
MT4 সুি ম সং রণ সূচক প ােকজ
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।

সূচক িল হল অিতির  টুল যা MetaTrader 4 িডং সফটওয় ারেক স ূণ কের। তারা সাধারণত চাট িবে ষণ কের একিট একক গািণিতক
সূ  ধের এবং চােটর ইিতহাস থেক উপসংহার টােনন স াব  চাট ওঠা-নামা স েক।

সূচক িল দান কের থােক িডং িসগনাল যা আপনােক সাহায  করেব চাট িবে ষণ করেত, বণতা এবং সহায়ক বা িবপথগামী ওঠাপড়া বুঝেত।

1.সূচক ই টল করা এবং 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।

যিদ আপনার কােছ সফটওয় ারিটর একািধক কিপ ই টল করা থােক, তাহেল MetaTrader খুজঁনু  বাতামিট ব বহার ক ন সিঠক সং রণিট
পেত।

ি ক ক ন ই টল বাতাম এবং অনুসরণ ক ন ি েন দওয়া এই ধাপ িল, যত ণ না ই টেলশন সফলভােব স ূণ হয়।

এই সমেয় MT4 সুি ম এ েটনশনিট কবলমা  Windows -এর সােথ চালেব, যিদও িকচু সূচক Mac OS -এ চেল থােক। আপনারা Mac
OS X -এ ই টল করার িনেদিশকা পােবন অধ ায় 1.1 -এ।

ই টল করার পর, আপিন সূচক খুেঁজ পােবন আপনার MetaTrader সফটওয় ারই ারেফেসর ন ািভেগটর উইে ােত।

চােট তােদর একজনেক স করেত হেল:

1. সংি  সূচেক রাইট ি ক ক ন, এবং
2. বেছ িনন চােট সংযু  ক ন, অথবা
3. সূচকেক াগ ও প ক ন সরাসির চাট উইে ােত।

1.1.Mac OS X -এ ই টল করা
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আেগ যমন বলা হেয়েছ, িকছু Admiral Markets সূচক িল ব বহার করা যােব Mac OS X -এ, যােত অ ভু  হেব ক াে ল কাউ ডাউন,
হাই- লা, ানীয় সময়, অডার ইিতহাস, িপভট এব ড।

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

ই টল করার আেগ MetaTrader 4 সফটওয় ারিটেক সিঠকভােব ব  ক ন। 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
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. এটার পের,  ক ন MetaTrader 4।

যিদ আপিন সফলভােব সূচক িল ই টল কের থােকন, আপিন স িলেক পােবন ন ািভেগটর উইে া- ত।

2.Admiral ক াে ল কাউ ডাউন সূচক
যখনই সূচক িল স ম করা হেব, পরবতী ক াে েলর আেগ সময় দিশত হেব।

সাধারণত এই ন রিট চাট উইে র িনেচর ডানিদেক দখা যায়। িক  আপিন সিটেক িনেজর মেতা কের িনেত পারেবন যখন সিট সিটংস উইে ােত
দখা যােব, চােট সূচক েয়াগ করার পর।
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2.1.ক াে ল কাউ ডাউন সূচক -এর সিটং িল

ক াে ল কাউ ডাউন সূচক -এর একক সিটং িল হল:

1. লেবেলর অব ান – ক াে ল কাউ ডাউন টাইমােরর অব ান সট কের
2. রঙ – দিশত ন েরর রঙ সট কের
3. ফ  এবং ফে র আকার – ফ  এবং ফে র আকার কনিফগার করা।

আপিন এছাড়াও টাইমারিটেক সট করেত পােরন ক াে েলর িঠক পােশই। এিট করেত, িবক িটেক সট ক ন দােমর সােথ সাম স  রেখ। মেন
রাখেবন য়ংি য় চাট ািলং সি য় করেত হেব যােত এিট কাজ কের।

অিতির ভােব, আপিন সতকবাতা সট করেত পারেবন অ ালাট লাইেন নতুন ক াে েলর জন ।

3.Admiral চ াট প সূচক
Admiral চাট প সূচক হল একিট উপকারী টুল যােত একািধক চাট সযু  করা যায়। উদাহরণ প, আপিন একই ই ুেম  একািধকবার দখেত
পােবন, আলাদা আলাদা সময়সীমায় িতিট চােটর জন  এবং সব চােটর িস ল পিরবতন করেত পারেবন কিট ি েক।

চাট প সূচেকর মূল সুিবধা হল সব চাট উইে া সিট পিরবতন করেত পাের, য কােনা একিটর মেধ  ধুমা  একিট িস ল বদল কের। সূচক িট
য়ংি য়ভােব েযাগ হয় সব সংযু  চােটর িনজ করেণর সােথ।

সিঠকভােব সূচকিটেক ব বহার করেত হেল আপনােক সিটেক েয়াগ করেত হেব সব চাট উইে ােত, যােত আপিন সংযু◌্ত হেত চান। এিটর পের,
িতিট ভািবত চােটর িনেচর ডানিদেক একিট ট ট ব  আসেব।

আপিন িনজহােত একিট নাম সট করেত পারেবন যােত একিট চাট প তির করা যায় যা সংযু  করেব সব চাট িলেক একই নাম িদেয় ট ট
বে । এই িবক িট অ র সংেবদনশীল নয়।

