
MT4 সুি ম সং রণ ড 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. ড টািমন াল পেরখা

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

ড টািমন াল  করেত হেল, য কােনা িস েলর জন  একিট চাট খুলুনMetaTrader 4 (MT4) সফটওয় াের। তারপর চােট যাগ ক ন
এ পাট অ াডভাইজার (EA) Admiral ড টািমন াল। 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।

মেন রাখেবন য, 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।

িডং টািমন াল স ূণভােব অিধকার কের একিট চাট উইে া। িনজ করণ ও সিটং িল যা আপিন আপনার বতমান চােট কেরেছন, স িল
হারােনা এড়ােত িনি ত ক ন যােত একিট নতুন উইে া খােলন, যােত ড টািমন াল চলেব।

1.2. ড টািমন াল অংশ

ড টািমন ােল িতনিট অংশ আেছ:

1. মােকট ওয়াচ
2. অ াকাউে র ইনেফা
3. অডার িল ।

আপিন অ াকাউে র তথ  ও অডার তািলকা লুকােত পারেবন টাইেটল বাের সংি  ডবল তীর-িচে  ি ক কের। এিট মােকট ওয়ােচ সেবা  ান
িদেয় থােক। আপিন এছাড়াও িনজহােত অ াডজা  করেত পারেবন সই িতনিট উইে া যােত আপনার িনজ  উে েশ  আপনার ান সংকুলান হয়।
এিট করেত, দুিট উইে ােক আলাদা করেছ সই েম ি ক ক ন এবং সইমেতা সিটেক াগ ক ন।
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ড টািমন াল দশন কের ডােরর অ াকাউে  সম  কাযকলাপ, ধুমা  ড টািমন াল ব বহার কের অডার স করা নয়। উদাহরণ প, যিদ
আপিন একিট য়ংি য় ব ব া চালান অথবা িনজহােত ড স কেরন MT4-এর িনজ  তির বিশ  িদেয় - এই কাযকলাপ দিশত হেব ড
টািমন ােলর অ াকাউ  সারাংেশ ও অডার তািলকায়।

2.মােকট ওয়াচ
মােকট ওয়াচ দশন কের একিট িডং উইেজেটর মতন িমিন টািমন াল িতিট িস েলর জন । এ িলর িতিট একই কাের কাজ কের, চােটর
িমিন টািমন ােলর মতন, যা আলাদা একিট ম ানুয়ােল বিণত আেছ।

ড টািমন ােলর মােকট ওয়াচ -এ িস ল িল MT4 -এর িনজ  মােকট ওয়ােচর সােথ সমি ত হয়। অন  কথায় বলেত গেল, ড টািমন াল
থেক িস ল যাগ করেত বা সরােত গেল - আপিন আসেল স িল MT4 -এর মােকট ওয়াচ -এ যাগ কেরন বা সরান। ড টািমন াল তারপর
সম য় করেবতার তািলকার সােথ কেয়ক সেকে ।
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মেন রাখেবন, ড টািমন ােলর গিত ও েসসেরর ব বহার িনভর কের কত িল িস ল দিশত হে  তার উপর। অিতির  েসসর ব বহার িবল
ঘটােত পাের অডার সেম -এ অথবা ইনপুট ব  করেত।

2.1.বাই/ সল অডার স করা
আপিন িতিট িস েলর জন  মােকট ওয়ােচ বাই এবং সল বাতাম ব বহার কের একিট বাই বা সল অডার স করেত পারেবন। িতিট উইেজেটর
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।

আপিননতুন অডাের লেটর আকার িনয় ণ করেত পারেবন, একিট প-লস, টক- িফট বা ইিলং প সট করেত পারেবন - উপেরা  ি
ব বহার কের বাই এবং সল বাতাম িল।

2.2. ড ক ালকুেলটর

আপিন একিট ড ক ালকুেলটর খুলেত পােরন এই িলর িতিটর জন , ctrl-কী িটেপ ধের রেখ এবং লফট-ি ক করেত পােরন 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 S&L ে  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 জন  ( যমন িবেশষ কের CFD-র পূণ লট), িসে ম তাহেল আনুমািনক রাউ  ডাউন
করেব।

ক ালকুেলটর আপনার নতুন অডােরর ে  মািজন েয়াজনীয়তার িবষেয় তথ  দান করেব, যিদ আপিন ctrl+ি ক কেরন লট ে ।

