
Picture: 270 X 349 Pixels 14 KB (maximum), JPEG format-করার নমুনা 

১। অবশ্যই ছবব স্ক্যাব িং ৩০০ রেজুলেশল  সম্পন্ন 

কেলে হলব; 

 

২। অযাল াবব ফল াশলে উক্ত ছবব ওলে  কলে 

Crop tool (C) বিলে  ছববে কাঠাল া 

ঠিক কলে ব লে হলব; 

 

৩। ছববে ব্যাকগ্রাউন্ড অবশ্যই সািা থাকলে বা 

কলে ব লে হলব। 

 

 

৪। ছববে কাঠাল া ঠিক কলে Image ম্যানুলে 

বিলে Image Size সাব ম্যানু চলেজ 

কেলে বােতা আসলব। এখাল  রকবে Width 

270 Pixels  াইে কলে ব লে Scale 

Style, Constrain 

Proportions & Resample 

Image টিক বচহ্ন বিলে OK বিলে ছববে 

Pixel Dimensions ঠিক হলব। 

৫। সলব তাচ্চ 14 KB সাইজ ব র্ তােলেে জন্য 

File ম্যানু বিলে Save for Web 

(alt+ctrl+shift+s) চলেজ কেলে 

বােতা আসলব। এখাল  Save বা ল ে ব লচ 

Preset-এ JPEG চলেজ কলে  াল  

Optimized বিক কলে Optimized 

to file size-এ বিক কেলে বােতা আসলব। 

এখাল  Desired File Size-এ 13 

 াইে কলে OK বা ল  বিক কলে রসভ বিক 

কেলে বােতা আসলব।  

 

 



৬। এখাল  ফাইলেে  া   াইে কলে রসভ কেলে 

রবালেলসে-এে চাবহিা র াোলবক ছবব তেেী 

হলে যালব। 

 

 

৭। Picture: 270 X 349 Pixels 14 KB 

(maximum), JPEG format 

 

 

Passport: 600 X 403 Pixels, Size: 60 KB (maximum), JPEG format}-করার নমুনা 

১। অবশ্যই োসলো ত স্ক্যাব িং ৩০০ 

রেজুলেশল  সম্পন্ন কেলে হলব; 

 

২। অযাল াবব ফল াশলে উক্ত োসলো ত ওলে  

কলে Crop tool (C) বিলে  

োসলোল তে কাঠাল া ঠিক কলে ব লে 

হলব; 

 

৩। োসলোল তে কাঠাল া ঠিক কলে 

Image ম্যানু বিলে Image Size 

চলেজ কেলে বােতা আসলব। এখাল  

রকবে Width 600 Pixels  াইে 

কলে ব লে Scale Style, 

Constrain Proportions & 

Resample Image টিক বচহ্ন 

বিলে OK বিলে ছববে Pixel 

Dimensions ঠিক হলব। 

 



৪। সলব তাচ্চ 60 KB সাইজ ব র্ তােলেে জন্য 

File ম্যানু বিলে Save for Web 

(alt+ctrl+shift+s) চলেজ 

কেলে বােতা আসলব। এখাল  Save 

বা ল ে ব লচ Preset-এ JPEG 

চলেজ কলে  াল  Optimized বিক 

কলে Optimized to file 

size-এ বিক কেলে বােতা আসলব। 

এখাল  Desired File Size-এ 

60  াইে কলে OK বা ল  বিক কলে 

রসভ বিক কেলে বােতা আসলব।  

 

 

৫। এখাল  ফাইলেে  া  রয   

Passport  াইে কলে রসভ কেলে 

রবালেলসে-এে চাবহিা র াোলবক 

োসলো ত তেেী হলে যালব। 

 

 

৬। 600 X 403 Pixels, Size: 60 

KB (maximum), JPEG 

format} 

 

 

 