4.Admiral ি হ া  িয়ং সূচক
Admiral ি হ া  িয়ং সূচক হল একিট টুল যা স ম করেব চােট একিট ি হ া  আঁকা আঁকেত।

চােট সূচকিটেক েয়াগ ক ন এবং তারপের D িটেপ ধের আপনার মাউস িদেয় ছিব আঁকুন।
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4.1. সিটং ও কী-বাইি ং িল

সাধারণত আঁকার রঙ লাল হয়, িক  আপিন সিট িনজ করণ করেত পারেবন িবিভ  কী িটেপ, িটপুন:

1. B নীল পেত
2. Y হলুদ পেত
3. N কােলা পেত
4. W সাদা পেত।

সাধারণ লােল িফরেত, ধুমা  িটপুন R।

আপিন এছাড়াও আপনার শষ আঁকা ছিবিট মুছেত পারেবন X িটেপ।

এছাড়াও, আপিন কী-বাইি ং িল এবং সূচেকর সিটং ি েনর রঙ িল িনেজর মেতা করেত পারেবন।

5.Admiral হাই- লা সূচক
Admiral হাই- লা সূচক দশন কের একিট িনবািচত সময়-সীমায় সেবা  এবং সবিন  দােমর মান।

এিট কাজ কের সম  সাধার সময় উইে ার সােথ যমন িমিনট, ঘ া অথবা িদন।
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সূচেকর জন  সাধারণ সিটং হল দিনক হাই এবং লা পেয় িল।

আপিন সংি  আনুভূিমক লাইেনর রঙ কা মাইজ করেত পারেবন আপনার ই ামেতা, সিটং ি েন।

5.1.হাই- লা সূচক -এর সিটং িল

1. হাই এবং লা -এর জন  সময়সীমা – সূচেকর সময় একক পিরবতন কের।
2. Start at bar – chooses whether the current or former candle is the point of reference for

calculating high and low.
3. যত িল বার অ ভু  করেত হেব – ক াে েলর সংখ া সট কের যা িবেবচনা করা হেব হাই এবং লা গণনা করেত।
4. দিনক সময় র  – ই ামতন িদেনর সময় সীিমত কের যার জন  হাই এবং লা গণনা করা হয়।
5. সময় র  েয়াগ ক ন ওেপন- ােজ এবং তার সােথ হাই- লা - তও – িস া  নয় য সট সময়সীমা ওেপন ও াজ লাইেন েযাজ

িকনা।
6. হাই ও লা লাইেনর জন  রঙ – হাই ও লা লাইেনর রঙ িনেজর পছ মেতা কের।
7. পিরমাণ অনুযায়ী চওড়া/স  ক ন – হাই ও লা সূচকেক িভতের বা বাইের িনেয় যায়।
8. চওড়া করার একক – পিরমােপর একক সট ক ন যা উপেরর িবকে  ব বহার করা যােব।
9. লাইেনর শলী – ওেপন- াজ লাইেনর শলীেক িনেজর মেতা করেত দয়।

10. ওেপন লাইেনর জন  রঙ – সি য় কের বতমান ওেপন লাইন এবং সিটেক সট কের একিট রেঙ (অ ম করা থােক যত ণ রঙিট সট করা
থােক িকছু নই -এ)।

11. াজ লাইেনর জন  রঙ – সি য় কের বতমান াজ লাইন এবং সিটেক সট কের একিট রেঙ (অ ম করা থােক যত ণ রঙিট সট করা
থােক িকছু নই -এ)।

12. পূববতী াজ লাইেনর জন  রঙ – সি য় কের পূববতী াজ লাইন এবং সিটেক সট কের একিট রেঙ (অ ম করা থােক যত ণ রঙিট
সট করা থােক িকছু নই -এ)।

13. লেবল সিটং িল – লেবল িল, তার ট ট িল, ফ , ইত ািদ িনেজর মেতা কের।
14. সতকতা সিটং – িনধারণ কের য সখােন একিট সতকতার শ  থাকেব িক না যখন দাম য কােনা লাইন অিত ম কের।
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6.Admiral ানীয় সময় সূচক
Admiral ানীয় সময় সূচক দান কের, চােটর তলায় সাভার সময় ছাড়াও আপনার ানীয় সময় দশন করেত একিট িবক ।

দশেনর রঙ িনেজর পছ মেতা করা যায়।

7.Admiral অডােরর ইিতহাস সূচক
Admiral অডার ইিতহাস সূচক আপনার িবগত ড িলর একিট সুসি ত উপ াপনা কের থােক চােট।

লাভজনক ড দিশত হয় সবুজ লাইন িহসােব, িতর ড িল লাল লাইন িহসােব।

য কােনা লাইেন মাউস হাভার করেল ড স েক িব ািরত িববরণ দিশত হেব, যমন লাভ/ িত, ওেপিনং এবং ািজং দাম, প লস এবং
টক িফট।

এই উদাহরণ দখায় €33.90 লাভ এই েডর জন
চােট নীল ও ধূসর বার িল দান কের িবগত ড িলর জন  অিতির  রফাের  সব ড িস েল।

