
সুি ম সং রণ িমিন টািমন াল।
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. িমিন টািমন াল খালা
ডাউনেলাড ক ন MT4 সুি ম সং রণ এবং িনি ত ক ন MetaTrader 4 যন ই টেলশন চলাকালীন ব  থােক।

যিদ আপিন একািধক MetaTrader 4 সং রণ আপনার িসে েম ই টল কের থােকন, তেব আপিন সিঠক ই টেলশন ফা ার িনেজ থেক খুেঁজ
পেত পােরন MetaTrader খুজঁনু  বাতাম িদেয়।

ই টল করা শষ হওযা পয  িনেদশ পালন ক ন, তারপর MetaTrader 4 আবার চালু ক ন।

এই মুহূেত, MT4 সুি ম সং রণ -এর কাযকরীতা ধুমা  Windows-এর সােথ পাওয়া যায়।

িমিন টািমন াল খুলেত, আপনােক:

1. একিট নতুন চাট খুলেত হেব অথবা ি ক করেত হেব একিট িবদ মান MetaTrader 4 (MT4), এবং
2. ন ািভেগশন উইে ােত এ পাট অ াডভাইজার (EA) কাযকরীতার তািলকােত খুজঁনু িমিন টািমন াল।

এরপর হয়:

1. সিটেত ডবল ি ক ক ন তার পর সিটেক চােট াগ কের আনুন, অথবা
2. রাইট-ি ক ক ন এবং বেছ িনন চােট সংযু  ক ন কে ট মনু থেক।

মেন রাখেবন য, MT4 -এ আপিন য কােনা একিট EA চালােত পােরন িতিট চাট িপছু। যিদ চােট কােনা একিট EA আেগ থেকই চেল, তাহেল
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িমিন টািমন াল যাগ করেল িবদ মান EA িত ািপত হেব।

যিদ িমিন টািমন াল এবং অন  একিট EA উভয়ই যিদ চালােত হয়, তাহেল একািধক চাট খুলুন।

2. িমিন টািমন াল িদেয় ড স করা
2.1.বাই/ সল অডার স করা
িমিন টািমন াল চালু হওয়ার পর, আপিন একিট বাই এবং সল অডার স করেত পারেবন বড় আকােরর বই এবং সল বাতাম ব বহার কের।

আপিন বাই অডার স করেত চাইেবন যিদ আপিন আশা কেরন হার বাড়েত পাের, অথবা সল অডার স করেত চাইেবন যিদ আপিন আশা কেরন
য সিট কেম যােব।

MT4 িতিট অডােরর জন  চােট দখােব সাধারণ ডট- দওয়া আনুভূিমক লাইন, যমন এি  পেয় , প লস এবং টক িফট যিদ েযাজ  হয়।

িমিন টািমন ােলর উপের অব ার সূচক আপনােক দশন করেব সই িস েলর জন  আপনার বতমান িনট পিজশন, যমন +0.10 যিদ আপিন লং
হন 0.1 লট, অথবা -0.10 যিদ আপিন শট হন 0.1 লট।

বতমান ড দিশত হয় বাই এবং সল বাতােমর মেধ  সংখ া িহসােব।

আপিন লেটর সংখ া িনয় ণ করেত পারেবন নতুন অডােরর জন  এবং একিট প লস (S/L), টক িফট (T/P) অথবা ইিলং প (T/S)
সরাসির স করেত পারেবন যখন াথিমক অডার স করেবন। আপনারা ◌িট করেবন বাই এবং সল বাতােমর উপর দওয়া ইনপুট িফ  িদেয়।

2.2. ড ক ালকুেলটর
আপিন একিট ক ালকুেলটর খুলেত পােরন এই িলর িতিটর জন , ctrl-কী িটেপ ধের রেখ এবং লফট-ি ক করেত পারেবন সংি  ে ।
উদাহরণ প:

1. যিদ আপিন পিরক না কেরন 0.25 লট ড করেবন এবং আপিন চান একিট প-লস যােত সিঠকভােব €100 সমতূল অথবা আপনার
ইকুইিটর শতাংশ ভাগ থাকেব, আপিন তাহেল

2. ctrl+ি ক ক ন প-লস ে  যােত একিট ক ালকুেলটর খুেল যায় এবং িসে ম সিঠক সংখ ার িপপ গণনা করেত পাের।

