার াকচার। মাদারেবােডর ধরন  িবেশষত মাি েলয়ার বাড এবং িম  
বাড িলেত ব ব ত হয়।

[৫] 0.5oz তামার ফেয়ল সাধারণত বাইেরর তামার র িলর জন  ব ব ত হয়, যখন 1oz তামার ফেয়ল সাধারণত িভতেরর র িলর জন  ব ব ত হয়। অভ রীণ র িলেত 
অ িতসম বধ সহ ক ীয় ট িল িনিষ  করা উিচত।

[৬]



   

   

েসিসং কানা

মািজন

 3 িমিম

েসিসং কানা

ব বধান  মািজেন এে ড করা উপাদােনর চেয় 0.5 িমিম বিশ হওয়া 
উিচত ।

েসিসং কানা

অসামান  উপাদান

 5 িমিম

 3 িমিম

*
[৭] কােডর সেবা  মা া হল ৫০০ [৮]

[১১] 0.8 িমিলিমটােরর িনেচ বােডর পু ে র জন , তামার ফেয়ল  শষ পয  িবতরণ করা উিচত যােত বাড বাকিলং িতেরাধ করা যায়। যিদ অেনক িল ছাট ট 
থােক তেব এক  িফ চার ব বহার করার পরামশ দওয়া হয়।

5 িমিম এর বিশ।

েটর সেবা  পু  3 িমিম এবং সবিন  0.6 িমিম ( ধুমা  1-2 র)।

[১২] যিদ াথিমক িদক  ফঁাকা ােনর েয়াজনীয়তা পরূণ না কের, তাহেল মেণর িদক বরাবর 5 িমিম চওড়ার বিশ মািজন যাগ করার পরামশ দওয়া হয়।

িন িলিখত:

  সা ার প ােডর া  থেক (বা কে ােন  বিড) াথিমক িদেকর দূর  হেত হেব

500 িমিম, এবং সবিন  মা া হল 10

  নন-িরে া সা ািরংেয়র জন , যখন এক  উপাদান PCB থেক বিরেয় আেস, তখন মািজেনর  হয়

িচ  6: সািরত উপাদান িলর জন  ি য়াের  ি য়ােরে র েয়াজনীয়তা।

* 10 িমিম

িচ  3: এক  PCB এর মা ার বণনা।

িচ  4: এক  PCB-এর মািজেনর নূ নতম মা া।

িচ  5: সািরত উপাদান িলর জন  মািজন েয়াজনীয়তা।

এক  PCB-এর জন  ািবত  থেক বেধর অনপুাত হল Y/Z   150৷

[১৩] উপাদান িলর শরীর অবশ ই PCB-এর া  অিত ম করেব না এবং িন িলিখত িল অবশ ই পূরণ করেব:

  নন-িরে া সা ািরংেয়র জন , যখন এক  উপাদান PCB থেক বিরেয় আেস, তখন কে ােন েক অবশ ই 0.5 িমিম দরূে র মািজেনর মেধ  িফট 
করেত হেব, যমন িচ  6 এ দখােনা হেয়েছ।

[১০] দঘ  এবং ে র ািবত অনপুাত হল X/Y   2।
[৯]

4. PCB মা া িসিফেকশন

4.1 PCB উত্পাদন মা া



  

      

5.2 ইেলকে াড ছাড়া িনেকেল সানা িনম ন ("ইেলে ােলস িনেকল ইমারসন গা ", ENIG)

5.3 জব সা ােরিবিল  ি জারেভ ভস ( ওএসিপ)

[১৭] ফল প সমতল পৃে র কারেণ, এই ি য়া  সূ  িপচ উপাদান সহ PCB-এর জন  উপযু ।

[১৬] ইেলে ােডেলস িনেকল ইমারসন গা  (ENIG) হল এক  পৃে র িচিকত্সা যােত িনেকল িদেয় তামার প াড লপােনা হয় এবং তারপর অি েডশন িতেরােধ সাহায  করার জন  
সানায় ডিবেয় দওয়া হয়। PCB- ত ENIG-িচিকত্সা করা কপার ধাতব পৃ িলর আবরেণর পু  2.5µm-5.0µm হওয়া উিচত এবং িনম ন সানার েরর (99.9% 

খঁা  সানা) পু  0.08µm-0.23µm হওয়া উিচত।

                          
                       

            

                         
     

[১৮] এই ি য়া  এক  জব যৗেগর পাতলা আবরণ িদেয় উ  কপার প াড িলেক আবতৃ কের। বতমােন, ধুমা  ািবত জব সূ  হল Enthone থেক Entek Plus 
Cu-106A, যার ফল প বধ হল 0.2µm 0.5µm। অিব াস ভােব সমতল আবরেণর কারেণ, এ  িপিসিব িলেত সূ  িপচ উপাদান িলর সােথ িবেশষভােব জনি য়।

5.2.1 ি য়ার েয়াজনীয়তা

  

  

এগােরা

5.2.2 আেবদেনর পিরসর

5. সারেফস টেম

5.1 হট এয়ার সা ার লেভিলং ( HASL)

5.1.1 ি য়ার েয়াজনীয়তা
[১৪] িপিসিব এক গিলত ন-িসলভার সংকর ধাত িদেয় আবৃত থােক এবং গরম বাতাস ব বহার কের অিতির সরােনা হয়। উ তামার পৃে র ফল প খাদ আবরণ 1µm

এবং 25µm এর মেধ হওয়া উিচত।

5.1.2 অ াি েকশেনর পিরসর
[১৫] HASL ব বহার কের, ািডংেয়র পু িনয় ণ করা এবং তামার প ােডর সুিনিদ আকৃিত সংর ণ করা ক ন। সূ িপচ িপিসিব িলর জন এ সুপািরশ করা হয় না কারণ

এই উপাদান িলর তামার প াড িল সাধারণত চ া া হওয়া েয়াজন। উপর , HASL ি য়া থেক তাপীয় শক PCB ক িবকৃত করেত পাের। অতএব, 0.7 িমিম-এর কম
পু সহ অিত-পাতলা PCB িলেক এই ধরেণর পৃে র িচিকত্সা করার পরামশ দওয়া হয় না।



      

                        
     

িচ  7: PCB িনমােণর ধরন।

ডবল পা যু  SMT মাউ

একক পা যু  SMT মাউ

ওেয়ভ সা ারড ডাবল সাইেডড িম ড মাউ

একক পা যু  িম  মাউ

6. PCBA িনমাণ ("ি ে ড সািকট বাড সমােবশ")

[১৯] PCB িলেক ধুমা সারেফস মাউ কে ােন (SMT/SMD), হাল কে ােন (TH) বা উভেয়র মাধ েম, এক র বা উভেয়ই, উপেরর র (শীষ) এবং নীেচর র
(নীচ) িদেয় িডজাইন করা যেত পাের।



সারণী 2: াক এবং NPTH-এর াে র মেধ  ািবত দরূ ।
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7. কপার াক িডজাইন

7.1 াক , ব বধান এবং রাউ ং জন  সপুািরশ

  2 িমিলয়ন

1.5 িমিম

  2 িমিলয়ন

1.5 িমিম

6

িচ  8: াক এবং প ােডর মেধ  ািবত ব বধান।

াক এবং গেতর াে র মেধ  দরূ

80িমল < NPTH < 120িমল

6

বাইেরর ের ােকর  এবং ব বধান (িমল)

[২৩] উপাদান িলর ধাতব আবরেণর মাধ েম কানও স থাকা উিচত নয় ( যমন তাপ িস )। উপাদান িলর ধাতব কস অ েল উপাদান িলর ঘেরর চারপােশ 1.5 িমিম 
ছাড়প  থাকেত হেব।

মাউি ং হাল লআউট দখনু

িবশাল গত

তামার বধ (ওজ)

