
MT4 সুি ম সং রণ াবাল ওিপিনয়ন
এই িনেদিশকায়, আপনারা পােবন MT4 সুি ম সং রেণর ই টেলশন এবং ব বহােরর িনেদিশকা। নতুন MT5 সুি ম সং রণ -এও ই টেলশন
এবং ব বহােরর ি য়াও একই। আপনার MetaTrader 5 সুি ম সং রণ -এ বিণত িনেদশ িল ধুমা  যথাযথ েয়াগ ক ন।

1. াবাল ওিপিনয়ন পেরখা
1.1. াবাল ওিপিনয়ন উইেজট িল খালা
ডাউনেলাড ক ন MT4 সুি ম সং রণ এবং িনি ত ক ন MetaTrader 4 যন ই টেলশন চলাকালীন ব  থােক।

ডাউনেলাড শষ হেয় গেল .zip ফাইলিট খুলুন এবং ডবল-ি ক ক ন Admiral-MT4-Apps.exe ফাইলিটেক, যা .zip আকাইেভর মেধ
আেছ, যােত সিট চালােনা যায়। এিট  করেব ই টেলশন অ ািস া - ক।

াবাল ওিপিনয়ন উইেজট  করেত, MetaTrader 4 (MT4) িডং াটফেম য কােনা একিট িস েলর জন  একিট চাট খুলুন। তারপর
চােট যাগ ক ন এ পাট অ াডভাইজার (EA) Admiral রিডয়াল গজ, িলিনয়ার গজ অথবা মােকট ওয়াচ। এরপর হয়:

1. MT4 ন ািভেগটর তািলকায়ডবল-ি ক ক ন EA- ত এবং EA িটেক চােট াগ ক ন, অথবা
2. তার নােম রাইট-ি ক ক ন এবং বেছ িনন চােট সংযু  ক ন কে ট মনু থেক।

ব : MT4 -এ আপিন য কােনা একিট EA চালােত পােরন িতিট চাট িপছু। যিদ চােট কােনা একিট EA আেগ থেকই চেল, তাহেল ড
টািমন াল যাগ করেল িবদ মান EA িত ািপত হেব। যিদ ড টািমন াল এবং অন  একিট EA উভয়ই যিদ চালােত হয়, তাহেল একািধক চাট
খুলুন।

1.2. Mac OS X -এর জন  ই টেলশন
যমন আেগ বলা হেয়েছ, Admiral Markets -এর িকছু সূচক Mac OS X -এ ব বহার করা যায়, যােত অ ভু  হয়: াবাল ওিপিনয়ন,
ক াে ল কাউ ডাউন, হাই- লা, লাকাল টাইম, অডার িহি , িপভট এবং ড।

Mac-এর জন  ই টল ফাইল পেত, অনু হ কের যাগােযাগ ক ন আমােদর াহক সহায়তা দেলর সােথ।

ই টেলশন চ া করার আেগ িনি ত ক ন যােত সিঠকভােব MetaTrader 4 ব  কেরেছন। সিঠকভােব সফটওয় ারিট াজ করেত হেল:

1. ডেক MetaTrader 4 -র তীেক রাইট-ি ক ক ন
2. সিটেক ব  করার িবকে  ি ক ক ন

এ েটনশনিট ই টল করেত হেল:

1. আপনার া ামস ফা ারিট খুলুন
2. খুেঁজ িনন া াম MetaTrader 4 Admiral Markets, তারপর
3. সিটেক রাইট ি ক ক ন, এবং
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4. ি ক ক ন িবষয়ব  দখান িবকে
5. নতুন উইে ােত, িন িলিখত ফা ার পাথিট খুলুন: drive_c → Program Files → MetaTrader 4 Admiral Markets →

MQL 4 → Indicators (িবঃ ঃ - এই ােন আপনােক সূচক ফাইল িল িতিলিপ করেত হেব, য িল িচি ত থাকেব .ex4 ফাইেলর
কার ারা)

6. এিট করা হেয় গেল,  ক ন MetaTrader 4।

1.3. াবাল ওিপিনয়ন অংশ িল

াবাল ওিপিনয়ন টুল িল িতনিট ভােগ থােক:

1. বাজােরর সতকবাতা
2. রিডয়াল গজ
3. সিটেক রাইট ি ক ক ন, এবং
4. িলিনয়ার গজ

এই ব িবক নতুন িডং টুল িল িব ব াপী খবেরর মেনাভােবর শি েক ব বহার কের, আিথক বাজােরর চারা ােতর মেধ  সূ  িক  উে খেযাগ
পিরবতন িচি ত কের। িত িদন ল  ল  আিথক খবর এবং সাসাল িমিডয়া িবষয়ব  পেড় ও তােদর স ায়ন কের, এই টুল িল ডারেদর
দান কের বাজােরর অংশ হণকারীেদর মেধ  মেনাভাব পিরবতেনর অি তীয় পিরবতনশীল দৃি ভ ী।

াবাল ওিপিনয়ন টুলিট বলভােব দনি ন গেবষণায় অিতবািহত করা ডারেদর সময় এবং কাজ কিমেয় থােক; ড করার জন   স দেক
হাইলাইট কের এবং মেনভাব কাযকলাপ বদল কের, যা সরাসির েডর সাফল েক ভািবত করেত পাের।

2. অংশ িল

2.1. বাজােরর সতকবাতা
মােকট অ ালাট টুল িনিদ ভােব তির করা হেয়েছ নতুন ড আইিডয় িল জাগােত, যা সাধারণত থাগত টুল িল িদেয় িচি ত করা খুব কিঠন।
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সবরকম অিভ তার েরর ডারেদর জন  এিট উপযু , নতুন ড আইিডয়া িল পাওয়া খুবই সহজ, সােথ পাওয়া যােব একািধক িফ ার করার
িবক িল যা ব বহার করা যােব আপনার িডং শলী, স দ পছ  এবং ঝুিঁক হেণর স াবনা সােথ খাপ খায় এমন ড হাইলাইট করেত।

নতুন মেনাভােব উে খেযাগ  -কালীন পিরবতন ারা চািলত এই টুলিট এই র িল ঐিতহািসক ঘটনার সােথ তুলনা কের, এবং িনধারণ কের
দােমর উপর ভাব এবং কত ত পিরবতন ঘেট, যােত িরভাসাল বা ধারাবািহকতা ভিবষ ানী করেত সাহায  হয়।

মােকট অ ালােটর সােথ রিডয়াল ও িলিনয়ার গজ িলেক সম য় কের আরও শি শালী সূচক তির ক ন। যখন উভয় টুল িল িমলেব, দােমর
ওঠাপড়ার স াবনা বাড়েব।

2.2. রিডয়াল ও িলিনয়ার গজ িল

াবাল ওিপিনয়ন িলিনয়ার এবং রিডয়াল গজ আপনােক দান কের আপনার পছে র স েদর িবষেয় একিট ধুমা  বাজােরর মেনাভােবর িদক-
িনেদশ। এিট আপনার িডং আইিডয়ােক সমথন করেত সাহায  করেত পাের অথবা তােত আ িব াস তির করেত সাহায  করেত পাের।
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যেহতু টুল িল দােমর বদেল মেনাভােবর তথ  ব বহার কের, তারা হল একিট শি শালী অিতির  সূচক যা আলাদা ভােব অথবা আপনার িবদ মান
িডং টুেলর পাশাপািশ ব বহার করা যায়, সুেযাগ িল িচি ত করেত। িবক ভােব, আপিন আপনার ড স করেল এই টুল িল দা ন িনরী ণ

টুল িহসােব কাজ করেত থােক, যা আপনােক সাহায  করেব একিট ড থেক বিরেয় আসেবন িকনা।

ি েডািমটােরর শিলর মতন কের তির রিডয়াল ও িলিনয়ার গজ দান কের একিট তা� িণক াপশট, কীভােব মেনাভােব তির হে  গত 30
িদেনর তুলনায় – অথবা আপনার পছ সই সময় ল।

দশন কের এক অথবা একািধক স দ একিট একক দশেন; বেছ িনন মেনাভােবর কার* যা আপিন িনরী ণ করেত চান এবং য সময় আপিন
তুলনা করেত চান।