নীল বারিট দশন কের একিট িস েল ড - ধূসরিট সব িস েল ডেক।

7.1.অডার ইিতহাস সূচক -এর সিটং
1. ওেপন ড অ ভু  করেবন? – িনধারণ কের বতমােনর ওেপন ড দিশত হেব িক না।
2. ড িলর রেঙর কািডং – এই সূচেকর রেঙর কািডং, লাভ/ িত অথবা বাই/ সল পিরবতন কের।
3. রঙ 1 – িনধারণ কের লাভ বা বাি লাইেনর রঙ।
4. রঙ 2 – িত বা সল লাইেনর রঙ সট কের।
5. ওেপন েডর রঙ – যখােন অডার ওেপন করা হয় সই পেয়ে র মাকার িলর রঙ সট কের।
6. এি  এবং এি ট মাকার – মাকােরর কার পিরবতন কের।
7. ওেপন থেক ােজর লাইন – ইিতহাস বােরর শলী পিরবতন কের।
8. প-লস লাইন রেঙর শলী – প-লস লাইেনর রঙ ও শলী সট কের (একিট শলীেক সি য় করেত হয়)।
9. টক িফট লাইন রেঙর শলী – টক িফট লাইেনর রঙ ও শলী সট কের (একিট শলীেক সি য় করেত হয়)।

10. সি য় িডং সময়সীমার জন  ব া  দখান – চােটর িনেচ সি য় বা িনি য় কের অন  িস েল েডর দশন।
11. ইন-িফ ার রঙ এবং আউট-অফ িফ ার রঙ – ড িলর জন  বার িলর রঙ পিরবতন কের সি য় িস ল বা অন  িস েল।
12. ব াে র সাইজ (িপে ল িল) – বােরর আকার পিরবতন কের।
13. িফ ার সিটং িল – দিশত ড িলর জন  একক িফ ার সট কের।

8.Admiral িপভট সূচক
িপভট পেয়  চােট দখায় আলাদা আলাদা রিজ া  ও সােপাট লাইন িল, যখন PP-লািন হল সবেচেয় পূণ সােপাট ও রিজ া  লাইন।

R1, R2 এবং R3 দশন কের রিজ াে র ু  বৃি  সােথ ে র াস পাওয়া। অন  িদেক, S1, S2 এবং S3 দশন কের সােপােটর ু  বৃি ।
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8.1.িপভট সূচক -এর সিটং িল

1. িপভট পেয়ে র জন  সময়সীমা – িপভট পেয়  গণনার িভি  হােসবা সময়সীমা স ক ন।
2. অ ভু  করার জন  বােরর সংখ া – িপভট পেয়  গণনা করার জন  ক াে েলর সংখ া সট কের।
3. িপভট পেয়  েরর গণনা – িপভট পেয়ে র জন  দাম গণনার প িত সট ক ন।
4. চােটর বরাবর লাইন দখান – স ূণ চােট লাইন িল দশন করা স ম কের।
5. সব লাইেনর জন  লেবল দখান – িপভট লাইেনর জন  লেবল স ম কের।
6. লেবেলর জন  বার অফেসট (ভিবষ েতর জন  +) – লাইেনর লেবল ডানিদক বা বাঁিদেক সিরেয় িদেয় থােক।
7. লেবেলর জন  ফে র নাম – লাইেনর লেবেলর জন  ফে র কার সট কের।
8. লেবেলর জন  ফে র আকার – লাইেনর লেবেলর জন  ফে র আকার সট কের।
9. রঙ এবং শলী – একক লাইেনর রঙ এবং শলী সট কের।

10. সতকবাতা িল – দােমর িসং লাইেনর জন  সতকবাতা সট কের।

9.Admiral রে া সূচক
রে া সূচক ব বহার করা হয় টকিনক াল চাট িবে ষেণ।

এিট দশন কের চােটর একিট িবক  প এবং কবলমা  নতুন ক াে ল আঁেক যখন আসল দােমর ওঠাপড়া ঘেট থােক। এইভােব, ছােটাখােটা
দােমর ওঠাপড়া যা আসেল বণতােক ভািবত কের না, স িলেক অ াহ  করা হয় এবং তারা সামি ক ছিবেক অ  কের না।

9.1. রে া সূচক -এর সিটং
1. িপপ-এ রে া ক সাইজ – রে া েকর আকার সট ক ন।
2. িস ল িপপ আকার – ই ুেমে র িপপ আকার সট কের।
3. উপেরর ও িনেচর েকর জন  রঙ – রে া েকর রঙ িনেজর মেতা করেত দয়।
4. একটানা ক আঁকুন – ক িল একটানা হেব িকনা তা অ াডজা  কের।
5. পরবতী েকর জন  টােগট লাইন – সূচক লাইেনর শলী পিরবতন কের।
6. চােটর উপের আঁকুন – িস া  নয় য রে া ক িল সামেন বা িপছেন দখা যায় িকনা।
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7. নতুন েক সতকবাতা – সতকবাতা সট কের যখন নতুন ক িল আঁকা হয়।
8. র দাম রাউ  ক ন – িস া  নয় র দাম রাউ  করা হেব িক না।
9. সেবা  ঐিতহািসক ক – য কােনা সমেয় দিশত েকর সংখ া সট কের।