৮ হাজার

6

মাউি ং হাল লআউট দখনু

দইু

িচ  8 এ দখােনা হেয়েছ।

[২৪] নন- েটড  হাল (NPTH) উপাদান িলর াক দূর  সারিণ 9 এ সংি  করা হেয়েছ।

মাউি ং হাল লআউট দখনু

NPTH > 120 হাজার

খালার আকার

4

NPTH <80 হাজার

সারণী 1: নূ নতম াক  এবং ব বধান।
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[২২] বােডর াে  বাইেরর েরর স, অভ রীণ েরর পাওয়ার/ াউ  ন এবং াউ  বােসর মেধ  দূর  20mil এর বিশ হওয়া উিচত।

িবশাল গত

মাউ  গত ছাড়া

মাউ  গত ছাড়া

6

িভতেরর ের ােকর  এবং ব বধান (িমল)

মাউ  গত ছাড়া

এক

[২১] বাইেরর র িলর জন , াক এবং তামার প ােডর মেধ  দরূ  অবশ ই েয়াজনীয়তা পূরণ করেত হেব

১৬ হাজার

িচ  9: ধাতব আবরণ সহ উপাদান িলর জন  ি য়াের  এলাকা।

িবশাল গত

12 হাজার

3

[২০] তামার িচে র  এবং ব বধান তামার উপাদােনর পু  এবং স  য ের অবি ত তার উপর িনভর কের। নূ নতম াক  এবং িবিভ  তামার বেধর িভতেরর 
এবং বাইেরর র িলর জন  ব বধান সারিণ 1 এ দখােনা হেয়েছ।



7.2 সংেযাগ েস সা ার প াড।

িচ  9: িতসম এবং অ িতসম াক।

[২৬] াক িল সা ার প ােডর ক  থেক  হওয়া উিচত এবং প াড জেুড় নয়।

িচ  10: প ােড ােকর াথিমক অব ান।

[27] যখন ােকর  প ােডর চেয় বিশ হয়, তখন াক  প াডেক ওভারল াপ করা উিচত নয়। ােকর  যাগােযােগর িব ুেত াস করা উিচত, যমন িচ  12-এ 
দখােনা হেয়েছ। যখন সংল  সূ -িপচ উপাদান িপন িলেক সংযু  করেত হেব, তখন াক  সরাসির প াড িলর মেধ  চালােনা উিচত নয়।

পিরবেত, তােদর সািরর বাইের িনেয় যাওয়া উিচত এবং িচ  13-এ দখােনা িহসােব সংযু  করা উিচত।

িচ  11: খারাপ াক এবং প াড াি ককরণ।

[25] সংযু  সা ার াক এবং প াড িলেত অসমতা িনিষ  করা উিচত।

অ িতসম

িতসম 

াক

াক প াড অিত ম



িচ  14: াক এবং গত মেধ  সংেযাগ.

তামার

[২৮] নীেচর নকশা িল এক  াক এবং এক  গেতর মেধ  এক  শি শালী সংেযাগ িনি ত করার জন  সুপািরশ করা হয়।

[৩১] ািবত তামার ি েডর আকার ায় 25mil x 25mil।

[৩০] তামা ছাড়া েটর এক  দীঘ অংশ থাকেল, তামার ন  িবতরেণর সােথ মেল ব বহার করা যেত পাের।

িচ  13: ঘিন ভােব ব বধানযু  (িপচ) উপাদান প াড িলর সংল  সংেযাগ

িচ  12: ােকর  বিশ হেল াক এবং প ােডর সংেযাগ।

[২৯] যখন একই েরর াক িল অসমভােব িবতরণ করা হয়, বা িবিভ  ের তামার িবতরণ অসমিমত হয়, তখন নকশায় এক  ডারাকাটা- াইেলর তামার 
ি ড অ ভ  করার পরামশ দওয়া হয়।

কাণার েবশ ার কী চইনিফিলং

পেনর

7.3 কপার ােনর িডজাইেনর জন  েয়াজনীয়তা



িচ  15: কপার ি ড লআউট

এক  পথৃক বগে ে র 

আকার:

25x25িমল



D    মাথা ইন েলশন ি য়াের  এলাকা.

িড

D + 5mil

িড

D + 6mil

িড

ঢালাই মা

   

      

8.3 গত াি ককরণ
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িচ  16: িছ  িদেয় সা ার মা  খালা।

              

িচ  17: এক  ধাতব িরেভট গত িদেয় সা ার মা  খালা।

[35] আনে েটড িরেভট গেতর জন , সা ার মা  খালার চেয় বড় হওয়া উিচত

িচ  18: নন- মটািলক িরেভট হাল িদেয় সা ার মা  খালা।

       

[৩৪] ধাতব িরেভট িছে র জন , সা ার মা  ওেপিনং  িরেভট গেতর চারপােশ ক ীভত করা উিচত, যার উভয় পােশ েলপযু  প ােডর +6িমল ব াস।

 মাথার জন  ছাড়প ।

[৩৬] টাইপ A ওেয়ভ সা ার করা গেতর জন  সা ার মা  ওেপিনং িল িচ  19 ক স  করেব।

8. সা ার মা িডজাইন

8.1 কপার ােকর জন সা ার মাে র িডজাইন

[৩২] সাধারণত, তামার মুেখাশ তামার াক িলেক আবৃত করার জন িডজাইন করা হয়, তেব িবেশষ ে ,
াক িনিদ উে শ অনুযায়ী উ করা যেত পাের.

8.2 গেতর জন সা ার মা িডজাইন

8.2.1 গেতর মাধ েম

[৩৩] িছে র মাধ েম েটর উভয় পােশ সা ার মাে খালা অংশ থাকেত হেব, গেতর চারপােশ ক কের, যমন িচ 16-এ দখােনা হেয়েছ। খালার েয়াজনীয় ব াস অবশ ই D +
5mil হেত হেব যখােন D হল েলপযু গেতর ব াস। .



8.4 সা ার প াড এবং সা ার মা  িডজাইন ( সা ারমা )

িড

িড

উপেরর িদক (শীষ)

d

d + 5mil

D    হড ি য়াের  এলাকা

প াড সিনক

নীেচর িদক (নীেচর)

অ ঢালাই প াড

িচ  20: আনে েটড যাি ক গেতর জন  সা ার মা  খালা।

[৪০] যিদ িবিজএ-এর অধীেন এক  ইন সািকট টি ং (আইিস ) পেয়  যাগ করা হয়, তাহেল িচ  21-এ দখােনা িহসােব পরী ার াটফম  গত থেক সিরেয় ফলার 
সুপািরশ করা হয়। খালা

িচ  19: এক  যাি ক গত সা ার মা  খালার ধরন।

[৪২] কপার প ােডর জন  সা ার মা  িডজাইন িচ  22 অনুসরণ করা উিচত।

িচ  22: তামার প ােডর জন  সা ার মা  খালা।

[৩৯] িপিসিব িলর জন  য িলর জন  ওেয়ভ সা ািরং েয়াজন, অথবা যিদ বােড BGA (বা CSP) উপাদান থােক যার িপেনর ব বধান 1.00mm-এর কম থােক, BGA-
এর মাধ েম গত িল অবশ ই াগ করা উিচত।

1.00 িমিম, তাই িভয়াস সংযু  করার েয়াজন নই। BGA াক িনেজই এক  পরী া পেয়  িহসােব ব বহার করা যেত পাের. সা ার মা  খালার উপেরর 
িদক  গেতর ব ােসর চেয় 5িমল বড় হওয়া উিচত। নীেচর িদেক অবি ত পরী া প াড উপের দখােনা [40] িহসােব একই হেত পাের.

