
MT4 সুি ম সং রণ  কােনে ড
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.Admiral কােন  সট-আপ করা
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, ব বহার ক ন MetaTrader খুজঁনু  বাতামিট িটপুন 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।

অনু হ কের মেন রাখেবন Admiral কােন  এ েটনশন বতমােন কবলমা  Windows -এর জন  সমিথত।

ই টল করার পর, আপিন পেত পােরন এ পাট অ াডভাইজার আপনার MT4 সফটওয় ার ই া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।

2.বসাতব সমেয় িনউজ িফড Admiral কােনে র মাধ েম
Admiral কােন  আপনার িনউজ িফড দশন করেত পারেব বা ব সমেয়। আপিন িনেজর মতন কের িনেত পারেবন য িফড আপিন অনুসরণ
করেত চান, একািধক ব ভািষক পছ সহ।

2.1.নতুন িফড যু  ক ন

আপিন িফড যাগ করেত পােরন যখনই Admiral কােন  আপনার চােট সি য় হেব।
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তােদর যাগ করেত হেল:

1. আপনার Admiral কােন  ই ারেফেসর উপেরর িদেক একিট িফড যাগ ক ন বাতামিটেত ি ক ক ন এবং তাহেলই একিট লভ  িফড
যু নতুন উইে া খুেল যােব।

2. একজন দানকারী এবং তার সােথ একট অফার করা িফড বেছ িনন

3. আপনার পছ  িনি ত ক ন, িনেচর ই ারেফেস একিট িফড যু  ক ন বাতােম ি ক কের।
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অন  ভাষায় িফড দখেত হেল:

1. আপনার MT4 - ক সট ক ন সই ভাষায়, তারপর
2. উপযু  িফড বেছ িনন অফার করা িবভাগ থেক।

উদাহরণ প, জামান ভাষার িফেডর নাম জানডায়া।

2.2.িফ ার িল

খবেরর িফড িফ ার করা স ব। যমন, আপিন Admiral কােন  ক বেছ িনেত পােরন ধুমা  সই খবর দখােত যখােন একিট িনিদ  ধান
শ ব  থাকেব।

এিট করেত, ই ারেফেসর উপেরর িদেক ি ক ক ন িফ ার যাগ ক ন বাতামিটেত। যিদ আপিন একিটর বিশ ধান শ -ব  সট করেত চান,
আপিন তােদর কমা ারা আলাদা করেত পারেবন।

উদাহরণ প, একিট ধান শ ব  হেত পাের EUR/USD, GBP/USD তাহেল সিট খাঁজা হেব সম  খবেরর পাে  যােত অ ভু  থাকেব হয়
EUR/USD বা GBP/USD।

এছাড়াও, আপনােদর কােছ িবক  থাকেব একিট শ -সতকবাতা সট করার সি খবেরর জন  যােত অ ভু  হেব হেব আপনার িনিদ  ধান শ -
ব ।

2.3.খবর িফড মুেছ দওয়া
যিদ আপিন কােনা িনউজ িফড সরােত চান, তেব সিটেক আপনার ই ারেফেসর উপেরর বাঁিদেকর কাণার প-ডাউন মনু থেক বেছ িনন। ি ক
ক ন স াদনা ক ন িফড িবক িট এবং তারপর বেছ িনন সরান সিটেক সিরেয় ফলেত।

2.4.উইে া আনডক করা
আপিন Admiral কােন  উইে ােক আপিন MetaTrader থেক আনডক করেত পােরন। এিট দশন করেব Admiral কােন  - ক আলাদা
একিট উইে ােত, যিটেক আপিন অন  মিনটের াগ কের িনেয় যেত পারেবন, যিদ আপিন একািদক মিনটর ব বহার কেরন।

এিট করেত, আপনার ই ারেফেসর উপেরর িদেক আনডক উইে া বাতামিট ি ক ক ন। এই পিরবতনিটেক িফরত পেত, আনডক করা উইে ােত
আসা িরডক উইে া বাতামিট, যা আনডক বাতাম- ক সিরেয় এেসেছ।

3.টাকা জমা দওয়া/তুেল নওয়া
Admiral কােন  ই ারেফেসর উপের জমা/টাকা তালা বাতাম আপনােক িনেয় যায় আপনার ডারস ম -এ, আপনার াউজােরর মাধ েম।
ডারস ম আপনােক সাহায  করেব সুিবধাজনকভােব টাকা তুলেত এবং জমা করেত।

4. ড িবে ষণ
Admiral কােন  আপনােক স ম কের আপনার ড িবে ষণ করেত এবং আপনার িডং কৗশল উ ত করেত, ফলাফেলর উপর িভি  কের।
এিট দশন কের আপনার শি র ও দুবলতার িদক িল এবং দান করা গভীর ান যােত আপনার িডং িস াে  সাহায  হয়।

