
MT4 সুি ম সং রণ িটক চাট ডার

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.িটক চাট ডার পেরখা

িটক চাট ডার হল একিট অ াি েকশন যা দখায় িটক চাট িবিভ  কার শলীেত, এিট স ম কের ত িডং একিট কীেবাড অথবা একিট
মাউস ব বহার কের।

একিট িটক চাট তির হয় য সময় থেক অ াি েকশনিট চলেত  কের সই সময় থেক। এিট আেগর িটক ডটায় অ াে স দয় না।

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

যখন আপিন MetaTrader 4আবার চালু কেরন ই টেলশন করার পর, তখন অ াি েকশন দান কের পাঁচিট শলীর চাট:

1. িটক চাট িল
2. িটক গিত
3. সময়ব  চাট িল
4. িটক ক াে ল িল
5. বনাম চাট িল।

এই অ াি েকশন িল এছাড়াও:

1. দান কের অিতির  ত পিজশন েবশ এবং ান
2. ব বহার কের থেম েবশ, থেম িনকাশ (FIFO) িভি
3. কীেবাড ও মাউস সমথন কের।

2. চাট িল

2.1. িটক চাট িল
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িটক চাট ডার স ম কের িটক চাট কাযকরীতা। িটক চাট দখায় িবড বা আ  দােম িতিট পিরবতন এবং তােদর িটক ডটা আপেডট কের যখনই
িবড বা আ  দােম পিরবতন হয়। চােট িতিট পেয়ে র মেধ  সময় িবিভ  হেত পাের বাজােরর সি য়তার উপর িনভর কের।

2.2. িটক গিত চাট
এিট দখায় িতিট িটক এবং ধূসর বার িল, িটক িলর মেধ  সময় িনেদশ কের। সময় হল:

1. একিট রািলং গড়
2. গণনা করা হয় িটেকর সংখ া িদেয়, এবং
3. টুলবাের িনিদ  সংখ া ে  ারা িনিদ ।

উদাহরণ প, এিট দশন কের গত পাঁচিট িটেকর গড় গিত।

যত ছােটা ধূসর বার িল হেব, তত ত িটক িল দখা যােব।

2.3. সময়ব  চাট িল

এ িল দখায় িতিট একক িটক। চােটর X-অ  ভাগ করা হেব সমেয়র সমান সীমা ারা। এইভােব, চাট দখােব সময়সীমার মেধ  কাযকলােপর
গিত যখােন লাইন িল সরলেরখা হয়, নতুন িটেকর অনুপি িতেত।
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ব : এই চাট কভার কের উপেরা  িটক চাট উদাহরেণর একই সময়সীমা।

2.4.িটক ক াে ল চাট
এিট দশন কের থাগত ক াে ল, যখােন থােক ওেপন, হাই, লা এবং াজ। তফাতিট হল য িটক ক াে ল চােটর িভি  হল একািধক
িটক িল, সময়সীমা নয়।

উদাহরণ প:

1. যিদ িটক ক াে েলর সময়সীমা চাট সট করা হয় পাঁচিট িটেক, তাহেল
2. িতিট ক াে ল দশন করেব এক সেক  যিদ বাজার সি য় থােক (অথা� পাঁচিট িটক হেত এক সেক  সময় লােগ), অথবা
3. এিট দশন করেত পাের যতটা স ব িমিনট, যিদ একিট বাজার িনরব থােক (অথা� পাঁচিট িটক হেত 60 সেক  সময় লােগ)।

ব : ক াে ল চাট িত িটেকর মধ কার দােমর উপর িভি  কের হয় (অথা� িবড এবং আ  -এর গড়)।
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2.5.বনাম চাট িল

এিট দখায় একিট িস েলর কাযকলাপ অন িটর তুলনায়, এেক অপেরর িব ে  ট কের। বনাম চাট দখায় বতমান মধ  দাম িল এবং ঐিতহািসক
াপশট যা তির হয় িত সেকে ।