[৩৮] বােডর উভয় পােশ অভ রীণ িভয়াস (বা কবর দওয়া িভয়াস) খালা সা ার মাে র েয়াজন নই।

[৩৭] আনে েটড িছে র জন , েটর উভয় পােশ সা ার মা  খালা হওয়া উিচত D + 10mil, গেতর চারপােশ ঘনেকি ক, যখােন D হল গেতর ব াস। িচ  20 এ দখােনা 
হেয়েছ।

[৪১] যিদ PCB-এর তর  সা ািরং েয়াজন না হয়, এবং BGA উপাদান িলর িপেনর ব বধান এর চেয় বিশ হয়

িচ  21: িবিজএর জন  ট  প াড।

D + 10 হাজার

8.3.2 সমািহত এবং সংযু  াক

8.3.1 হাল পিজশিনং



8.5 গা -িফ ার সংেযাগকারীর জন  সা ার মা  িডজাইন

[৪৫] সা ার মা  খালার পরামশ দওয়া হয় তাপ িসে র যাগােযােগর জন ।

[৪৬] গা -িফ ার সংেযাগকারীর কপার প াড িলেক সা ার মা  একসােথ খলুেত হেব। প াড িলর পৃ  ( যখােন াক  সংযু  রেয়েছ) সা ারমা  উপাদােনর 
সােথ খালা াশ হওয়া উিচত এবং নীেচর াে র সা ারমা  খালার অংশ  বােডর াে র ধাের ব  হওয়া উিচত, যমন িচ  25 এ দখােনা হেয়েছ।

িচ  23: সা ার মা  খালা এবং িবিভ  তামার প ােডর জন  উপাদান ।

িচ  25: সানার আঙেলর জন  সা ার মা  খালা।

িচ  24: সূ  িপচ সহ SMD উপাদান িলর জন  সা ার মা  খালা।

[৪৩] যেহত PCB তকারকেদর সা ার মা  খালার নূ নতম ে র উপর সীিমত িনভলতা এবং সীমা রেয়েছ, তাই এই খালা িল অবশ ই প ােডর আকােরর ( িত 
পােশ 3mil) থেক কমপে  6mil বড় হেত হেব। 3িমল এক  সা ার মা  থাকেত হেব যা প াড এবং গত িলেক আলাদা করার জন  দায়ী যােত সা ার ি জ 
তির না হয় যা শট সািকট হেত পাের।

[৪৪] SMD প ােডর গা  0.5mm (20mil) এর চেয় কম বা প ােডর া িলর মেধ  10mil এর কম আলাদা সা ার মাে র েয়াজন নই এবং এক  প িহসােব 
খালা যেত পাের। িচ  24 দখনু।

আয়তে াকার

সা ার মা  খালা যখােন াক এবং প াড িমিলত হয়

ট া

মাধ েম

এর মািজন

িত

প ােনল

নীেচর াে র িপছেন সা ার মা  খালা

িত

িত

িত

A = 3 িমিলয়ন

প াড

প াড

বৃ াকার

A   0.5mm বা B   10mil
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9.2 িস ি ন সাম ী

   

বােডর নাম এবং সং রণ  বােডর শীেষ অবি ত হওয়া উিচত। ফ  িনবাচন করা উিচত এবং পড়েত সহজ হওয়া উিচত। PCB এর উপেরর এবং নীেচর িদক িল 'T' 
এবং 'B' (বা অনু প) িদেয় িচি ত করা উিচত।

                         
 

[৫০] বারেকাড (ঐি ক):   বারেকাড  PCB- ত 
অনভুিমকভােব বা উ ভােব অিভমখুী হওয়া উিচত, বারেকাড েক অন  কান কােণ অিভমখুী করা থেক িবরত থাকুন।

অনু প অব ােন উপাদােনর পেরখা িনেদশ করেত হেব।

         

  এক  সাধারণ েট বারেকােডর ািবত অব ান নীেচর িচে  দখােনা হেয়েছ; আপিন অ-মানক ট জন  এই রফাের  ব বহার করেত পােরন.

[52] েসিসং কানা
িপিসিব িলর জন  য িলেক অবশ ই সর াম িলেত েবশ করােত হেব, যমন ওেয়ভ সা ািরং সর াম, এক  িনিদ  অিভেযাজেন, নমে েট মেণর িদক িনেদশ 
করেত হেব। এ  সা ার চার এবং য়ার প-আকৃিতর সা ার প াড সহ PCB-এর জন ও উপযু  ।

  ি ন ি ি ং সা ার প াড বা িফডিশয়াল ওভারল াপ করা উিচত নয়। মেধ  সবিন  ান

ম

[53] তাপ ডবা:
পাওয়ার িপিসিব িলর জন  য িলর জন  তাপ িসে র েয়াজন হয়, যিদ তাপ িস  সুর া  উপাদােনর চেয় দীঘ হয়, তেব কৃত আকার  িস ি েন িনেদশ 
করা উিচত।

uence

[৫৪] অ াি া ক লেবল:

উভয়ই ৬ হাজার।

অ াি া ক সির ািফ  িপিসিব-র উপেরর িদেক অবি ত হওয়া উিচত।

  উ -ঘনে র PCB িডজাইেনর জন , িস ি ন সাম ী িনিদ  েয়াজনীয়তা অনুযায়ী িনবাচন করা উিচত। যেকান িস ি ন ট ট বাম থেক ডােন, উপের থেক নীেচর 
িনয়ম অনসুরণ করা উিচত।

িচ  26: বারেকােডর ািবত অব ান।
[৫১] কে ােন  ীন ি ি ং:   কে ােন  

লেবল, মাউি ং হাল এবং হাল পিজশিনং অবশ ই ি ন ি ি ং-এ ভােব িনেদিশত হেত হেব এবং াসি ক বিশে র সােথ অবি ত হেত হেব।

[৪৮] িস ি ন সাম ীেত PCB নাম, সং রণ, উপাদান িসিরয়াল ন র, কানা এবং পালাির  লেবল, বারেকাড ব , মাউি ং হাল অব ান কাড, কে ােন  প াড, িদক 
িনেদশক ট অফেসট, অ াি া ক লেবল, িহট িস  লেবল ইত ািদ অ ভ  থাকেত পাের।

  ি ন ি ি ং অ র, পালাির  এবং কানা লেবল অবশ ই উপাদান িলর ারা আবৃত করা উিচত নয়৷   অনভুিমকভােব ইন ল করা উপাদান িলর জন  ( যমন 
ইেলে ালাই ক ক াপািসটর রাখা), ি ন ি ি ং

[৪৯] িপিসিব বােডর নাম এবং সং রণ:

  

9. িস ি ন িডজাইন

9.1 িস ি ন িডজাইেনর িবেবচনা

[৪৭] সাধারণ সুপািরশ
  ি ন ি ি ং লাইেনর 5mil এর বিশ হেত হেব। িডজাইনারেদর িনি ত করা উিচত য িস ি ন চিরে র উ তা খািল চােখ পড়ার জন যেথ দীঘ ( ািবত

> 50িমল)।

  ি ন ি ি ং ব র মেধ ািবত ব বধান হল > 8িমল৷



[59] গত মাধ েম সা ার প াড ওভারল াপ করা উিচত নয়.

[৫৬] দু  গেতর াে র মেধ  নূ নতম ব বধান অবশ ই 12িমেলর বিশ হেত হেব, তা েলপ দওয়া হাক বা না হাক। ধাতপ াবৃত গেতর জন , দরূ  পিরমাপ ধাতপ াবৃত উপাদান 
অ ভ  কের না এবং িবেশষ কের আয়ন ানা র ( েরর মেধ  আবরণ উপাদান ফুেটা) িতেরাধ করার জন  পণূ।

সারিণ 3: তােদর ফাংশন অনযুায়ী ািবত গত িডজাইন।

[৬০] ভায়া হালস এমন কােনা অ েল হওয়া উিচত নয় য  কােনা ধাতব আবরণ থেক 1.5 িমিম সািরত।

টাইপ-িস

[৫৭] ঢালযু  গেতর জন , ঢালযু  দয়াল িলেক তামার ােকর া  থেক কমপে  12িমল দেূর থাকেত হেব।

এ ক াটাগরী

উপাদান.

টাইপ িব

[৫৮] অভ রীণ তামার রযু  েটর জন , অভ রীণ িচ িল অবশ ই ঢালযু  গেতর তামার প ােডর া  থেক 6িমল দেূর থাকেত হেব। এ  আয়ন মাইে শেনর ঝঁুিক 
কমােত।

িচ  27: গত ব বধান েয়াজনীয়তা.