10. ঐিতহািসক সময় ধের রে া ডটা তির ক ন – িস া  নয় রে া সূচক গণনার সময়সীমা িবষেয়।
11. CSV/TSV লগ – িস া  নয় একিট লগফাইল রাখেত হেব িকনা একিট ফাইেলর নাম ইনপুট কের ও একিট ফরম াট বেছ িনেয়।
12. অফলাইন চাট – সিটং কনিফগার কের ( দখুন অধ ায় 9.2)।

9.2.অফলাইন চাট খুলুন
তির ক ন অফলাইন চাট সময়কাল – আপনার বাি ত পিরমােণর ক সট কের যা MT4-এ কােনা একিট াভািবক সময়সীমার সােথ মেল না,
যমন 10 -র জন  10 িপপ রে া ক।

অফলাইন চাট খুলেত হেল:

1. ি ক ক ন ফাইল এবং তারপর অফলাইেন খুলুন
2. আপনার বেছ নওয়া সময়সীমা সহ চােট ডবল-ি ক ক ন।

অফলাইন চাটিট খুেল যােব। এই উদাহরেণ, অফলাইন চাট হেব M10।

খালা অফলাইন চােট একি ত সাইজ সহ ক াে ল আেছ, আপিন বেছ নওয়া িপেপর পিরমাণ অনুযায়ী। চলেনর সমস া িফ ার করা হয় এবং তা
অ াহ  করা হয়। বণতা চরল, রিজ া  এবং সােপাট আরউ পির ার কের দখােনা হয়।

10.Admiral ড সূচক
ড সূচক হল একিট টুল যা পিরমাপ কের এবং িলিপব  কের একিট ই ুেমে র ড। চােট েয়াগ করা হেল, এিট দশন কের ড,

যত ণ না সিট ব  করা হে । দিশত তথ  দান কের:

1. সেবা
2. সবিন , এবং
3. গড় গিত, িত সময়সীমা।

অফলাইন চাটিট খুেল যােব। এই উদাহরেণ, অফলাইন চাট হেব M10।

 ড
EUR/USD
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Spread in DAX40, typically fixed at 1.0 point

11.Admiral ড সশন সূচক
ড সশন সূচক সই ক াে ল িল লুকােত পাের, যা রােতর িডং সমেয় তির হেয়েছ। এিট আপনােক স ম কের আপনার পুরােনা সিটং ও
সূচক িদেয় কাজ করা চািলেয় যেত।

Additionally, you can create your own time windows for sessions, such as DAX40 Xetra from 09:00 to
17:30 CET.

By default, the indicator is set to display the regular DAX40 session from 08:00 to 22:00 CET.

 করেত হেল:

1. সূচকিটেক চােট েয়াগ করেত, তারপর
2. ফাইল -এ ি ক করেত এবং বেছ িনেত অফলইেন খুলুন, তারপর
3. অফলাইন চােট খুলেত একিট িস ল।

আপিন পারেবন:

1. সি য় চােটর সময়সীমা পিরবতন করেত, য কােনা সমেয় - এিট আপনার অফলাইন চােটর সময়সীমাও পিরবতন করেব।
2. টমে ট, সূচক এবং এ পাট অ াডভাইজার ায়গ করেত পারেবন অফলাইন চােট।

11.1. ড সশন সূচক -এর সিটং

1. অফলাইন চােটর সময়সীমা – দেশন কের অফলাইন চােটর পিরিচিত।
2. অ ভুি র সময়সীমা – দশন কের সশেনর সময় উইে া, যা আপিন অফলাইন চােট দশন করেত চাইেবন (সাভার সময় ব বহার কের)।
3. বােরর সময় সরান N িমিনেট – অ াডজা  কের দিশত সময় (উদাহরণ প, CET-র জন  -60)।

12.Admiral চাট-ইন-চাট সূচক
Admiral চাট-ইন-চাট সূচক আপনােক স ম কের একিট ি তীয় ( সেক ) চাট দশন করেত যা সরাসির ধান চাট সূচক উইে ার মেধ  থােক।
এিট আপনােক স ম কের এিক সমেয় দুিট ই ুেম  দখেত। উদাহরণ প, স াব  কািরেলশন দখেত।

অিতির  চাটিট ধান চােটর মেধ  দিশত হয়।

সেক  চােট সূচক যাগ করা স ব। আপিন এ িল সি য় করেত বা কনিফগার করেত পারেবন সূচক সিটংেয়র মাধ েম চাট-ইন-চাট সূচেক।
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মেন রাখেবন, আপিন চাট-ইন-চাট সূচেক ি তীয় দিশত ই ুেমে  ড করেত পারেবন না এইভােব, আপিন কবল ধান চােট দিশত ই ুেম
ড করেত পারেবন।চাট-ইন-চাট সূচক দশন কের না একিট পূণ কাযকরী চাট।