যিদ একিট সিঠক গণনা স ব না হয় েডর আকােরর সীমার কারেণ ( যমন িবেশষ কের CFD-র পূণ লট), িসে ম তাহেল আনুমািনক রাউ
ডাউন করেব।
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ক ালকুেলটর আপনার নতুন অডােরর ে  মািজন েয়াজনীয়তার িবষেয় তথ  দান করেব, যিদ আপিন ctrl+ি ক কেরন লট ে ।

2.3.মািজন ক ালকুেলটর
টুলস বাতােম ি ক কের, আপিন অ াে স করেত পারেবন িমিন টািমন ােলর অিতির  কাযকলাপ।

মািজন ক ালকুেলটর স ম কের মািজেনর গণনা বা ব সমেয় নতুন েডর জন । এিটেত থােক চল  অডার িল যা আপনার অ াকাউে  চাজ করা
হে ।

পরী া ক ন য বাি ত অডােরর আকার আপনার অ াকাউে র জন  উপযু  িকনা এবং সিট মািজন েয়াজনীয়তা পূরণ কের িক না।

2.4. পি ং অডার স করা

আপিন স করেত পারেবন পি ং অডার (িলিমট ও প িল)  বাতাম

অডােরর কার, এি  পেয় , প-লস, টক- িফট ইত ািদ বেছ নওয়া স ব।

পি ং অডােরর েবেশর দাম হেত পাের িনিদ  হার ( যমন 1.2351), অথবা িপেপর সংখ া। উদাহরণ প:

1. যিদ আপিন একিট বাই িলিমট বেছ নন এবং সিটেক 20 িপপ সট কেরন, তাহেল
2. িলিমট অডার তির হয় বতমান দােমর চেয় 20 িপপ কেম।

2.4.1.চাট থেক সরাসির পি ং অডার স করা হয়।

আপিন এছাড়াও তির করেত পােরন পি ং অডার চাট থেক।
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যিদ আপিন ctrl + ি ক কেরন চােটর উপর, একিট ছােটা উইে া পপ-আপ করেব যা আপনােক তির করেত দেব িনবািচত দােম একিট পি ং
অডার।

যিদ আপিন য দামিট িনিদ  কেরন সিট বতমান দােমর চেয় বিশ হয়, তাহেল আপিন একিট বাই প অথবা একিট সল িলিমট তির করেত
পারেবন।

যিদ আপিন য দামিট িনিদ  কেরন সিট বতমান দােমর চেয় কম হয়, তাহেল আপিন একিট বাই িলিমট অথবা একিট সল প তির করেত
পারেবন।

আপিন MT4 মন বাের স হয়ার অথবা মাউেসর মােঝর বাতাম ব বহার করেত পারেবন সুিবধাজনকভােব সিঠক, বাি ত দাম হা হার িচি ত
করেত।

2.5.ওয়ান-ক াে লস-আদার (OCO) অডার িল

You can find OCO orders by clicking on  বাতােম ি ক কের এবং প ডাউন অডার কার মনু থেক OCO অডার বেছ
িনেয়।

দুই কােরর OCO অডার হয়।

1. OCO কআউট আপনােক িনিদ  করেত দয় দুিট দাম, অথবা িপেপ দুিট মান, বতমান দােমর দুই িদেকই। িমিন টািমন াল সইমেতা স
করেব একিট বাই প এবং সল প। একিট পি ং অডার পূরণ হেল, অন িট য়ংি য়ভােব বািতল হয়। আপিন সাধারণত এিট ব বহার
করেবন যখন আপিন একিট ধান দােমর ওঠাপড়া আশা করেছন, িক  জােনন না িদশািট উপের হেব না িনেচ, যমন িনউজ িডং। অেনক
িডং কৗশল িলর িভি  হল িডং ক-আউট এবং এই কাযকারীতা তার জন  একিট সুিবধাজনক ই ারেফস দান কের।

2. OCO িরভারশন িমিন টািমন ালেক জানায় একিট বাই প ও সল েপর বদেল, একিট বাই িলিমট ও সল িলিমট স করেত। আপিন
এিট সাধারণত ব বহার করেবন যিদ আপিন আশা কেরন য, দাম উঠিত বা পড়িত হেত পাের এবং তারপর আবার বতমান দােম আসেত
পাের, যমন গতকােলর সেবা  বা সবিনে র একিট বাউ  কের আসা।