যিদ MT4 -এর মেধ  ব বহার কেরন, তেব গজ িল আপনার চােট হাভার করেব।

3. বারংবার িজ ািসত িল

1. এ েটনশেন িক অন  ভাষা সমিথত হয়?  সব Admiral Markets MetaTrader 4 সুি ম সং রণ াগইন দশন করা যায় অন ান
অেনক ভাষায়।যিদ আপিন MetaTrader - ক অন  ভাষায় সট কেরন, িক  আপনার EA িল তবুও ইংেরিজেত দখােন হেব, বেছ িনন
দশন িবক  (অথবা আপনার আ িলক সমতূল), তারপর:
1. বেছ িনন ভাষা এবং আপনার MetaTrader - ক ইংেরিজেত কের িনন
2. সফটওয় ারিট ির াট ক ন এবং তারপর িরেসট ক ন আপনার বাি ত ভাষায়, এবং
3. আবার সিটেক পুনরার  ক ন।

এেত আপনার EA িল আপনার েয়াজনীয় ভাষায় সট হেয় যােব।
2. এই এ েটনশনিট িক Mac OS -এর জন ও লভ ?  এই মুহূেত নয়।
3. এই এ েটনশনিট িক MT5 -এর জন ও লভ ?  এই মুহূেত নয়।
4. কন সুি ম সং রণ বিশ িল কাজ কের ব  কের দয় যখন আিম ডেমা অ াকাউ  িনেয় কাজ কির?  যখন আপনার কােছ এএকিট

িব ি  আসেব যােত লখা থাকেব সুি ম সং রণ ব বহার করা চািলেয় যেত গেল, অনু হ কের আসল অ াকাউ  ব বহার ক ন, তার
মােন হল 30 িদেনর িবনামূেল  সুি ম সং রণ ব বহার শষ হেয় গেছ। আপিন আমােদর াহক সহায়তার সােথ কথা বলেত পারেবন এবং
একিট ায়ী সি য়করণ অনুেরাধ করেত পারেবন আপনার ডেমা অ াকাউে  এই বিশ িল সহ।

5. আিম িক িনবািচত াগইন িল আমার MetaTrader থেক সিরেয় ফলেত পারব?  হঁ া, আপিন খুব সহেজই তা পরােবন, ধু রাইট-
ি ক করেবন য কােনা াগইেন ন ািভেগটর উইে ােত এবং বেছ নেবন মুেছ ফলুন কে ট মনু থেক।

4. িব ািরত তথ
আমােদর YouTube চ ােনল  (ইং◌ংেরিজেত) দখুন, যখােন আেছ লাইভ ড রকিডং, িটউেটািরয়াল, াবাল ওিপিনয়ন উইেজট স েক এবং
আরও অেনক িবষয় িল।

অ ীকৃিত াপণ:
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অনু হ কের মেন রাখেবন য এই অ াড-অন িল দান করা হয় িবনামূেল  একিট বাইেরর, টকিনক াল পিরেসবা দানকারী ারা, এ পাট
অ াডভাইজার যুি  ব বহার কের MT4 ও MT5 -এ। সম  এ পাট অ াডভাইজার (EA) াগইেনর মেতাই, এই িল কবলমা  সি য় থােক
যখন আপনার MetaTrader ই ারেনট ও আমােদর সাভােরর সংেযাগ াপণ করেত পাের। যিদও EA িল পযা ভােব পরী া করা হেয়েছ এবং
তােদর টকিনক াল িনভরেযাগ তা যেথ  হেব, তবুও তােদর িট হওয়ার স াবনা পুেরাপুিরভােব বািতল কের দওয়া যায় না। িনি ত ক ন যােত
আপিন সব অ াড-ইন ও এ েটনশন িলর কাযকরীতা স ূণভােব বােঝন, যমন তােদর িনেয় ডেমা অ াকাউে  যথাস ব ব বহার কের অনুশীলন
কের নন। আপনােক ীকার করেত হেব য, EA ব বহার কের য িত বা অন ান  ড ােমজ উ ূ ত হয় তার জন  Admiral Markets ব বহার
দায়ী হেব না।
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