টাইপ-িস টাইপ িব

[৫৫] িড ক PCB উপাদােনর নূ নতম াচীর- থেক-ওয়াল গত ব াস িহসােব সং ািয়ত করা হয়। যখােন াচীর বা া েক PCB উপাদােনর াচীর িহসােব সং ািয়ত করা হয় 
এবং ঢালযু  দয়ােল ধাতব া  অ ভ  থােক। িচ  27 দখুন। ি েলর চড়া  গেতর সবিন  ব াস হল 0.2 িমিম। ধাতপ াবতৃ গত জন , চড়া  ব াস এর চেয় ছাট 
হেব।

10. হাল িডজাইন

10.2 গেতর যাি ক নকশা

10.1 েটড এবং আনে েটড ি ল হাল

(িব )

ি ল গত

পৃ  াক

ঢালাই ি য়া

িড

৬ হাজার

ধাতব া কান ধাতব া নই

ধাতপ াবতৃ গত

অ ধাতব িরেভট

তর হীন সা ািরং

ধাত লপা

িড

তর  ঝাল

৬ হাজার

12 হাজার

িরেভট

12 হাজার

ট পিজশিনং

অভ রীণ াক

পৃ  াক

10.2.1 গেতর কার

একুশ

10.1.2 গেতর মাধ েম ফঁাকা ান

10.1.1 সাধারণ গত ব বধান



িল  গত

5

7.6

যখােন 'A' হল ব বধান াক করার জন  সবিন  গত, িভতেরর ের নূ নতম তামার  নই৷

  2

3

10.6

দইু

7.6

পিজশিনং হাল/ 

টলস ইত ািদ।

এ ক াটাগরী

4

6

দীঘ প াড

সারেফস ি য়াের  ব াস (িমিম)

2.5

 গত

আবরণহীন গত

12

টাইপ িস

4

আবরণহীন গত

*

৮.৬

মটাল কে ােন  + A* মাউ  করার জন  
সেবা  ি য়াের  এিরয়া

টাইপ িব

2.5

ছাট লপা 
গত

উে শ

7.1

rivet গত

(প াড নয়)

ফাে নার ব াস (িমিম)

2.8

6

িচ  28: যাি ক ব বসার কাঠােমা।

সারিণ 4: তােদর উে শ  অনুযায়ী যাি ক গেতর ািবত ব বধান।

10.2.2 ব বধােনর েয়াজনীয়তা



11.2 িব  া  াকচার

11.2.1 প ােনল িফডিসয়াল মাকস এবং ইেমজ িফডিসয়াল মাকস

11.2.2 ানীয় াি

    

 

11.3 িব  অব ান

D = 2.0 িমিম

ছিব

L = 3.0 িমিম

এর িব

ানীয় াি

d = 1.0 িমিম

িড এল

 

িডd

d

d = 1.0 িমিম
D = 2.0 িমিম
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িচ  30: প ােনল এবং ইেমজ িফডিশয়ােলর কাঠােমা।

িচ  31: ানীয় িব েদর গঠন।

সা ার মা  খালার: রফাের  সহ 2.00 িমিম ব াস এবং ক ীক।
কপার কভার: রফাের  এবং ি য়াের  এলাকা সহ এক  3.00 িমিম ব াস অ ভজাকার তামার িরংেকি ক।

[63] আকার/আকৃিত: 1.0 িমিম ব াস সহ এক  ক ন ভরা বৃ ।

[৬৪] সাধারণভােব: িপিসিব িলর য িলর জন  য়ংি য় এসএম  সমােবেশর েয়াজন হয় তােদর েয়াজনীয় র িলেত িফডিশয়াল থাকেত হেব। িপিসিবর

সা ার মা  খালার: রফাের  সহ 2.00 িমিম ব াস এবং ক ীক।

য ধুমা  ম ানুয়াল সা ািরং িফডিশয়াল েয়াজন হয় না।

কপার কভার: েয়াজন নই।

একক পা যু  বােডর জন , িফডিসয়াল িল ধমুা  সই পােশর েয়াজন যখােন SMD উপাদান িল সা ার করা হেব।

ডাবল-পা যু  েটর জন , উভয় মেুখরই িফডিশয়াল থাকেত হেব। িব েদর অব ান অবশ ই সাম স পূণ হেত হেব।

িচ  29: িফডিসয়াল মােকর ণীিবভাগ।

[62] আকার/আকৃিত: 1.0 িমিম ব াস সহ এক  ক ন ভরা বৃ ।

             

11. রফাের া িডজাইন (িব )

11.1 ণীিবভাগ

[৬১] রফাের মাক বা িফডিশয়াল, তােদর অব ান এবং ভিমকা অনসুাের িতন িবভােগ িবভ : িফডিশয়াল
প ােনেলর, ছিবর িফডিশয়াল এবং ানীয় িফডিশয়াল।

প ােনল িব



[67] গলউইং িপন এবং   0.4 িমিম িপচ এবং পৃ  ডাই প ােকজযু  িডভাইস িলর জন

িচ  33: প ােনল মািজন এবং পৃথক েট িব  অব ােনর েয়াজনীয়তা।

িচ  34: ানীয় িফডিশয়াল অবশ ই উপাদােনর উত্স স েক িতসম হেত হেব।

িত কে ােনে  দু  ানীয় িফডিসয়াল িচ  েয়াজন এবং এ িল অবশ ই উপাদােনর উৎপি র উভয় পােশ িতসম হেত হেব।

[65] প ােনল এবং ইেমজ িফডিশয়াল িল যথা েম প ােনেলর মািজেন এবং পৃথক সাব- েট াপন করা যেত পাের। িত েট িতন  প ােনল িফডিসয়াল এবং িত সাব-
েট িতন  ানীয় িফডিসয়াল থাকেত হেব, যতটা স ব এেক অপেরর কাছাকািছ এক  'L' আকাের সাজােনা উিচত, িচ  33-এ দখােনা হেয়েছ:

[৬৬] িত সাব- েট িতন  িফডিসয়াল িচ  থাকা উিচত, এক  'L' আকাের সাজােনা, যতটা স ব এেক অপেরর কাছাকািছ অবি ত। িফডিসয়াল মােকর উৎপি  এবং সাব-
েটর া  থেক দরূ  অবশ ই 6.00 িমিম-এর বিশ হেত হেব। যিদ িনি ত করা স ব না হয় য চার  া ই এই েয়াজনীয়তা পূরণ কের, তাহেল অ ত াথিমক 

িদেকর জন  েয়াজনীয়তা অবশ ই স  হেব।

  0.8 িমিম িপচ সহ, ানীয় িফডিসয়াল পেয়  েয়াজন।

িচ  32: সাধারণত, এক  ি মখুী PCB এর উভয় অংশ এেক অপেরর সােথ সাম স পূণ হেত হেব।

11.3.1 প ােনল িফডিসয়াল মাকস

11.3.3 ানীয় াি  মাকস

11.3.2 ইেমজ িফডিশয়াল মাকস

 6.0 িমিম

Y

H L + 6.0 িমিম _

এল

বা

খ.