2.6.অডার টমে ট িল

যিদ আপিন একিট িনিদ  কােরর অডার িনয়িমত ব বহার কেরন ( যমন, একিট বাই িলিমট 20 িপপ বতমান দােমর িনেচ, সােথ একিট 100-িপপ
প-লস এবং টক- িফট), আপিন এই টমে টিট সংর ণ কের রাখেত পারেবন যােত ভিবষ েত ত ব বহার করেত পােরন। ধুমা :

1. ি ক ক ন  বাতােম, তারপর
2. িববরণ েবশ করান নতুন অডার ফেম, এবং
3. ি ক ক ন টমে ট সংর ণ বাতােম এবং বেছ িনন ি েসেটর জন  নাম।

আপিন ভিবষ েত সংরি ত টমে টিটেক ত কাযকরী করেত পােরন এইভােব:

1. ctrl + ি ক কের  বাতােম, তারপর
2. তািলকা থেক সংরি ত টমে ট বেছ নওয়া, এবং
3. আপনার অডার য়ংি য়ভােব পূরণ করা হেব।

মেন রাখেবন এই া াম অনুেরাধ করেব না আরও িনি তকরণ যিদ আপিন অডার স কেরন এই কাের।

3.অডার াজ করা
একিট ওেপন পিজশন াজ করেত হেল:

1. িমিন টািমন ােলর উপেরর িদেক পিজশন মাকাের ি ক ক ন ( য ট েট লখা +0.10, -0.50 ইত ািদ), এবং
2. িবকে র প ােনল াইড কের খুলুন।
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প ােনল দখায় আপনার অডােরর লাভজনকতা নগদ ও িপেপ। িপেপ লােভর িনেচ দামিট হল পিজশেনর গড় েবেশর দাম, যিদ একিটর বিশ
ওেপন অডার থােক।

এখােন আপিন িস েলর সব ওেপন অডার াজ করেত িস া  িনেত পারেবন (সব লাভজনক ও িতর ড িল), অথবা ওেপন পিজশন হজ বা
িরভাস করেত পারেবন।

MT4-এ একািধক উ াবনী বিশ  আেছ অডার াজ করেত, যােত অ ভু :

1. সব াজ – সব পিজশন ও পি ং অডার াজ কের
2. ওেপন পিজশন াজ – সব সি য় ড াজ কের ( পি ং অডার ওেপন থােক)
3. পি ং অডার মাছা – কবলমা  সব পি ং অডার মােছ
4. সব লাভজনক াজ – সব ওেপন লাভজনক ড াজ কের
5. সব িত াজ করা – সব ওেপন িতর ড াজ কের
6. িরভাস – বতমান পিজশন াজ কের এবং আেরকিট পিজশন ওেপন কের বাজােরর উে া িদেক, একই পিরমােণ
7. হজ – একই পিরমােণ একিট অডার ওেপন কের বাজােরর উে া িদেক, বতমান অডার াজ না কের।

আপিন একক অডার াজ করেত পােরন একিট সাধারণ MT4 উইে া িদেয়, অথবা নতুন িমিনটািমন ােলর িবিভ  সিটং, এ েটনশন ও ি েসট
িদেয়।

4.অডার পিরবতন করা
আপিন একিট অডােরর প-লস বা টক িফট পিরবতন করেত পারেবন সিটর মাকার থেক াগ কের, মাকােরর ডানিদেকর শেষ থাকা
হ াে লিট ব বহার কের।

পি ং অডােরর এি  দামও াগ করা স ব, িক  আপিন ওেপন পিজশেনর এি  দাম সরােত পারেবন না।

যিদ আপিন একিট মাকারেক াগ কেরন একিট অৈবধ ের ( যমন আপিন একিট প লসেক াগ করেলন বতমান বাজােরর দােমর অন  িদেক)
আপনােক িজ াসা করা হেব আপিন অডারিট াজ করেত চান িক না।