4.1. পেরখা
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পেরখা মনু দশন কের আপনার স ূণ িডং অ াকাউ  স েক তথ । অেনর িচ  ও লখিচ িল এখােন লভ  ডটােক বিধত কের।

আপিন অ াকাউ  ব ােল , ইকুইিট, ওেপন পিজশন এবং লাভ/ িত স েক তা� িণক তথ  পেত পােরন।

4.2.িবে ষণ
িবে ষণ মনু আপনােক িবে ষণ করেত িদেয় থােক িতিট ড করা িস ল এবং বাজার আলাদা কের। Admiral কােন  আপনার েডর একিট
সিঠক সারাংশ তুেল ধের এবং দশন কের সংি  তথ , যমন:

1. সংি  িস েল অডার সংখ া
2. মাট লাভ এবং িত
3. লাভজনক/ লাকসানজনক পিজশন িল
4. আপনার  ড িল।

মেন রাখেবন, উইে ার ডানিদেক একিট ালবার আেছ যােত িনেচ াল করেল আরও তথ  দশন করা যােব।

4.3.অডার
অডার মনু দশন কের আপনােদর পূণ করা অডােরর িব ািরত ইিতহাস। এিটেত অ ভু  হয় িতিট অডার যা আপিন আপনার িডং অ াকাউ
িদেয় কেরেছন।

এছাড়াও, আপিন স ূণ িফ ার কাযকরীতা ব বহার করেত পারেবন যােত এক বা একািধক িনিদ  ড স ান করা যায়। আপিন আপনার িনজ
শত ও মান িনিদ  করেত পােরন, যমন িনিদ  সময়সীমা এথবা নূ নতম পিরমাণ।

মেন রাখেবন যিদ েযাজ  হয় তেব একািধক পৃ া ধের অডার দশন করা হয়। আপনার Admiral কােন  উইে ার িনেচর িদেক তীর-িচ  িল
ব বহর ক ন অিতির  পৃ ায় যেত।

5.িহট ম াপ
এিট দশন কের িদেনর শীষ মুভারগণেক এবং আপনােক স িল তুলনা করেত িদেয় থােক। উদাহরণ প, আপিন স িল তুলনা করেত পােরন
গতকােলর শীষ মুভারেদর সােথ।

আপিন এছাড়াও আরও আ হ উে গকারী পিরসংখ ান পেত পােরন, যমন:

1. আলাদা আলাদা ই ুেমে র পেরখা এবং তােদর ওঠাপড়া
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2. িপক াস লা পেয় িল, এবং
3. অন ান  উপকারী বিশ িল।

6.বারংবার িজ ািসত িল

1. এ েটনশেন িক অন  ভাষা সমিথত হয়?  সব Admiral 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 দখােনা হেব, বেছ িনন দশন িবক  (অথবা
আপনার আ িলক সমতূল), তারপর:

বেছ িনন ভাষা এবং আপনার MetaTrader - ক ইংেরিজেত কের িনন
সফটওয় ারিট ির াট ক ন এবং তারপর িরেসট ক ন আপনার বাি ত ভাষায়, এবং
আবার সিটেক পুনরার  ক ন।

এিট আপনার EA িলেক আপনার েয়াজনীয় ভাষায় সট কের দেব।
2. এই এ েটনশনিট িক Mac OS -এর জন ও লভ ?  না।
3. এই এ েটনশনিট িক MT5 -এর জন ও লভ ?  না।
4. আিম কী করব যএখন িবনামূল  ায়াল সময়সীমা শষ হেয় যােব?  যিদ এই বাতািট সুি ম সং রণ চািলেয় যেত হেল, অনু হ কের আসল

অ াকাউে র জন  আেবদন ক ন দিশত হয় EA - ত, তাহেল জানেবন 30-িদেনর ায়াল সময়সীমা শষ হেয় গেছ। এই ে , আপনারা
আমােদর াহক পিরেসবার সােথ যাগােযাগ করেত পােরন। আমরা আপনার ডেমা অ াকাউে  অসীিমত সুি ম আনলক কের দব আনে র
সােথ।

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।

7.িব ািরত তথ
আমােদর YouTube চ ােনল  দখুন আমােদর ওেয়িবনার রকিডং দখেত ড- িডং, সুি ম এ েটনশন এবং MetaTrader 4 সফটওয় ােরর
সাধারণ ব বহার স েক।

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।

Admiral Markets Pty Ltd
1/17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Australia
www.admiralmarkets.com?regulator=asic

https://www.youtube.com/user/AdmiralMarketsFX
https://www.youtube.com/watch?v=1bKK8Y9ltgs
https://admiralmarkets.com?regulator=asic
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