2.3. পি ং অডার স করা

আপিন স করেত পারেবন পি ং অডার (িলিমট ও প িল)  বাতােম ি ক কের এবং বেছ িনেয় নতুন অডার। অডােরর কার এবং
েবেশর দাম, প-লস, টক- িফট ইত ািদ বেছ নওয়া স ব।

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

1. যিদ আপিন বেছ নন একিট বাই-িলিমট এবং েবশ কেরন দােমর বদেল 20 িপপ -এর মান, তাহেল
2. িলিমট অডার তির হয় বতমান দােমর চেয় 20 িপপ কেম।

2.4.ওয়ান-ক াে লস-আদার (OCO) অডার িল

নতুন অডার ফম (পাওয়া যােব  বাতােমর মাধ েম), এছাড়াও আপনােক স ম কের OCO অডার স করেত। দুই কােরর OCO অডার হয়।
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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।

2.5.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 পারেবনযােত ভিবষ েত ত ব বহার করেত পােরন। ধুমা :

1. ি ক ক ন  বাতাম
2. িববরণ েবশ করান নতুন অডার ফেম
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. িটেপ ধর থাকুন ctrl+ি ক ক ন  বাতােম, তারপর
2. তািলকা থেক সংরি ত টমে ট বেছ নওয়া, এবং
3. আপনার অডার য়ংি য়ভােব কাযকরী করা হেব।

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

2.6.অডার াজ করা

একিট ওেপন পিজশন াজ করেত হেল, িমিন টািমন ােলর উপেরর িদেক পিজশন মাকাের ি ক ক ন ( য ট েট লখা +0.10, -0.50 ইত ািদ)
এবং িবকে র প ােনল াইড কের খুলুন।

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।

2.7. িস ল তথ

আপিন িস েলর তথ  দখেত পারেবন  বাতােম ি ক কের এবং িস ল তথ  বেছ িনেয়। এিট একিট উইে া খােল, যা দশন কের িস েলর
নূ নতম দােমর ওঠাপড়া এবং সবিন  ও সেবা  ড আকার ইত ািদ।
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2.8.নতুন চাট খুলুন

আপিন একিট নতুন চাট উইে া খুলেত পারেবন,  বাতােম ি ক কের এবং বেছ িনেয় নতুন চাট।

3.অ াকাউে র সারাংশ
অ াকাউে র সারাংশ দখায় আপনার অ াকাউ  স েক ধান তথ  - যমন ব ােল , ইকুইিট, ািটং লাভ/ িত, ি  মািজন এবং ওেপন
পিজশেনর সংখ া।

আপিন য কােনা এি েত সতকবাতা সট করেত পারেবন, তার পােশর বল আি◌কেন ি ক কের। উদাহরণ প, আপিন সতকবাতান অনুেরাধ
করেত পারেবন যখন:

1. আপনার ি  মািজন $1000 -এর কেম পেড় যায়, অথবা
2. যখন পিজশেনর সংখ া শণূ  (অথা� যখন সব পিজশন াজ করা হয়)।

MT4 -এ সতকবাতা পপ-আপ সতকতা িহসােব দিশত হয় এবং স িল আপনাে ইেমেলর মাধ েমও পাঠােনা যেত পাের।

যখন সতকতা তির করা হয়, বল আি◌কেনর রঙিটও পিরবিতত হয় হলুেদ। যিদ একিট সতকবাতা  হয়, তাহেল সই রঙ লােল পিরবিতত হয়।

3.1.সতকতার র িল

আপিন একিট সতকবাতা সট কেরেছন একিট মানক িনিদ  কের ( যমন 1000) এবং বেছ িনেয় য সতকবাতা পাঠােনা হেব যখন মান হেব:

1. মানেকর চেয় বিশ
2. মানেকর চেয় কম
3. মানেকর সােথ একদম সমান সমান, অথবা
4. মানেকর সমান নয়।

উদাহরণ প:

1. যিদ সখােন দুিট ওেপন পিজশন থােক এবং আপিন এই পিরবতন স েক জানেত চাইেবন, যাই হাক না কন, তাহেল আপিন
2. সতকবাতার জন  2 মান েবশ করােবন এবং বেছ নেবন সমান-সমান িবক িট।
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3.2.সতকতার পুনরাবৃি
সতকবাতােক ব  করা যােব তারা  হওয়ার পরও, অথবা তােদর সট করা যােব পুনরাবৃি র জন । একিট পুনরাবৃি  সময়সীমা টািমন ালেক বেল
িনিদি  িমিনেটর জন  সতকবাতা অ াহ  করেত।