আপিন একিট চলমান াগেক বািতল করেত পােরন Esc কী িটেপ। একিট লেবেল ি ক কের আপিন একিট নতুন উইে া খুলেত পারেবন
অিতির  তথ  এবং আরও অডার পিজশন িদেয়।

4.1. প-লস বা টক- িফট পিরবতন - সব ওেপন অডার িল

আপিন সব ওেপন অডাের প-লস অথবা টক- িফট পিরবতন করেত পারেবন চােট ি ক কের। দােমর উপর মাউস ঘারান যখােন আপিন প-
লস অথবা টক- িফট সট করেত চান (ব বহার ক ন MT4 সেহয়ার সিঠক টােগট করার জন ), এবং তারপর ctrl + ি ক ক ন। এিট পি ং
অডার স করার মেতা একই ি য়া।

য উইে ািট পপ-আপ করেব, আপিন তারপের ি ক করেবন প লস বা টক িফট বাতােম এবং প-লস বা টক- িফট য়ংি য়ভােব নতুন
িনবািচত দােম চেল আসেব।
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উদাহরণ প:

1. আপিন ctrl + ি ক করেত পারেবন একিট বাের উ  ও িনে , এবং
2. সট করেত পারেবন প লস ও টক িফট সই দােম, অথবা
3. ব বহার ক ন সেহয়ার অথবা মাউস কাসার, যােত নতুন দাম বেছ নওয়া যায়।

4.2. ইিলং প, সময়মেতা প অথবা টক িফট িহসােব লাইন িল ব বহার করা
আপিন াট-লাইন িল ব বহার করেত পারেবন একািধক প, টক- িফট অথবা সরল আংিশক াজ কমা িল স করেত। MT4
সফটওয় াের িত কােরর লাইন আপনােক একািধক িবক  দান কের থােক:

1. আনুভূিমক লাইন – আপনােক সাহায  কের একািদক প-লস বা টক- িফট সট করেত য কােনা পিরমােণর অডােরর জন  (আংিশক
াজও ব বহার করা যােব।)

2. উ  লাইন – এিট জাির করেত পাের সময়ানুবতী অথবা স ূণ াজ কমা  যেকােনা এবং সব অডােরর জন
3. কানাকুিন লাইন – স ম কের ইিলং প ও টক িফট সট করেত ও স াদনা করেত (িবঃ ঃ: এই কােরর লাইনঅনুেমাদন কের

আংিশক ািজংও, তাই আপিন একািধক ইিলং েপর ব ব া করেত পােরন একিট অডােরর জন )।

িবিভ  কােরর লাইন িল এেক অপেরর সােথ সংযু  করা যােব।

1. য কােনা অডার ওেপন ক ন কােনা ইিলং প ছাড়া (ই া মেতা টক িফট বা প লস রাখেত পােরন)।
2. চােট য কােনা লাইন স ক ন এিট িদেয়  বাতাম
3. চােট alt + ি ক ক ন লাইেনর উপর যােত াট লাইন উইে া খালা যায়
4. বেছ িনন লাইনিট কী হেব - টক- িফট না প লস, এবং
5. িনি ত ক ন যােত সিঠক অডার বা অডার িল দান করা হয়, েয়াজনমেতা।

িনি তকরেণর পের, এই লাইন িল রঙ বদল কের কমলােত এবং প-লস ও টক িফট য়ংি য়ভােব সট করা হয়।

যখনই দাম লাইন অিত ম করেব, আপনার াজ করার কমা িল কাযকরী করা হেব।
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4.2.1. াট লাইন িদেয় অডার আংিশক াজ করা

আংিশকভােব অডার াজ করা স ব। এিট করেত আপনার কােছ িতনিট িবক  আেছ।

1. বাি ত অডার আংিশক ািজংেয়র মধ  িদেয় শতাংশ িহসােব।
2. লট সাইজ অনুযায়ী অডার িনয় ণ করা। আপিন অডার াজ করেত পারেবন য কােনা বি ত লট বা ক াে র পিরমাণ অনুযায়ী, যখন

সিট ল  দােম পৗঁছায়।
3. সেবা  ড সাইজ িঠক সই পিরমাণ অডার ওেপন রােখ যা আপিন সংি  ে  িনিদ  কেরেছন। যিদ কােনা অডার হয় 10িট ক াে