একিট চািট দুিট আলাদা িস ল এেক-অপেরর িব ে  ট করা, দখায় তােদর কাযকলােপর মেধ  আ ঃস ক। িনেচর উদাহরেণ, এই দুিট িস েলর
মেধ  একিট দৃঢ়, ধনা ক আ ঃস ক আেছ।

িনেজর সােথ তুলনীয় একিট িস েলর চাট একইভােব উপকারী। এিট দশন কের বতমান দাম চােট কভার করা সময়সীমার উ -িন  রে র
তুলনায়।

3. িডং

িটক ডার অ াি েকশেনর মাধ েম করা সব িডং FIFO িভি েত করা হয়। উদাহরণ প:

1. যিদ আপিন একিট বাই অডার স কেরন, এবং
2. আপিন যিদ একিট সল অডার তার পের স কেরন, তারপর
3. সল আেগর বাই -িটেক াজ কের।

এিট কাজ কের যখন আপিন একিট িডং াটফম ব বহার কেরন যমন MT4, যা অনুেমাদন কের হজ করা অডার।

িটক ডার অ াি েকশেন িডং কাযকারীতা তির করা হেয়েছ সইসব মানুেষর জন  যারা চান ত েবশ এবং ান, িতিট িস েলর একিট
পিজশন থেক।

3.1.মাউস িদেয় অডার স করা
আপিন বাই এবং সল অডার স করেত পারেবন অ াি েকশেনর িনেচর ডান িদেক িবড এবং আ  দােম ি ক কের। একিট পপ-আপ প ােনল দখা
যােব, যখােন আপিন আ  বা িবড দােম ি ক কেরেছন িকনা তার উপর িনভর কের বাই বা সল আেগ থেক িনবািচত থাকেব। অ াি েকশন
এছাড়াও মেন রােখ, আপনার সা িতকতম েডর আকার যা ◌াপিন স কেরেছন িতিট িস েল।

আপিন একিট ওেপন পিজশন াজ করেত পারেবন অ াি েকশেনর উপেরর ডানিদেক পিজশন/লাভ মাকার -এ ি ক কের।

এিট আেগ থেক পূরণ কের িডিলং প ােনলেক একিট অডার িদেয়, যা আপনার পিজশন াজ কের। উদাহরণ প:

1. যিদ আপিন লং থােকন 0.30 লট, তাহেল
2. প ােনলেক আেগ থেক পূরণ করা হেব একিট 0.30 সল অডার িদেয়।

িক , আপিন িডিলং প ােনেলর িবষয় পিরবতন করেত পােরন অডার স করার আেগ। উদাহরণ প:

1. আপিন িবড দােম ি ক করেত পােরন যােত িডিলং প ােনল আেগ থেক পূরণ করা যায় একিট সল অডার িদেয়, তারপর
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2. সিটেক একিট বাই অডাের পিরবন ক ন ড স করার আেগ।

আপিন প ােনল াজ করেত পােরন কােনা ড না স কের, সিটর বাইের কােনা ােন ি ক কের।

3.2.কীেবাড িদেয় অডার স করা
আপিন কীেবাড ব বহার কের ড করেত পারেবন B, S এবং C কী িল িদেয়।

1. B হল আে  ি ক করার সমতূল এবং এিট িডিলং প ােনলেক আেগ থেক পূরণ কের একিট বাই অডার িদেয়।
2. S হল িবেড ি ক করার সমতূল এবং এিট িডিলং প ােনলেক আেগ থেক পূরণ কের একিট সল অডার িদেয়।
3. C হল পিজশন/লাভ মাকাের ি ক করার সমতূল।

এই কী িলর একিট টপার পর, আপিন করেত পারেবন:

1. অডােরর িববরণ পিরবতন করেত পারেবন, অথবা
2. সবার িটপুন, স অডার বাতাম টপার পিরবেত।