িত

এ

িত

িত

িত িত

িত

এইচ

িত
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V কাট লাইন

িভ স 
সকশন

0.8 < H < 1.6 িমিম,  = 0.4 ± 0.1 িমিম

 1 িমিম

H 1.6mm, T=0.5±0.1mm

25 িমিম

30° ~ 45°

5 িমিম 5 িমিম

এইচ

H 0.8mm, T=0.35±0.1mm

ি য়াের  

এলাকা

Depaneler ফলক

[৬৯] প ােনেলর জন  য িল তােদর নকশায় V-কাট খঁাজ িলেক অ ভ  কের, েটর ািবত বধ হওয়া উিচত

যখন এক  V-কাট নকশা েয়াগ করা হয়, িবে দ ি য়া চলাকালীন উপাদান িলেক র া করার জন  এবং ট িল অবােধ িবভ  হয় তা িনি ত করার জন  এই শত িল 
অবশ ই পূরণ করেত হেব।

[70] PCB বাড িলর জন  য িলর জন  য়ংি য় মিশন ি িপং েয়াজন, স াব  িতর উপাদান িলেক র া করার জন  V-কাট লাইেনর উভয় পােশ (এবং উপেরর এবং 
নীেচর পৃ িলেত) এক  1.0 িমিম ি য়াের  এলাকা েয়াজন।

িচ  35: িভ-কাট PCB স য়ংি য় ি িপংেয়র জন  িডজাইন করা হেয়েছ।

3.0 িমিম এর বিশ।

িচ  37: V কােটর মা া।

একই সমেয়, V কাটার জন  েডর গঠন িবেবচনা করা আবশ ক। িচ  36-এ দখােনা হেয়েছ, V-কাট লাইন থেক 5mm-এর মেধ  25mm-এর বিশ উ তা সহ উপাদান িল 
অনুেমািদত নয়৷

িচ  36: এক  িডপ ােনিলং মিশেনর সােথ ট আলাদা করার জন  ব বধােনর েয়াজনীয়তা।

                       
     

িচ  38-এ দখােনা 'S'-এর এক  িনরাপদ দরূ  অবশ ই V-কাট লাইন এবং ােকর িত এড়ােত যেকােনা কপার ােকর মেধ  বজায় রাখেত হেব। এক  S   0.3 িমিম 
সাধারণত সে াষজনক।

12. প ােনলাইেজশন এবং ি জ িডজাইন।

12.1 িভ-কাট াফাইিলং

[৬৮] িভ-কাট াফাইিলং িপিসিব প ােনেল পৃথক বাড আলাদা করেত ব বহার করা যেত পাের। এ প ােনেলর পুেরা দঘ , সমতল াে র সমা রালভােব চালােনা উিচত এবং
কানও উপাদান াপেন হ ে প করেব না।



এইচ

2.0 িমিম

ে  দু  েটর বিশ নয়

0.3 িমিম

6.0 িমিম

milled ট

0.3 িমিম

একই নকশা ঘারােনা

টল মািজন

6.0 িমিম

2.0 িমিম

হঁ া

গত ব াস = 1.0 িমিম1.5 িমিম 0.3 িমিম

[৭৪] PCB উপাদান িনবাচন করার সময় িডজাইনােরর িডজাইন ব বহােরর হার িবেবচনা করা উিচত। এটা একটা

িচ  38: V-কাট খঁাজ এবং তামার ােকর মেধ  িনরাপ া দরূ  (এস)।

PCB খরচ ভািবত মলূ ফ া র.

িচ  39: হাল াে র িডজাইন প ারািমটার।

িচ  40: একক প ােনল এল-টাইপ PCB লআউট।

ব : িকছ অিনয়িমত আকােরর জন  ( যমন 'L' আকৃিতর ট), উপযু  প ােনলাইেজশন মাড েয়াগ করা প ােনেলর ব বহােরর হার নাটকীয়ভােব উ ত করেত পাের 
এবং খরচ কমােত পাের, যমন িচ  40 এ দখােনা হেয়েছ।

িচ  41: প ােনেলর  িচ ।

[৭৫] যিদ িপিসিব িরে া সা ািরং বা ওেয়ভ সা ািরং কৗশল ারা ি য়া করা হয়, এবং ঘেরর আকার 60.0 িমিম-এর কম হয়, তাহেল এক  প ােনেল দু  সািরর বিশ াক 
করা উিচত নয় (অথাৎ, ট  অবশ ই বিশ হওয়া উিচত নয়। দুই েটর চেয় বিশ)

[৭১] িমিলং েটর ািবত  হল ২ িমিম। িমিলং ট িল ায়ই এমন পিরি িতেত ব ব ত হয় যখােন এক  প ােনেলর পৃথক েটর মেধ  এক  িনিদ  দরূ  বজায় রাখেত 
হেব। এ  সাধারণত িভ-কাট াফাইিলং এবং হাল াি ংেয়র সােথ ব বহার করা হয়।

[৭২] সি িহত হাল া িলর ক িলর মেধ  দরূ  0.5 িমিম হওয়া উিচত। হাল াে র দু  েপর মেধ  ািবত দূর  হল 5 িমিম, যমন িচ  39-এ দখােনা হেয়েছ।

[73] 80mm x 80mm এর চেয় ছাট PCB বােডর জন  প ােনলাইেজশেনর সুপািরশ করা হয়।

1.5 িমিম

12.2 ওিরিফস া  িডজাইন

12.3 প ােনলাইেজশন



  অিনয়িমত আকােরর ট

V-কাট খঁাজ সহ েটর জন  মািজন েয়াজন হয় না যা [12.1] এ িনেদিশত ি য়াের  এলাকােক স  কের।

V-কাট লাইন এবং িমিলং ট িলর সংিম ণ  অিনয়িমত আকােরর বাড বা বাড িলেক আকৃিত িদেত ব বহার করা যেত পাের যখােন উপাদান িল 
াে র উপর ঝুেল থােক।

  ক  প ােনলাইেজশন অিনয়িমত আকােরর PCB- ত েয়াগ করা যেত পাের। স িল এমনভােব সাজােনা হেয়েছ য
বাইেরর আকৃিত িনয়িমত।

  যিদ দু  ট স ূণ েপ িফট না হয়, িমিলং অিতির  অপসারণ করেত পাের এবং ট িলেক আলাদা করেত পাের।   াপ উপাদােনর ল া টকেরা িলর 
জন , প ােনল  এমনভােব িডজাইন করা যেত পাের যােত িছ  াি ং সংেযােগর মাধ েম ােপর টকেরা িল ভেঙ ফলা যায়। িচ  44 দখুন।

িচ  44: হাল াি ংেয়র মাধ েম অিতির  সংযু  দু  অিনয়িমত ট।

িচ  43: অিনয়িমত আকােরর PCB প ােনিলং।

  সানার আঙেলর সংেযাগকারী িপিসিব িলেক এমনভােব অব ান করেত হেব যােত আ লু িল বাইেরর িদেক মুখ কের যমন িচ  45-এ দখােনা হেয়েছ। সানার 
েলপ দওয়ার ি য়ার জন  এ  েয়াজনীয়।

[৭৭] একমুখী েটর প ােনলাইেজশন

[৭৬] ছাট েটর জন , দীঘতম পাশ িদেয় চলমান েটর সংখ া 3-এর বিশ হেত পাের, িক   150.0 িমিম-এর বিশ হওয়া উিচত নয়। প ােনেলর ওয়ারেপজ রাধ করার জন  
উত্পাদেনর সময় মািজন বা টল বার িল দীঘ িদেক যু  করা উিচত।

[৭৮] ক  প ােনলাইেজশন

  িনয়িমত আকৃিতর ট

িচ  42: ধাপ এবং পনুরাবিৃ  প ােনলাইেজশন িডজাইেনর উদাহরণ।

িতিত িত
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v-কাট

মািজন

milled ট

milled ট

িভ-কাট

protruding 
উপাদান

অিতির  ভরাট টকরা

milled ট

িমিলত খঁাজ    2 
িমিম

মািজন



  যিদ PCB-এর এক  অিনয়িমত আকৃিত থােক, উদাহরণ প, এক  কাণ অনুপি ত থােক বা এক  অংশ বাড  কেট দয়, তাহেল সমােবশ ি য়ােক 
সাহায  করার জন  পেরখা েক আরও আয়তে াকার করেত ক িফলার টকরা ব বহার করা উিচত।

িচ  47: 50 িমিম-এর বিশ ল া িফলার িপস িলর জন  হাল াি ং সেম , যখােন 'a' হল িফলার িপেসর দঘ ।

িচ  45: সানার আ েুলর সংেযাগকারী সহ PCB-এর জন  ািবত িবন াস।

িচ  46: িফলার টকরা/মািজন যাগ কের অিনয়িমত আকােরর েটর পেরখা সরল করা।

[৭৯] সাধারণ নীিত

[৮০] 35mm x 35mm এর চেয় বড় িফলার টকরা সহ অিনয়িমত বাড িলর জন  SMT এবং তর  সা ািরং কৗশল ব বহার করার পরামশ দওয়া হয়। 50 িমিম-এর বিশ 
ল া িফলােরর জন , দু  সট হাল াি ং ব বহার করা উিচত, অন থায় এক  সট সে াষজনক।

  যিদ একি ত PCB- ত বােডর া  বরাবর 5 িমিম ি য়াের  এলাকা না থােক, মািজন/
টলবার তার পিরিধ বরাবর যাগ করা উিচত.