এবং আপিন সেবা  ড সাইজ সট কেরন দুই, তহেল ল  দােম পৗঁছােল আটিট ক া  াজ করা হেব এবং দুিট ক া েক
অপিরবিতত রাখা হেব। যিদ একিধক অডার থােক, তাহেল কবলমা  একিট অডার সােথ দুিট ক া ই ওেপন তাকেব।

উ ত -র অধীেন, আপিন অিতির  সিটং ব বহার করেত পারেবন আপনার িডং কাযকরীতা বৃি  করেত, যােত অ ভু  হেব:

1. পি ং অডার মাছা – টােগট লাইেন পৗছােনার পের, সব পি ং অডার পিরত  হেব এবং স িলেক সরােনা হেব
2.  হওয়ার পেরও এই লাইনিটেক রাখুন – লাইনিট চােট থাকেব যখন কাযিট  হেব
3. এই লাইনিটেক মুেছ িদন যিদ অন  একিট লাইন  হেয় থােক – এই লাইন এবং তার কাযকলাপ সরােনা হয় যিদ অন  একিট লাইন  হেয়

থােক
4. এককভােব িতিট অডার াজ ক ন – যখন আপিন আংিশকভােব একািধক অডার াজ কেরন, তখন অবিশ  অডার িল সাধারণত

একিটেত এেন, একিট অবিশ  অডার করা হয়। আপিন সিটেক িনি য় করেত পারেবন এই বে  িটক িদেয়।

মেন রাখেবন, াট লাইন যেত িঠকঠাকভােব কাজ কের, তার জন  MetaTrader সফটওয় ারেক খুেল রাখেত হেব।

এছাড়াও াট লাইেনর ডটা ানীয়ভােব সংর ণ করা হয়। এর মােন হল আপিন এই লাইন িল দখেত পােবন না যিদ আপিন একই অ াকাউ
অ াে স কেরন অকিট অন  িপিস থেক। যিদ MetaTrader সফটওয় ার ব  থােক, তাহেল কােনা প লস, টক- িফট বা ইিলং প
কাযকরী করা হেব না।

4.3.অডােরর িববরণ দখা ও তা পিরবতন করা
আপিন একিট পপ-আপ উইে া খুলেত পারেবন িতিট অডােরর জন , চােট তার মাকােরর উপর ি ক কের।

প লস এবং টক িফট পৗঁছােত আর কত দির ( যমন লং অডার িলর জন , বতমান িবড দাম থেক প-লস পয )। এিট দখােব ব ােলে র
উপর নগেদর ভাব, যিদ প-লস বা টক- িফট -এ পৗঁেছ যায়।

বতমান অডােরর লাভ বা িত দিশত হয় ◌ুপেরর ডানিদেকর কাণায়। এই ন ের ি ক কের আপিন সিটেক ই ামতন অ াডজা  করেত পােরন
িপপ অথবা মু া দখােত।

লাল াড অডার বাতাম ব বহার করা হয় অডার াজ করেত। এছাড়াও, আপিন প-লস, টর িফট অথবা ইিলং প অ াডজা  করেত
পােরন এই ডায়ালেগর সংি  ইনপুট ে র মাধ েম।

অিতির ভােব, আপিন আংিশকভােব একিট অডার াজ করেত পােরন আংিশক ােজ ি ক কের।

5.অন ান  বিশ িল

5.1. সিটং ও হিজং অ ম করা
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আপনার িমিন টািমন ােলর সিটং অ াডজা  করেত:

1. ি ক ক ন  টুলস বাতােম, এবং
2. বেছ িনন সিটংস ।

এইভােব, আপিন অডার ওেপন করা ও াজ করা স িকত িনশিচতকরণ ডায়ালগ অ ম করেত পারেবন (অথা� স ম ক ন এক-ি ক িডং)
এবং হিজং ি য় বা িনি য় ক ন।

পূব িনধািরতভােব িমিন টািমন াল অনুসরণ কের াধারণ MT4 আচরণ এবং আপনােক বাই বা সল অডার ওেপন করেত দয় একই সমেয়। যিদ
আপিন নন- হিজং মাড চালু কেরন, বাই অডার িল াজ করেব সল অডার িলেক এবং উে াটাও সিত । উদাহরণ প:

1. যিদ আপিন লং হন 0.10 লট এবং একিট সল অডার স কেরন 0.30 লেটর, তা হেল
2. বাই অডার াজ করা হেব, এবং
3. একিট সল অডার স করা হেব বািক 0.20 লেটর জন ।

সাধারণত হিজং মাড িনি য় কের িদেল অডার াজ করার ি য়া ত হয়। উদাহরণ প:

1. when you have five DAX40 contracts long open and want to close them quickly (i.e. with
deactivated hedging), you simply

2. ি ক ক ন সল বাতােম যােত বতমান ওেপন বাই অডার সা িতক দােম াজ করা যায়।

If hedging is set to active, new sell orders will be opened - leaving you with five DAX40 contracts long
and five DAX40 contracts short instead.

হিজং িনি য় করা হেল সিট আপনােক সাহা য় করেত আংিশক অডার াজ করা ত কাযকরী করেত।

5.2.শ  সতকবাতা
এছাড়াও, দিশত মনু আপনােক স ম করেব শে  িব ি  সট করেত িকছু ঘটনার ে । একিট শ  বেছ িনন এবং সিটেক িন িলিখত
ঘটনার একিটর সােথ সট ক ন:

1. নতুন মােকট অডার
2. নতুন পি ং অডার
3. পি ং অডার সি য় করা হেয়েছ
4. াজ করা পিজশন
5. মুেছ দওয়া পি ং অডার।

পরী া বাতাম আপনােক িনবািচত শ িট বািজেয় নেত দয়।

আপনার সিটং সংর ণ কের রাখেত ভুলেবন না, অথবা তােদর বািতল করা হেব।

5.3. য়ংি য় কায িল

আপিন য়ংি য় কােযর একিট তািলকা দখেত পােবন যা িমিন টািমন াল াধীনভােব কাযকরীকের থােক য কােনা সমেয়। এই তািলকায় িতিট
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ইিলং প এবং িতিট OCO অডার থাকেব যা অ াে স করা যােব এইভােব:

1. টুলস বাতােম ি ক কের, এবং
2. য়ংি য় কায বেছ িনেয়।

5.4.িমিন টািমন াল উইে ােক আনডক করা
এিট আপনােক স ম কের একই সমেয় একািধক মিনটর িদেয় ড করেত।

আপিন িমিন টািমন াল আনডক করেত পােরন একিট ািটং উইে ােত, এিট কের:

1. clicking on  টুলস বাতােম, এবং
2. বেছ িনন আনডক টািমন াল।

আপিন ড করা চািলেয় যেত পােরন যখন টািমন ালিট আনডক করা থােক চাট থেক।

টািমন াল পুনরায় ডক করেত হেল:

1. আবার ি ক ক ন টুলস বাতােম, এবং
2. বেছ িনন ির-ডক টািমন াল।

যখন িমিন টািমন াল সি য় কর হে , পিন িনধারণ করেত পারেবন য সিটেক িক সট করা যােব সবসময় সামেন - ত।
যখন আপিন এই কাযকলাপ স ম করেবন, িমিন টািমন াল দৃশ মান থাকেব, আপিন নতুন উইে া খালা সে ও। এিট িবেশষ কের উপকারী যিদ
আপিন চান MT4 -এ িটক চাট ব বহার করেত। যিদও এই কাযকলাপিট পূব-িনধািরতভােব অ ম কের দওয়া থােক। এিট স ম করেত, িডট াচড
টপেমা  িবকে  িটক িদন, আপনার িমিন টািমন ােলর ইিনিশয়ালইেজশন ডায়ালেগর ইনপুট ট ােব যােত সিট সত  হয়।

MT4-এ িটক চাট এবং অন  িবিভ  কাযকলাপ EA যুি েত কাজ কের। MT4 স ম কের চাট িলেক যােত কবলমা  একিট সি য় EA ড
থােক।

যিদ আপিন একই সমেয় ব বহার করেত চান িটক চাট এবং িমিন টািমন াল, তাহেল আেরকিট MT4 চাট খুলুন এবং সখােন িমিন টািমন াল 
ক ন। একই মু া জাড়ার জন  উভয়েকই ব বহার করা স ব।
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5.5.চাট িবি  করা
আপিন চাটিটেক MetaTrader 4 থেক িবি  করেত পারেবন, যমন সিটেক আলাদা একিট ি েন সিরেয় িনেত। এিট করেত হেল:

1. টুলস বাতােম ি ক কের, এবং
2. িবক  আনডক চাট সি য় ক ন।

চাটিট তখন MetaTrader 4 থেক আলাদা করা হেব, যােত আপিন সিটেক সহেজ চািরিদেক সরােত পােরন।

এই সিটংিট িফরত পেত, আপনােক আনডিকং করার ধাপ িল পুনরাবৃি  করেত হেব এবং তারপের বেছ িনেত হেব চাট ির-ডক ক ন।

6. িডং িসমুেলটর
িডং িসমুেলটর আপনােক স ম কের যােত আপিন আপনার িডং কৗশল িল িনজ হােত পরী া কের িনেত পােরন, ঐিতহািসক ডটার উপর

িভি  কের এবং স িলেক িবে ষণও করেত পােরন। িডং িসমুেলটর অ াে স করেত হেল, ব বহার ক ন  আইকনিট অথবা িটপুন Ctrl +
R।

িডংিট পিরচালনা করা হেয় িমিন টািমন াল ই ারেফেসর মাধ েম।

6.1.একিট ােটিজ ট ার ( কৗশল পরী ক) সট করা

খুলুন ােটিজ ট ার  আইকেন ি ক কের অথবা Ctrl+R িটেপ। বেছ িনন এ পাট অ াডভাইজার যার শীষক হল Admiral – Trading
Simulator.ex4, তারপর আপনার িডং ই ুেম  এবং একিট সময়সীমা সট ক ন।

যিদ আপিন না জােনন য িনিদ ভােব কান টি ং মেডলিট ব বহার করেত হেব, হেছ িনন কবলমা  ওেপন দাম িল। অন ান  সিটং িল
কবলমা  অিভ  ব বহারকারীেদরই ব বহার করা উিচত।

এরপের আপনার পছ সই টাইম উইে া বেছ িনন। িনি ত ক ন য এই সমেয়র জন  যেথ  ঐিতহািসক ডটা থােক আপনার জন । এছাড়াও,
স ম ক ন দৃশ মান মাড।

িসমুেলশনেক আরও সিঠক করেত, EA িবক িটেত অ াডজা  ক ন াথিমক অ াকাউে র ব ােল  যােত সিট আপনার লাইভ অ াকাউে র
সােথ মেল।
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6.2.পরী া  ক ন

ি ক ক ন াট বাতােম, যখন সব সিটং িঠকঠাকভােব অ াডজা  করা হেব সই সাইমুেলশন  করার জন ।

একিট নতুন চাট তখন খুেল যােব। থেম পরী ািট িবরিত দওয়া হয় যােত আপনার কােছ যেথ  সময় থােক চাটিটেক আপনার পছ মেতা দৃশ মান
করেত। আপিন চােটর রঙ পিরবতন করেত পারেবন এবং চােট সূচকও যাগ করেত পারেবন।

আপিন সময় বাঁচােত আপিন য িল ঘন-ঘন ব বহার কেরন সই িনিদ  কৗশল, সূচক এবং রেঙর িনজ করেণর জন  টমে ট সংর ণ করেত
পারেবন ও স িল লাড করেত পারেবন। ধুমা  পরী া  ক ন বাতােমি ক করার পর আপনার টমে ট লাড ক ন যা িবরিত দওয়ার
আেগ আসল ি য়ায় েয়াগ করা যায়।

সব িঠকঠাক সট-আপ করার পের, ি ক ক ন >> বাতামিট যােত িসমুেলশনিটর িবরিত ব  কের সিট চালােনা যায়।

6.3. িডং িসমুেলটর িদেয় ড করা
পরী ািট চলেত ু  করেব যখনই আপিন >> বাতামিট িটপেবন। ােটিজ ট ােরর ই ারেফেস দওয়া াইডার ব বহার ক ন যােত গিত
অ াডজা  করেত পােরন অথবা চােট িবরিত িদেত পােরন, যিদ আপিন সিট চান।