12.1.চাট-ইন-চাট সিটং িল

1. িস ল – বেছ িনন পছ মেতা িডং ই ুেম  যা দশন হেব সেক  চােট (সিঠক নােমর জন  বাজােরর পেরখা উইে ািট দখুন)
2. দাম উ ােনা – ই ুেমে র দাম উ ান (উদাহরণ প, EUR/USD পা িরত হেব USD/EUR -এ)
3. আঁকার শলী – িবিভ  চােটর শলীর মেধ  বেছ িনন, যমন ক াে ল, শষ দাম অথবা হাই ও লা।
4. লাইন/হাই- লা রঙ – চাট লাইেনর জন  রঙ সট ক ন।
5. ক াে ল বিড – বুল – বুিলশ বা উপেরর িদেকর ক াে েলর রঙ সট ক ন।
6. ক াে ল বিড – িবয়ার – িবয়ািরশ, িনেচর িদেকর ক াে েলর রঙ সট ক ন।
7. বতমান দােমর লাইেনর রঙ সট ক ন – বতমান দাম দসন কের এমন লাইেন রঙ সট ক ন।
8. ওেপন পিজশন লাইেনর জন  রঙ – ওেপন করা পিজশেনর জন  রঙ সট ক ন। এই িবক িট আেগ থেকই অ ম করা থােক।
9. প-লস ওেটক- িফট লাইেনর রঙ – প-লস বা টক িফট অডােরর রঙ সট ক ন (আেগ থেক অ ম করা থােক)।

10. পি ং অডার লাইেনর রঙ – পি ং অডােরর রঙ সট ক ন (আেগ থেক অ ম করা থােক)।
11. ওেপন পিজশন ও পি ং অডােরর লাইেনর শলী – য লাইনিট ওেপন করা এবং পি ং অডার িচি ত কের, সই লাইেনর শলী সট

ক ন - সিলড লাইন, ডেটড লাইন, ড াশড লাইন অথবা উভেয়র একিট সম য় িহসােব।
12. সূচক – সূচক বেছ িনন ও তা কনিফগার ক ন, যা ি তীয় চােট েয়াগ করা হেব। আরও প ারািমটার সিটংেয়র সােথ সূচক িল িনেজর

মেতা করা যােব এখােন দওয়া সংি  িবক  ব বহার কের।

13.Admiral ম াগিনফায়ার সূচক
Admiral ম াগিনফায়ার আপনােক স ম করেব চােটর একিট অংশেক জমু কের দখেত, যােত পরবতী ছােটা সময় সিটং দখা যায়।

আপিন আপনার পছ  মেতা সূচেকর সাইজ অ াডজা  করেত পারেবন, সই এলাকার আকার বাড়ােত বা কমােত পারেবন - যােক ম াগিনফাই
(বিধত) করা হে । সূচেকর ধুমা  য কােনা ধাের ি ক ক ন এবং সিটেক াগ ক ন যােত সিটেক পুনরাকার দওয়া যায়, যমন চাইেছন।

আপিন সবসময় ম াি িফেকশেনর পযায় অ াডজা  করেত পারেবন, উদাহরণ প সবসমেয় M1 - ক ম াগিনফায়ার িদেয় দশন করেত, এমনিক
M30 চাট ব বহার করেলও।

13.1.ম াগিনফায়ার সিটং িল

1. চাট সমসীমা/ কার – এখােন আপিন সট করেত পারেবন, কতটা ম াগিনফায়ার জমু-ইন করেত পারেব। িডফ  সিটং হল এক সময়কাল
কম।

2. আঁকার শলী – িবিভ  চােটর শলীর মেধ  বেছ িনন, যমন ক াে ল, শষ দাম অথবা হাই ও লা।
3. প াদপট রঙ – সূচেকর প াদপেটর রঙ সট কের।
4. উপেরর িদেকর বােরর রঙ – উপেরর িদেকর ক াে ল ও বােরর রঙ সট কের।
5. িনেচর িদেকর বােরর রঙ – িনেচর িদেকর ক াে ল ও বােরর রঙ সট কের।
6. ম াগিনফায়ার হাইলাইট রঙ – বিধত (ম াগিনফাই করা) এলাকার রঙ সট কের।
7. Horizontal grid lines – Here you can set the distance between horizontal lines. Note that this

setting is individually different for every instrument. For example, in EUR/USD it is 0.0020 while in
DAX40 it is 20.
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8. উ  ি ড লাইন – উ  লাইেনর মেধ  দরূ  সট ক ন।
9. ি ড লাইেনর জন  রঙ – ি েডর জন  রঙ সট ক ন।

10. ক াে েলর আকার – ক াে েলর আকার বৃি  বা াস কের।
11. াথিমক বাঁিদেকর অব ান – চােটরর সাধারণ অব ানেক ডানিদেক িনিদ  সংখ ক িপে েল সিরেয় িনন।
12. াথিমক উপেরর অব ান – চােটর সাধারণ অব ানেক িনেচর িদেক িনিদ  সংখ ক িপে েল সিরেয় িনন।
13. াথিমক অব ােনর জন  কাণা – চােটর কাণা বেছ িনন যখােন ম াগিনফাই করা এলাকা দখা যােব।
14. াথিমক  – িপে েল সাধারণ  সট ক ন।
15. াথিমক উ তা – িপে েল সাধারণ উ তা সট ক ন।
16. উপের ও িনেচ প ািডং – ক াে ল থেক চােটর ধােরর মেধ  নূ নতম দরূ  সট ক ন।
17. Info bar height – Set the size of the info bar.