12.4 অিনয়িমত আকৃিতর PCB-এর জন  প ােনলাইেজশন প িত

খঁাজ

েসিসং কানা

িত

সমথন মািজন

হাল াি ং 
সংেযাগ

িত



দীঘ উপাদান

   

     

13.2 িরে া সা ািরং

তালাব

বাতােসর বাহ

মমির 
কাড সেকট
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13.2.1 SMD উপাদােনর জন  সাধারণ েয়াজনীয়তা

উদাহরণ প, এক  মমির কাড সেকট।

               

ল া ( যমন ই া র) েটর উপেরর িদেক সাজােনা থােক।
[৮৭] পালাির  সহ উপাদান িলেক এমনভােব সািরব  করেত হেব যােত সম  ধনা ক খঁু  বােডর একপােশ থােক এবং যখনই স ব হয় ঋণা ক খুঁ  থােক৷ কম 

উপাদান িলর পােশ ল া উপাদান িল াপন করা এিড়েয় চলনু কারণ এ  পিরদশনেক ক ন কের তলেত পাের। ওেয়  জেয় িলর ম ানয়ুাল পিরদশেন সহায়তা 
করার জন  পেুরা নকশা জেুড় 45° এর কম নয় এমন এক  দখার কাণ বজায় রাখা উিচত।

                      
                        

            

তাপ সংেবদনশীল 
উপাদান

                   

িচ  49: কড সেকট

িচ  48: থােমােসনিস ভ উপাদান াপন।

[৮৬] এটা বা নীয় য সূ  িপচযু  িডভাইস িলেক PCB এবং িডভাইস িলর একই পােশ াপন করা উিচত।

[৮৫] িবিভ  বিশ  সহ ধাতব অংশ বা ধাতব প ােকজ সহ িডভাইস এেক অপরেক শ করা উিচত নয়। উপাদান িলর মেধ  নূ নতম 1.00 িমিম দূর  বজায় রাখেত হেব।

                    
                         

     

[৮৪] উপাদান িলর মেধ  দরূ  অবশ ই াভািবক ি য়াকলােপর জন  ব বধােনর েয়াজনীয়তা পূরণ করেত হেব।

13. উপাদান নকশা িবেবচনা

13.1 কে ােন িডজাইেনর জন সাধারণ েয়াজনীয়তা
[৮১] হােলর মাধ েম (TH) উপাদান িলর পালাির বা িদকিনেদেশর েয়াজনীয়তা িলেক অবশ ই সম নকশা জেুড় সাম স পূণ সািরব তা বজায় রাখেত হেব এবং যতটা

স ব সু রভােব াপন করেত হেব। এসএমিড িডভাইস িলর জন , যিদ স িল একই িদেক াপন করা না যায়, তেব স িলেক অবশ ই X এবং Y উভয় িদেকই ি র
থাকেত হেব, উদাহরণ প ট া ালাম ক াপািসটার িলর জন ।

[৮২] যিদ উপাদান েক আঠােলা করার েয়াজন হয়, িনি ত ক ন য উপাদান েত কমপে 3 িমিম ফঁাক আেছ।
[৮৩] িপিসিব িলর জন য িল তাপ িসে র েয়াজন, তাপ িসে র অব ান এবং অিভেযাজন অবশ ই িবেবচনা করা উিচত। তাপ িস অন ান উপাদােনর সােথ শারীিরক

সং েশ আসেব না তা িনি ত করার জন পযা ান থাকেত হেব। িনি ত ক ন য নূ নতম 0.5 িমিম দরূ বজায় রাখা হেয়েছ: 1. তাপ-সংেবদনশীল িডভাইস িল
( যমন িতেরাধী ক াপািসটর, ক ইত ািদ) তাপ উত্পাদনকারী উপাদান িল থেক দেূর অবি ত হওয়া উিচত।

2. থােমােসনিস ভ িডভাইস এক এয়ার আউটেলট ারা াপন করা আবশ ক। বায়ু বােহর সুিবধােথ ল া উপাদান িল ছাট উপাদান িলর িপছেন াপন করা উিচত।



ভাগ করা প াড
িত

সপুািরশ করা হয় না

িত

8.0 িমিম

িচপ-সদশৃ িডভাইস

খ.

খ.

8.0 িমিম

ওভারল াপ জন  অনুেমািদত

িবিজএ

সারেফস অ াের িডভাইস ি য়াের  এলাকা

α

বা

[৯১] দু  গলউইং িপন িডভাইস ওভারল াপ করা বা নীয় নয়, উদাহরণ প, এসওিপ টাইপ প ােকিজং, িচ  52-এ দখােনা হেয়েছ।

[৮৯] সাধারণভােব, সারেফস অ াের িডভাইস িলেক বােডর নীেচ (সবেচেয় কম উপাদােনর পােশ) াপন করা উিচত নয়। েটর অন  িদেকর অ ল , এক  অিতির  8 
িমিম া  সহ, কানও পৃে র অ াের িডভাইস থাকা উিচত নয়, িচ  51 দখনু৷

িচ  51: সারেফস অ াের িডভাইেসর জন  িডজাইেনর েয়াজনীয়তা।

িচ  52: দু  SOP প ােডর বমানান নকশা।

িচ  53: SMD উপাদান িলর জন  সা ার প াড শয়ার করা

িচ  50: সা ার জেয় িলর পিরদশন কাণ।

[৯২] দু  SMD উপাদােনর মেধ  সা ার স শয়ার করা হেল, প ােকজ িল অবশ ই একই ধরেনর হেত হেব, অথাৎ, স িল অবশ ই একই হেত হেব, িচ  53 দখনু।

[৯৩] এইচ িডভাইস এবং এসএমিড উপাদান িলর ওভারল াপ করার অনুমিত দওয়া হয় যখন এ  িনি ত করা যায় য এেত মিু ত এসএমিড ফুটি  এবং সা ার প  
এইচ িডভাইেসর সা ািরংেয়র উপর কান ভাব ফেল না। িচ  54 দখনু।

[৯০] সম  SMD উপাদান কমপে  এক পােশ 50mm এর কম হেত হেব।

যাইেহাক, 5 িমিম আদশ।
[৮৮] সারেফস অ াের িডভাইস যমন CSP, BGA, ইত ািদ। তােদর অবশ ই 2 িমিম ি য়াের  এলাকা থাকেত হেব। না

13.2.2 SMD উপাদান াপেনর জন  েয়াজনীয়তা
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TH উপাদান িল SMD উপাদান িলর সােথ 
ওভারল াপ করেত পাের

জ

এ

অিভ  উপাদান িবিভ  উপাদান

Y

সাকশন অ ভাগ

এসও /এসওিপ

িচ  54: হণেযাগ  SMD এবং TH কে ােন  লআউট লআউট।

QFP

িচ  55: উপাদান িলর জন  ব বধােনর েয়াজনীয়তা।

0.65

0.40

0.45

0.45

0.55

এসওেজ/িপএলিসিস

[৯৬] সূ  িপচ িডভাইস এবং েটর াে র মেধ  দরূ  10 িমিম এর বিশ হওয়া উিচত যােত মু েণর ণমানেক নিতবাচকভােব ভািবত না কের। আদশভােব, বারেকাড ম 
এবং SMD উপাদান িলর মেধ  দরূ েক সা ার ণমান র া করার জন  সারিণ 6 এ দখােনা েয়াজনীয়তা িল পূরণ করা উিচত।

িবিজএ

1206 ~ 1810

0.45

0.30

0402 ~ 0805 1206 ~ 1810

0.45

STC3528~7343

0.45

িবিজএ

0.55

0.50

5.00 (3.00)