আেগ এই িনেদিশকায় বণনা করা হেয়েছ কীভােব িডং িসমুেলটের ড করেত হয়। একিট সাধারণ MT4 চােট লভ  সম  িডং কাযকলাপ িলই
আপনােক িমিন টািমন াল দান কের থােক, যমন িডং ক ালকুেলটর বা াট লাইন িল।

6.4.পরী া শষ করা
পরী া শষ হেয় গেল, ােটিজ ট ার ই ারেফেস প বাতাম ব বহার ক ন। আপনার িডং িসমুেলটের িমিন টািমন াল তাহেল আপনার
পরী ার ফলাফল দশন করেব।
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ােটিজ ট ােবর মনু ট াব দান কের থােক অিতির  পেরখা এবং পরী ার সমেয় করা সব েডর স ূণ পিরসংখ ান। এিট আপনােক আপনার
কৗশল িবে ষণ করেত ও মূল ায়ন করেত িদেয় থােক।

7.বারংবার িজ ািসত িল

1. এ পাট অ াডভাইজার -িট িক কাজ করেছ?  এ েটনশনিট কাজ কের EA যুি র মাধ েম এবং কবলমা  কাজ কের যখন য়ংি য়
িডং (AutoTrading) সিটং সি য় থােক। এিট িনেদিশত হয় আপনার চােটর ডানিদেক উপের থাকা একিট াইিল িদেয় ও মনু

ই ারেফেস য়ংি য় িডং (AutoTrading)  বাতােমসবুজ তীর িচ  িদেয়।
2. আমার ভাষায় িক আিম একািধক ভাষার ই ারেফস পাব?  এ েটনশনিট একািধক ভাষা সমথন কের, জামান, ফরািস ও ািনশ সহ। যিদ

আপিন ইংেরিজ ছাড়া অন  ভাষায় সফটওয় ারিট ব বহার কেরন এবং আপনার িমিন টািমন াল সিঠকভােব িনবািচত ভাষায় দিশত না হয়,
তেব অনু হ কের আপনার MetaTrader- ক ইংেরিজেত সট ক ন, সিটেক পুনরায় আর  ক ন এবং আপনার বাি ত ভাষায় পিরবতন
কের িনন। আপিন এই িবক িট পেত পারেবন দশন এবং ভাষার অধীেন।

3. কই সমেয় িক একিট এ েটনশন থাকেব? কবলমা  একিট একক এ পাট অ াডভাইজার সি য় থাকেত পাের িত চােট। যিদ আপিন
একিট ি তীয় EA খুলেত চান, আপনােক একিট ি তীয় চাট খুলেত হেব একই িস েলর জন  এবং আপনার বাি ত EA-িট সখােন েয়াগ
করেবন।

4. এই এ েটনশনিট িক Mac OS -এর জন  লভ ?  না।
5. এই এ েটনশনিট িক MT5 -এর জন  লভ ?  না।
6. কন িমিন টািমন াল অডােরর জন  লেবল দশন করা ব  কেরেছ?  িমিন টািমন াল কবলমা  20িট পয  অডােরর লেবল দশন করেত

পাের। 20িটর বিশ অডার ওেপন থাকেল, লেবল ফড-আউট করা হয় যােত সব িকছু পির ার থােক। আপিন লেবল পুনস ম করেত
পারেবন অডার াজ কের যত ণ না মাট পিরমাণ হয় 20 -র কম।

7. 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।

8. MetaTrader সফটওয় ার থেক কােনা িনিদ  এ েটনশন সিরেয় ফলা স ব?  হঁ া, আপিন এক-একিট এ পাট অ াডভাইজার অথবা
সূচক মুেছ িদেত পােরন ন ািভেগটর উইে ােত স িলেক রাইট-ি ক কের।

9. কন িতিট অডাের একক িনি ত করণ েয়াজন?  এক ি ক িডং সি য় নই। সিটেক িমিন টািমন ােল সি য় ক ন, যমন ব াখ া করা
হেয়েছ 5.1 -এ।

8.িব ািরত তথ
আমােদর YouTube চ ােনল  দখুন, যখােন লাইভ ড রকিডং, িটউেটািরয়াল এবং এ েটনশন হাইলাইেটর িল  থােক। উদাহরণ প, একিট
সংি  িটউেটািরয়াল দখুন িমিন টািমন াল স েক।
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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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