আপনারা ভিলউম িফে র স অডার বাতাম থেক সের যেত পােরন সাধারণ কীেবাড শটকাট shift+tab ব বহার কের। আপনারা প ােনলিট
ব  করেত পােরন কােনা ড স না কের Esc-কী িট িটেপ।

3.3.ctrl-কী ব বহার কের ত অডার স করা
অিত ত অডার এি র জন , আপিন ব বহার করেত পােরন ctrl-কী। আপনােক এই িবক িট চালু করেত হেব, উপের বিণত সুিবধা ব বহার কের
যােত িডিলং প ােনল খালা যায়।

আপনার ড করার জন  ােনর েয়াজন হেব না। আপিন চালু করেত পারেবন ctrl িবক  এবং তার পের িডিলং প ােনল বািতল করেত পারেবন।

ctrl-কী ব বহার করা হল িডং প ােনল খালা এবং আেগ থেক পূণ করা সিটং পিরবতন না কের স অডার বাতাম ি ক করার সমতূল।

অন  ভাষায় বলেত গেল:

1. পিজশন/লাভ মাকাের ctrl+C িটপেল বা ctrl+ি ক করেল, আপনার বতমান ওেপন পিজশন াজ কের দয়
2. আ  দােম ctrl+B িটপেল বা ctrl+ি ক করেল, একিট নতুন বাই অডার স করা হয়, সবেচেয় সা িতক ড সাইজ ব বহার কের
3. িবড দােম ctrl+S িটপেল বা ctrl+ি ক করেল, একিট নতুন সল অডার স করা হয়, সবেচেয় সা িতক ড সাইজ ব বহার কের।

4.িবক িল এবং সিটং িল

আপিন অ াি েকশেনর িবক  এবং সিটং পিরবতন করেত পারেবন উইে ার িনেচর বাঁিদেকর িনয় ণ িল ব বহার কের।

4.1.ইিতহােসর দঘ
ইিতহাস দঘ  িনয় ণ সট করেব দুিট িবষেয়:

1. চােট দিশত িটেকর সংখ া (অথবা বনাম চােটর ে  সেকে র সংখ া)
2. বতমােন দিশত নয় এমন িস েলর জন  রকড করা িটক ইিতহােসর পিরমাণ।

উদাহরণ প:

1. যিদ ইিতহােসর দঘ  সট করা হয় 100 - ত, এবং
2. আপিন যিদ বতমােন EUR/USD দেখন, তাহেল
3. সফটওয় ার কবলমা  দখােব সবেচেয় সা িতক 100 িটক, িক
4. সিট রকড করেব অসীিমত িটেকর সংখ া EUR/USD।

এই ে , আপিন মানিট পিরবতন করেত পারেবন 100 থেক 200- ত যােত আরও বিশEUR/USD ইিতহাস দখা যায় (যিদ 200 িটক া
হয়, সই সােপে )। িক  সফটওয় ার কবলমা  সবেচেয় সা িতক 100িট িটক সংর ণ করেব য কােনা িস েলর জন  যা দিশত হয় িন ( যমন
GBP/USD)।

4.2.চােট িবরাম িদন
িবরাম বাতাম চাট আঁকায় িবরিত িদেয় থােক। সফটওয় ার িটক সং হ করেত থােক, সােথ বতমান দাম এবং পিজশন/লাভ মাকার আপেডট কের
থােক।

4.3.ডাউনেলাড ক ন

ডাউনেলাড ক ন বাতাম ডাউনেলাড কের স ূণ লভ  িটক ইিতহাস িনবািচত িস েলর জন  CSV ফাইল িহসােব, যখােন তািরখ, িবড এবং
আ  দাম দখােনা হয়।
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5.িব ািরত তথ
আমােদর YouTube চ ােনল  দখুন, যখােন লাইভ ড রকিডং, িটউেটািরয়াল এবং এ েটনশন হাইলাইেটর িল  থােক Admiral
Markets UK Ltd থেক।

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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