14.Admiral িমিন চাট সূচক
The Mini Chart indicator allows you to display a freely customisable chart inside the main chart.
Instrument and time frame are entirely independent from the main chart and the mini chart can be
used with multiple indicators.

14.1.িমিন চাট সিটং িল

1. চাট িস ল – িডং ই ুেম  বেছ িনন। িনি ত ক ন যােত বানান িঠক হয় এবং বাজােরর পেরখােত দিশত নােমর সােথ এক হয়।
2. উলটােনা দাম – দাম িল উে  িনন। উদাহরণ প, EUR/USD থেক USD/EUR।
3. চাট সময়সীমা/ কার – সময়সীমা সট ক ন িমিন চােটর জন । িডফ  সিটং হল ধান চােট বতমান সময়কাল। আপিন য কােনা অন

সময়সীমা বেছ িনেত পােরন, এমনিক স িল, যা সাধারণত MetaTrader -এ লভ  হয় না, যমন 3M, 4M বা 12M। িব ািরত ব াখ ার
জন  দখুন অধ ায় 14.2।

4. িত বাের িটক িল – িটক িলর পিরমাণ সট ক ন যা একিট ক াে েল ব বহার করা যােব। কবলমা  িটক চােটর জন ই াসি ক।
5. পা র – চাট পিরবতনকারী সূচক িলর মধ  থেক একিট বেছ িনন, যএমন হাইিকন আিশ বা ি -লাইন ক।
6. রে া/ র /কািগ/P&F ক সাইজ – েকর আকার সট ক ন িনিদ  ইউিনেট (িনেচ দখুন)।
7. ক আকােরর জন  একক – েকর আকােরর একক িনিদ  ক ন।
8. র  এবং P&F -এর জন  িরভাসাল ফ া র – চলেনর আেগ ক সংখ া - অথা� িরভাসাল ফ া র, আঁকা হয় উে া িদেক।
9. ঐিতহািসক রে া, র , কািগ, P&F ডটার জন  বস সময়সীমা – ক াে ল গণনা করার সময় য সময়সীমা ব বহার করা হয়।

10. আঁকার শলী – ক াে েলর মেতা একিট চােটর শলী বেছ িনন।
11. প াদপট রঙ – সূচেকর প াদপেটর রঙ সট কের।
12. উপেরর িদেকর বােরর রঙ – উপেরর িদেকর ক াে ল ও বােরর রঙ সট ক ন।
13. িনেচর িদেকর বােরর রঙ – িনেচর িদেকর ক াে ল ও বােরর রঙ সট ক ন।
14. িনিদ  সেবা  দাম – চােটর জন  একিট িনিদ  সেবা  দাম সট ক ন।
15. িনিদ  নূ নতম দাম – চােটর জন  একিট িনিদ  নূ নতম দাম সট ক ন।
16. সবিন /সেবা  - ত সূচক অ ভু  ক ন – চােটর সেবা /সবিন  দােমর ে  সূচেকর মান ব বহার করেবন িকনা বেছ িনন।
17. ি ড লাইেনর জন  রঙ – ি েডর জন  রঙ িনিদ  ক ন।
18. Horizontal grid lines – set the distance between horizontal lines. Note that this setting is

individually different for every instrument. For example, in EUR/USD it is 0.0020 while in DAX40 it
is 20.

19. উ  ি ড লাইন – উ  লাইেনর মেধ  দরূ  সট ক ন।
20. জমু র – চােটর জমু র সট ক ন। জমু র 0 মােন হল নূ নতম ম াগিনিফেকশন, যখন জমু র 5 হয় তখন ম াগিনিফেকশন সেবা  হয়।
21. াথিমক বাঁিদেকর অব ান – চােটরর সাধারণ অব ানেক ডানিদেক িনিদ  সংখ ক িপে েল সিরেয় িনন।
22. াথিমক উপেরর অব ান – চােটর সাধারণ অব ানেক িনেচর িদেক িনিদ  সংখ ক িপে েল সিরেয় িনন।
23. াথিমক অব ােনর জন  কাণা – চােটর কাণা বেছ িনন যখােন িমিন চাট িডফ  ভােব দখা যােব।
24. াথিমক  – িপে েল সাধারণ  সট ক ন।
25. াথিমক উ তা – িপে েল সাধারণ উ তা সট ক ন।
26. উপের ও িনেচ প ািডং – ক াে ল ও চােটর ধােরর মেধ  নূ নতম দরূ  সট ক ন।
27. ডানিদেক প ািডং – চাট িশফট কাযকরীতা। যত বিশ িপে ল হেব, তত বিশ চাট ও তার ডানিদেকর বডােরর মেধ  দরূ  হেব।
28. ইনেফা বার উ তা – ইনেফা বােরর সাইজ সট ক ন।
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29. সূচক – সূচক বেছ িনন ও তা কনিফগার ক ন যা ি তীয় চােট েয়াগ করা হেব। আরও প ারািমটার সিটংেয়র সােথ সূচক িল িনেজর মেতা
করা যােব এখােন দওয়া সংি  িবক  ব বহার কের।