(িমিম একক)

0.65

0.45

0.30 5.00

0402~0805

0.45

[৯৫] িপিসিব িলর জন  য িলর জন  িরে া সা ািরং েয়াজন, এসএম  িডভাইেসর ব বধান সারিণ 5 অনুসাের পিরবিতত হয়। উ ত মান দু র মেধ  বড়: কপার প াড বা িডভাইস 
বিড, য  বিশ েযাজ । ব নীর মান িল সবেচেয় হণেযাগ  িন  মানেক উপ াপন কের।

[৯৪] এসএমিড উপাদান িলর মেধ  েয়াজনীয় দরূ  হল: একই উপাদান:   0.3 
িমিম

0.60

5.00 (3.00)

0.50

5.00

SOT / SOP SOJ / PLCC QFP

৮.০০

STC3528~7343

0.70

5.00 (3.00)

0.50

5.00

িবিভ  উপাদান:   0.13 × h + 0.3 িমিম ( যখােন h হল িতেবশীেদর সেবা  উ তার পাথক )।

সারিণ 5: উপাদান িলর মেধ  ব বধােনর জন  সপুািরশ।

0.70

0.60
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13.3 ওেয়ভ সা ািরং

[৯৯] এইচ উপাদান িলর মেধ  দরূ  অবশ ই > 10 িমিম হেত হেব।

িপচ

[100] TH উপাদান এবং মািজেনর মেধ  দরূ  অবশ ই   10 িমিম হেত হেব এবং েটর া  অবশ ই   5 িমিম হেত হেব।

  িপচ   1.27 িমিম এবং িবে দ মান   0.15 িমিম সহ এসওিপ ধরেণর প ােকজ।
  িপচ সহ SOT টাইপ প ােকজ   1.27 িমিম দশৃ মান িপন।

ব : ওেয়ভ সা ািরং সােপে  এসএমিড উপাদান িলর িপন িল অবশ ই 2 িমিম এর কম বা সমান হেত হেব।
অন ান  উপাদান উ তা 4 িমিম কম হেত হেব.

[১০২] এসওিপ-টাইপ প ােকজ করা উপাদান িলর দীঘ অ  সা ািরং ি য়ায় তর  সা ািরংেয়র মেণর িদেক ল  হওয়া উিচত। সা ার এ া র িহসােব কাজ করার 
জন  সা ার প ােডর সািরর শেষ এসওিপ টাইেপর উপাদান িলর অিতির  প ােডর েয়াজন হয়, " সা ার িথভস", দখুন

1.27 িমিম গলউইং িপন ( যমন এসওিপ, িকউএফিপ) এবং সারেফস 

অ াের উপাদান

[১০১] ওেয়ভ সা ািরং িন িলিখত SMD উপাদান িলর জন  উপযু :

িচ  57।

[১০৩] SOT-23 প ােকজ করা উপাদান িলর অিভেযাজন এমন হওয়া উিচত যােত িপন িল সমা রালভােব িনেদশ কের

িচ  56: কে ােন  লআউট েয়াজনীয়তা এবং মিু ত বারেকাড

  িতেরাধক, ক াপািসটর এবং ইনডা র য িলর প ােকেজর আকার 0603 এর থেক বিশ বা সমান এবং এক

িলং িদক।

ধরেনর

ফঁাক মান 0.15 িমিম কম।

উপাদান

িচ  57: ওেয়ভ সা ািরং সােপে  এসওিপ-টাইপ প ােকেজর জন  সা ার িন াশন প াড াপন করা।

নূ নতম ব বধান, 
িড

[৯৭] PCB-এর ে  300mm-এর বিশ া িমশন সাইড নই, ভারী TH উপাদান িল PCB-এর মাঝখােন রাখা উিচত নয়। এ  সা ািরংেয়র সময় উপাদান িলর ওজেনর 
কারেণ সৃ  বােডর ওয়ারিপং াস করেব।

0603 িচেপর আকার 
এবং উপাদান

সারিণ 6: ি  করা বারেকাড এবং কে ােন  প ােডর মেধ  ািবত ব বধােনর েয়াজনীয়তা।

10 িমিম

[৯৮] টাচডাউেনর সিুবধার জন , সেকট  যখােন সুিবধাজনক সখােন সংযু  করা উিচত।

বড় SMD এবং অন ান  পদিচ

5 িমিম

 

13.2.3 িরে া সা ািরং সােপে  িপিসিব িলর জন  গেতর উপাদান িলর জন  িডজাইেনর েয়াজনীয়তা

13.3.1 ওেয়ভ সা ারড PCB-এর জন  SMD কে ােন  িডজাইেনর েয়াজনীয়তা

িড

েসিসং কানা

বারেকাড

িড

েসিসং কানা

সা ার এ া র প াড

িড



খ.

খ.
এল

এল

এল

েসিসং কানা

1.27/50

িচ  58: ওেয়ভ সা ািরং সােপে  SOT-23 প ােকেজর ওিরেয়ে শন।

1.27/50

  িবিভ  ধরেণর উপাদান িলর জন , সা ার প ােডর া িলর মেধ  ব বধান হওয়া উিচত  

---

নূ নতম ব বধান

1.27/50

1.27/50

1.02/40

1.02/40

1.02/40

1.27/50

ািবত

1.02/40

ক াপািসটার

1.52/60

ািবত

0.76/30

০.৮৯/৩৫

ক াপািসটার 2.54/100

1.0 িমিম। দরূে র েয়াজনীয়তা িচ  60 এবং সারিণ 8 এ দখােনা হেয়েছ।

0603

1.27/50

1.27/50

নূ নতম ব বধান

  1206

1.27/50

1.27/50 1.27/50

িচ  59: একই ধরেণর উপাদান িলর িবন াস।

আঙেলর ছাপ

1.02/40

প াড ব বধান L (িমিম/িমল)

[১০৪] সাধারণ কে ােন  িসং নীিত: ছায়া ভােবর কারেণ সৃ  সমস া কমােত

1.27/50

০.৮৯/৩৫

1.02/40

ট ানটালাম 6032 এবং 7343

ব বধান

PCOS 1.52/60 ---

ব বধান

SOT

0.76/30 টাইপ ক ন

ট ানটালাম 3216 এবং 3528

2.03/80

তর  সা ািরং, উপাদান এবং পথৃক প ােডর মেধ  িনিদ  দরূ  বজায় রাখেত হেব।   সারিণ 7 অনসুাের একই ধরেণর উপাদান িলর জন :

উপাদান ব বধান B (িমিম/িমল)

0805

1.27/50

সারিণ 7: একই ধরেণর উপাদান িলর মেধ  দরূ ।
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খ.

সবিন  = 0.5 িমিম

খ.

খ.

2.54/100

0.3/12

2.54/100

চার

0603 -

1.27/50

0.6/24

0.6/24

0.6/24

পথ

0.6/24

িচ  61: TH উপাদান িলর মেধ  দরূ ।

এর প াড 
া

0.6/24

1.27/50

1.27/50

0.6/24

2.54/100

1810

0.6/24

[১০৫] িডভাইেসর িনিদ  কাঠােমার সােথ স িকত িবেশষ েয়াজনীয়তা ছাড়াও, উপাদান িল TH

1.52/60

2.54/100

0.6/24

এর প াড 
া

পােয়র 
ছাপ (িমিম/িমল)

PCOS

0.6/24

TH

0.6/24

0.6/24

1.27/50

0.3/12

সারিণ 8: িবিভ  ধরেনর উপাদান এবং PCB কাঠােমার মেধ  দরূ ।

0.6/24

2.54/100

2.54/100

আইিস  পেয়

0603 -

0.6/24

1.27/50

2.54/100

িচ  62।

SOT

0.6/24

0.6/24

চার

0.6/24

2.54/100

PCOS

0.6/24

[১০৬] সংল  উপাদান িলর মেধ  ব বধান িচ  61-এ দখােনা হেয়েছ।

TH

0.3/12

িচ  60: িবিভ  ধরেণর উপাদান এবং PCB কাঠােমার িবন াস।

1.27/50

ওেয় ার

1810

2.54/100

পথ

0.6/24

0.6/24

0.6/24

আইিস  পেয়

0.6/24

[১০৭] ম ানয়ুাল ঢালাই এবং র ণােব ণ/ মরামেতর সিুবধার জন  এেত দখােনা েয়াজনীয়তা িল পূরণ করা েয়াজন