14.2.চােটর কােরর ব াখ া
সেক  চাট িল (S5, S15, etc.) - MT4-এর সাধারণ িমিনট চােটর মতন, এিট ক াে ল আঁেক িনিদ  পিরমােণর সেকে র িবরাম িদেয়। S5
চাটিট একিট নতুন ক াে ল আঁেক িত পাঁচ সেকে । মেন রাখেবন, সেক  চােটর জন  কােনা ঐিতহািসক ডটা থােক না, তাই এি◌ কােরর
চাট তির হয়, যখনই সূচক যু  করা হয়।

র  চাট - নতুন ক াে ল তখনই আঁকা হয় যখন দােমর ওঠাপড়া য কােনা িদেক হয় িনিদ  িপেপর সট অনুযায়ী। ািকং র  চাট একই নীিতেত
কাজ কের, িক  এই ে  একই িদেক িনেদশ করা ক াে ল িলেক এক কের একিট ক াে ল দখােনা হয়।

রে া চাট - এই কােরর চাট িঠক র  চােটর মতন কের কাজ কের থােক। বণতার উে া িদেক একিট ক আঁকেত সখােন অ ত 2িট েকর
উে া িদেকর চলন থাকেত হেব।

কািগ চাট িল - এই চাট িদক পিরবতন কের যখন দাম একিট িরভাসাল আেগর হাই/ লা অিত ম কের যায়।

পেয়  ও িফগার চাট - র  চােটর মেতাই, িক  একই িদেক চলন হয় তখন স াক করা হয়। একিট িরভাসাল ঘেট যখন একিট উে ািদেকর চলন হয়
একিট িনিদ  েকর সংখ া অনুযায়ী। এিটর জন  সাধারণ সিটং হল 3িট ক, িক  এিট পিরবতন করা যােব িরভাসাল ফ া র িহসােব, র  এবং
P&F সিটংেয়।

15.Admiral িস ল তথ  সূচক
Admiral িস ল তথ  সূচক আপনােক স ম কের একিট িনিদ  সট বা ব সমেয় আপেডট করা তথ  দখেত, একিট অিতির  উইে ােত। এিট
স ূণভােব িনেজর মেতা কের যায় এবং এিট দশন কের থােক ওেপন করার সময় বেছ নওয়া সমসীমার তফাত, দিনক হাই ও একািধক বণতা
সূচক িল।

একিট অ ােরা আপনােক সাহায  কের এক নজের দেখ িনেত য বতমান দাম র দাম থেক উেঠেছ না পেড়েছ। এছাড়াও, আপিন সবসমেয়ই
সরাসির তফাতিট িপপ -এ দখেত পােবন।

বােরর ডান িদেক দখায় বতমান দােমর অব ান, সই িদেনর স ূণ রে র তুলনায়।

15.1.িস ল তথ  সিটং িল

1. িস ল – বেছ িনন িডং ই ুেম । িডফ  সিটং হল আপনার বতমান চােট দওয়া িস ল, িক  আপিন ই া মেতা য কােনা িস ল বেছ
িনেত পােরন। িনি ত ক ন যােত বানান িঠক হয় এবং বাজােরর পেরখােত দিশত নােমর সােথ এক হয়।

2. Use pip size – set what size should correlate to one pip. For example, in DAX40 a size of 1 allows
you to see price movements in full points.

3. % পিরবতেনর সময়সীমা – শতাংশ পিরবতন রফাের  িহসােব যা ব বহার করেব, সই সময়সীমা সট কের। িডফ  সিটং হল D1, যমন
বতমান িদেন।

4. % পিরবতেনর জন  বােরর সংখ া – শতাংশ পিরবতন রফাের  িহসােব যা ব বহার করেব সিটর জন  ক াে েলর সংখ া সট ক ন।
উদাহরণ প, আপিন ব বহার করেত পারেবন 12 ক াে ল মািসক চােট, এক পূণ বছেরর জন  শতাংশ পিরবতন দখেত।

5. হাই/ লা -এর জন  সময়সীমা – সময়সীমােক সট ক ন যা ব বহার করা হেব হাই/ লা চােট। িডফ  সিটং ব বহার কের থােক শতাংশ
পিরবতেনর মতন একই সময়সীমা।

6. হাই/ লা -এর জন  বােরর সংখ া – হাই/ লা চােট ব বহােরর জন  ক াে েলর সংখ া সট ক ন। উদাহরণ প, আপিন 12িট ক াে ল
ব বহার করেত পারেবন মািসক চােট,এক পূণ বছেরর জন  শতাংশ পিরবতন দখেত।

7. প াদপট রঙ – সূচেকর প াদপেটর রঙ সট ক ন।
8. বৃি র রঙ – উঠিত চলেনর রঙ সট ক ন।
9. ােসর রঙ – িনেচর িদেকর চলেনর রঙ সট ক ন।