2.54/100

1.27/50

ওেয় ার

0.6/24

2.54/100

SOT

1.27/50

উপেরর ের াপন করা উিচত।

2.54/100

13.3.2 সাধারণ HT কে ােন  লআউট েয়াজনীয়তা



ঝাল TH

এর প াড

এ

েসিসং কানা

α   45° X   1 িমিম

ওেয় ার
চার

α

সবিন  
1.0 িমিম

উপবৃ াকার প াড

α

13.3.3 ঢালাইেয়র সােপে  গেতর উপাদান িলর জন  সাধারণ েয়াজনীয়তা
তর
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িচ  62: TH উপাদান িলর জন  ান িনধারেণর েয়াজনীয়তা

[১০৮] এক  উপাদােনর সেবা ম িপচ হল   2.0 িমিম, সা ার প ােডর াে র মেধ  দূর  কমপে  1.00 িমিম হওয়া উিচত যমন িচ  63-এ দখােনা হেয়েছ। এছাড়াও, 
উপাদান সং া িল এেক অপেরর সােথ হ ে প করা উিচত নয়।

িচ  64: ওেয়ভ সা ািরং সর ােমর মাধ েম বােডর মেণর িদক স িকত সা ার প ােডর াি ককরণ।

[১০৯] TH কে ােন  হােলর ল া সাির িলর জন , উপাদান িলেক এমনভােব াপন করা উিচত যােত সাির  তর  সা ােরর মেণর িদেকর সমা রাল হয়। িবেশষ 
পিরি িতেত, যখােন প ােডর সাির অবশ ই মেণর িদক থেক ল ভােব সািরব  হেত হেব, উপযু  সাম স  করেত হেব, যমন উপবৃ াকার প াড িলর সােথ 

া াড প াড িল িত াপন করা। যখন সি িহত প ােডর া িলর মেধ  ব বধান 0.6mm - 1.0mm হয়, তখন িড াকৃিত প াড বা সা ার এ া র িল 
বা বায়েনর সপুািরশ করা হয়।

িচ  63: তর  সা ািরংেয়র জন  TH উপাদান িলর নকশা।



DFM V1.1 সংেশাধন তািলকা:

সারিণ 6 এর শষ দু  কলাম সরােনা হেয়েছ।

- হডােরর নাম পিরবতন ক ন।

-

- েয়াজনীয় থেক সপুািরশকৃত শ িল পিরবিতত হেয়েছ, যমন অেনক িল আরও কেঠার েয়াজনীয়তা রেয়েছ৷

- 1/3 হাল াি ং সপুািরশ সরােনা হেয়েছ - সাম স পণূ নয়।

o সারণী 7/10/11 সরােনা হেয়েছ – অস ূণ/ভল।

o অ েয়াজনীয় ট াগ মুেছ ফলা হেয়েছ।

3 পৃ ায় ব  িফট করার জন  িডজাইেনর চশমা স াদনা করা হে ।

পিরবিতত িব ু [23], পৃ  অ াের িডভাইস ব বধান এলাকা.

- 5 িমিম থেক 6 িমিম পয  গত া  করার জন  ািবত ে র পিরবতন (এ র সােথ সাম স পণূ

বা

- নতন পেয়  যাগ করা হেয়েছ ([7], [8] এবং [19])।

িসিফেকশন

o এক  একক িচে  অধ ায় 14-এর সম  পিরসংখ ােনর িপং।

- পনুগঠন যােত সম  নতন অধ ায় এক  নতন শীেট  হয়।

লুিসয়া িলেমােনস পেরজ একজন ইেলক িন  উত্সাহী, িতিন মি েকার িচয়াপােসর টকেনালিজক াল ইনি উট অফ টা টলা েয়েরজ-এ অনাস সহ ইেলক িনক ইি িনয়ািরং াতক 
অধ য়ন কেরেছন। পের, িতিন CIDESI- ত মকা িনে  িবেশষ  অজন কেরন এবং কুেয়রতােরার ায় শািসত িব িবদ ালেয়র জন  ই েমে শন অ া  কে ােল াতেকা র িডি  অজন 
কেরন। িতিন ইেলক িনক িডজাইেনর উপর দৃ  িনব  কের একজন েজ  ইি িনয়ার িহসােব কাজ কেরেছন, একজন েজ  িলডার এবং তার এলাকায় ইেলক িনক ল াবেরটিরর জন  
দায়ী। িতিন শি , রােবা  এবং কৃিষ যুি  স িকত িবষয় িনেয় কাজ কেরেছন। অন িদেক, তার ইেলক িনক িডজাইন এবং আইও  নীিতেত িডে ামা রেয়েছ এবং িতিন অি য়াম 
িডজাইনার স ওয় ার ব বহার কের ইেলক িনক িডজাইন কাস হণ কেরেছন এবং িশিখেয়েছন।

-

- পিরসংখ ান, বণনা এবং নকশা পিরবতন. ধান পিরবতন (সংখ া িল নিথর উে খ কের

- পিরিশ  সরােনা হেয়েছ ( সকশন 6 এ সরােনা হেয়েছ)

- িকছ এি  (িমল/িমিম) এবং িকছ গালাকার ইউিনেটর জন  পা র ইউিনট যাগ করা হেয়েছ।

- ীন ি ি ং েয়াজনীয়তা ঐি ক পিরবিতত হেয়েছ.

o িচ  1/2/3/4//5/7/8/10/13/14/16/17/21/25/26/28/32/36/43/55 পা র  সংেশাধন করা হেয়েছ৷

o িসিফেকশন মেল টিবল 8-এ মান পিরবতন করা হেয়েছ।

-

- িবভাগ '[12] িসেম ক প ােনলাইেজশন' সরােনা হেয়েছ - াসি ক নয়।

- 'িববরণ:' ট াগ িল সরােনা হেয়েছ কারণ তােদর েয়াজন িছল না৷

- ক টিবল ফরম া ং এবং অন ান  বিশরভাগ টিবল ( ক ীকরণ, স ক ব বধান, িশেরানাম

- পিরবিতত ফ  এবং শলী.

- পিরবিতত এবং সরােনা টিবল. ধান পিরবতন:

1.5 িমিম গত ব বধান)।

অফেসট কানা থেক ি য়াকরণ কানায় নামকরণ।

িবভাগ ন র (উদাহরণ প, [1]) এবং থম শে র মেধ  ব বধান যাগ করা।

- আইেটম [82] সরােনা হেয়েছ - াসি ক নয়।

- িচ  ' ' সরােনা হেয়েছ যখােন 'সবিন ' শ  ইিতমেধ ই ব ব ত হেয়েছ।

- 'িনমােণর েয়াজনীয়তার জন  ফাইল' অধ ায়  পনুরায় িলখুন এবং অধ ায় 2 এ যান।

- রা ার অধ ায় েক সাধারণভােব এক  ি িলং অধ ােয় পনুরায় লখার সােথ আরও সাম স পূণ হেত

o িচ  2/5/31/32/39/40/45/46/47/48/49/51 পনুরায় িডজাইন করা হেয়েছ৷

অনুবাদক স েক:

- িবষয়ব র পুনিবন াস, নকশা িবেবচনা িল সামেনর িদেক এবং উপাদান নকশা িবেবচনা িল শষ পয  সরােনা হেয়িছল (পিরসংখ ান িলও পনুিবন াস করা হেয়িছল)৷

বড় অ ের)।

তারা ধুমা  উ ত িডজাইেনর জন  েযাজ , িক  তারপরও সহজ িডজাইেনর জন  গৃহীত হেব।

আেগ):



Translate BY : MD. A. RAZZAK
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