10. টে টর রঙ – টা েটর রঙ সট ক ন।
11. াথিমক বাঁিদেকর অব ান – সূচেকর সাধারণ অব ানেক ডানিদেক িনিদ  সংখ ক িপে েল সিরেয় িনন।
12. াথিমক উপেরর অব ান – সূচেকর সাধারণ অব ানেক িনেচর িদেক িনিদ  সংখ ক িপে েল সিরেয় িনন।
13. াথিমক অব ােনর জন  কাণা – চােটর কাণা বেছ িনন যখােন সূচক িডফ  ভােব দখা যােব।
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14. সূচক – সূচক বেছ িনন ও তা কনিফগার ক ন যা ি তীয় চােট েয়াগ করা হেব। আরও প ারািমটার সিটংেয়র সােথ সূচক িল িনেজর মেতা
করা যােব এখােন দওয়া সংি  িবক  ব বহার কের।

16.Admiral ািভিট সূচক
Admiral ািভিট সূচক দশন কের রিজ া  ও সােপাট জান িল 10000 ঐিতহািসক M5 ক াে েলর উপর িভি  কের। এই ইিতহাস
উেম হাই এবং লা পৗঁেছেছ সই অ ল িলেত, অন িদেক বতমান ডটা পূববতী মােনর চেয় বিশ উে খেযাগ  বেল মেন করা হয়।

গাঢ়রেঙর মােন হল শি শালী সােপাট বা রিজ া  অ ল িল, সই অ ল যােত দাম বাউ  করার স াবনা বিশ।একিট গাঢ় নীল অ েলর
অিত মেক চলমান িসগন াল িহসােব মূল ায়ন করা হয়। উ ল অংশ িলর কােনা াসি কতা নই।

16.1. ািভিট সিটং িল

1. সময়সীমা – িনয়িমত গণনা ও সংি  গণনা সময়সীমার মেধ  বেছ নওয়া।
2. র X রঙ – িবিভ  কােরর অ েলর জন  রেঙর র সট কের।

16.2.গণনা  পিরবতন ক ন

আপিন গণনা অ েলর জন  রফার   সিরেয় ফলেত পােরন, একিট খাড়া লাইন এঁেক চােটর িভতের য কােনা ােন এবং তার GStart
নামকরণ কের।

আপিন তারপর এই লাইনিটেক সরােত পারেবন, যােত সমেয়র শষ পেয়  সট করা যায়, যা অ ল গণনার সময় িবেবচনা করা হয়।

17.Admiral ক নার সূচক
Admiral ক নার সূচক চােট একিট ক নার চ ােনল তির কের। এিট যভােব কাজ কের, বাই ও সল িসগন াল িল বািল ার ব াে র মতন
একই। িক  এই চ ােনেল ব া িল গণনা করা হয় ATR সূচেকর উপর িভি  কের।

এর কারেণ এই চ ােনলিটেত গণনার িট কম হয় বািল ার ব া  থেক।

উ  ব া  অথবা মুিভং অ াভােরজ অিত ম করেল, এিটেক দখা যায় একিট সংি  বাধাবািহক িসগনাল িহসােব। মেধ র লাইনিট, এমনিক মুিভং
অ াভােরজও, হল একিট প লস লাইেনর জন  একিট জনি য় পছ ।

17.1. ক নার সিটং িল

1. মুিভং অ াভােরজ কার – মুিভং অ াভােরেজর কার সট ক ন।
2. মুিভং অ াভােরেজর জন  দাম – মুিভং অ াভােরেজর গণনার জন  য দামিট ব ব ত হয়, সিটেক সট ক ন।
3. মুিভং অ াভােরজ সময়সীমা – মুিভং অ াভােরেজর সময়সীমা বেছ িনন।
4. ATR সময়সীমা – ATR-এর সময়সীমা বেছ িনন।
5. ATR ণনীয়ক – ক নার ব াে র জন  ণ-সংখ া সট ক ন।
6. যখন দাম উ /িন  চ ােনল অিত ম করেছ তখন সতকবাতা – একিট সতকবাতা  হয় যখন চ ােনেলর উ  অথবা িন  ব া  অিত া

হয়।

18.বারংবার িজ ািসত িল

1. Mac OS-এর সােথ িক সূচক িল সাম স পূণ?  বতমােন, কবলমা  সীিমত সংখ ক সূচক িল Mac OS -এর জন  লভ  ( দখুন
অধ ায় 1.1)।

2. সূচক িল িক MT5 -এর সােথ সাম স পূণ?  না।
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3. MetaTrader সফটওয় ার থেক একিট একিট কের িক এ েটনশন িল সিরেয় ফলা যায়?  হঁ া, আপিন আলাদা আলাদা ভােব
এ েটনশন িল সিরেয় ফলেত পারেবন তােদর রাইট-ি ক কের ন ািভেগটর উইে ােত।

4. সূচক িল িক অন  ভাষা সমথন কের?  না, আমােদর সূচেকর লেবল ও সিটং কবলমা  ইংেরিজেত লভ  হয়।

19.িব ািরত তথ
আমােদর ওেয়িবনার রকিডং দখেত আমােদর YouTube চ ােনল  দখুন, যােত অ ভু  হয় ড- িডং, সুি ম এ েটনশন এবং MetaTrader
4 সফটওয় ােরর সাধারণ ব বহার িবষয় িল।

অ ীকৃিত াপণ:

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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