উদাহরণ প:

1. যিদ আপিন একিট সতকবাতার জন  বেল থােকন যখন ি  মািজন $1000 -এর কম হেব, তাহেল
2. পুনরাবৃি র সময়সীমা সতকবাতােক পর পর  হওয়া (কেয়ক সেক  পর পর) ব  কের যিদ ি  মািজন ওঠানামা কের $999 থেক

$1001 -এর মেধ ।

3.3.ই- মল
আপিন একিট ই াধীন ইেমল িব ি  পেত পারেবন, যখন একিট সতকতা  হয়, অথা� ি েন সাধারণ পপ-আপ সতকবাতার ছাড়াও
অিতির  এিট থাকেব। একিট ইেমল পেত আপনােক MT4-এর ইেমল সিটং চালু করেত হেব, যা আপিন কনিফগার করেবন MT4-এর ধান
মনু িদেয় - টুলস > িবক িল > ইেমল।

3.4.চাট এবং অডার াজ করা
আপনারা কনিফগার করেত পারেবন দুিট িনিদ  পদে প যা ঘটেব, যখন একিট সতকবাতা  হেব।

1. সব অডার াজ সব ওেপন পিজশন াজ করার চ া কের এবং সব পি ং অডার মুেছ দয়, যখন সতকবাতা  হয়। এিট সাধারণত
ব বহার করা যােব একিট সতকবাতার ে  যা ি  মািজেন ব বহার করা যায়, যখােন আপিন আপনার পিজশন িল াজ করেত চান একিট
মািজন কল এড়ােত।

2. সব চাট ব  সব MT4 চাট িল ব  কের ড টািমন ােলর িনজ  চাট ব াতীত। এিটর মূল উে শ  হল অন  চােট য়ংি য় ব ব া িল (EA
িল) - ক আটকায় আরও ড স করার থেক।

4.অডার িল
অডার িল  দশন কের, আপনার অ াকাউে  সব ওেপন পিজশন তার সােথ পি ং অডার িল এবং দান কের এই অডার িল পিরচালনা
করার জন  টুল িল। MT4-এর িনজ  অডার তািলকা থেক এিট তথ  িতিলিপ কের এবং অ ভু  কের িকছু অিতির  িববরণ যমন েডর
সময়সীমা এবং িপপ -এ লাভজনকতা।
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যিদ  একিট অডােরর পােশর আইকন পিরবিতত হয় তাহেল সিট িনেদশ কের ড টািমন াল সই অডােরর উপের য়ংি য় পদে প িনে ,
যমন

1. একিটে ইিলং প
2. একিট য়ংি য় াজ, অথবা
3. অডারিট OCA েপর অংশ হেত পাের।

আপিন িটক িদেত পারেবন কান পদে প েসস করা হয়, আইকেন ি ক কের এবং বেছ িনেয় য কাজ িল চলেছ।

4.1.তািলকা বাছাই এবং কলােমর পুনিবন াস

আপিন অডােরর তািলকােক তার য কােনা একিট কলাম িদেয় বাছাই করেত পারেবন। ধুমা  একিট হডাের ি ক ক ন, যমন িটিকট, যােত
ছােটা থেক বড় েম সাজােনা যায়। অথবা আবার সিটেক কের বড় থেক ছােটা অনুযায়ী বাছাই করা যায়।

আপিন এছাড়াও তািলকার কলাম িলেক আবার সাজােত পারেবন হডার িল াগ কের। একিট হডাের ধুমা  বাঁিদেকর মাউস বাতাম িটেপ
ধের থাকুন, তারপর মাউস পেয় ারিটেক াগ ক ন অন  একিট ােন যখােন আপিন কলামিটেক চান।

এছাড়াও আপিন কলাম িল দখােত / লুকােত পারেবন, কলােমর পােশ তীর িচে  ি ক কের এবং বেছ িনেয় কানিট দখােত বা লুকােত হেব,
কলাম মনু থেক।

4.2.অডার াজ করা

আপিন একিট ওেপন পিজশন াজ করেত পারেবন অথবা একিট পি ং অডার মুেছ িদেত পারেবন, তার পােশ দওয়া  বাতােম ি ক কের

অডার িলে র উপের থাকা টুলবাের াজ িবক িটেত একািধক পছে র িবক  থােক একািধক অডার াজ করার জন , যােত অ ভু  হয়:

1. সব াজ – সব পিজশন ও পি ং অডার াজ কের
2. ওেপন পিজশন াজ – সব সি য় ড াজ কের ( পি ং অডার অপিরবিতত থােক)
3. পি ং অডার মাছা – সব পি ং অডার মুেছ ফেল (সি য় পিজশন ভািবত হয় না)
4. সব লাভজনক াজ – সব ওেপন লাভজনক ড াজ কের
5. সব িত াজ করা – সব ওেপন িতর ড াজ কের।

4.3.অডার পিরবতন করা
আপনারা অডােরর উপর একািধক কাযকলাপ করেত পারেবন, যােত অ ভু  হেব আংিশক াজ, প লস পিরবতন এবং একিট ইিলং প
সট করা।

এই কাযকলাপ অ াে স করেত:

1. ি ক ক ন  িচে , একিট একক অডােরর পােশ
2. অডার িলে র উপের মনু বার থেকটুলস থেক বেছ িনন সব অডার –পপ-আপ মনু িতিট অডােরর উপর বাি ত কাযকলাপ করেব

( যমন একিট আংিশক াজ)
3. তািলকা থেক িকছু অডার িনবাচন ক ন এবং টুলস মনু থেক বেছ িনন িনবািচত অডার
4. ি ক ক ন  িচে , সারাংশ উইে ােত।

4.3.1.তািলকা থেক অডার বেছ নওয়া

আপিন তািলকা থেক একািধক অডার িনবাচন করেত পােরন যােত িকছু িনিদ  কাযকলাপ করা যায়, িনবািচত অডােরর উপের। অডার িল
Windows অ াি েকশেনর সাধারণ আচরণ পালন কের।

1. একিট এি র উপর ি ক করেল, সই সািরিট িনবাচন কের এবং আেগ থেক িনরাচন করা থাকেল, সিট িনবাচন সরায়।
2. shift + ি ক করেল বতমােন িনবািচত ও আপিন যােত এখন ি ক কেরেছন তার মােঝ সব িল এি  িনবািচত হেব। উদাহরণ প

1. যিদ অডার িলে  পাঁচিট এি  থােক, এবং
2. আপিন আইেটম দুই থেক চার পয  িনবাচন করেত চান, তাহেল আপিন
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3. আইেটম দুই-এ ি ক ক ন িশফট + ি ক ক ন আইেটম চার-এ।
3. ctrl + ি ক ব বহার করেল একিট এি  টগল কের। যিদ সই এি িট তখনও িনবািচত না হয়, এিট করেল সিট িনবািচত হেব। যিদ সিট

আেগ থেকই িনবািচত হেয় থােক, এিট করেল সিট থেক িনবাচন সের যােব। আপিন বেছ িনেত পারেবন এই তািলকা থেক সব এি ,
একিট ছাড়া, এইভােব:

1. থম এি েত ি ক করেত হেব, এবং
2. shift + ি ক ক ন শষ এি েত, তারপর
3. ctrl + ি ক ক ন সই অডােরর উপর যােক আপিন ছেড় যেত চান।

অডার িলে  আপিন কেয়কিট এি  িনবাচন করেল, আপনারা টুলস মনু থেকিনবািচত অডার িবক  ব বহার করেত পারেবন। এই কাযকরীতা
অ ম থােক যিদ বতমােন কােনা অডার িনবািচত না থােক।

4.3.2.আংিশক াজ িল, প লস, িফট টােগট এবং ইিলং প

আপিন পারেবন:

1. একিট অডার আংিশক াড করেত পারেবন, এবং
2. তার প-লস, িফট টােগট (লােভর ল ) অথবা তার ইিলং প সট / পিরবতন করেত পারেবন।

প লস এবং িফট টােগেটর মান িনিদ  করা হয় িপপ িদেয়, যিদও প-লস এবং িফট টােগটেক ক ইেভেন সট করা যায়, অথা� অডােরর
এি  দাম।

একিট আংিশক াজ সবসমেয় িঠক একইভােব েসস করা যায় না। উদাহরণ প, আপিন একিট 0.03 লেটর অডােরর িঠক 50% আংিশক
াজ করেত পারেবন না, কারণ 0.015 লট অনুেমািদত সাইজ নয়। আংিশক াজ সবসমেয়ই কাছাকািছ লট আকাের করা হয়, যা আপনার
াকার ারা অনুেমািদত হয়।

উদাহরণ প:

1. যিদ আপিন একিট 0.03 লেটর অডােরর 50% াজ করেত চান, তাহেল
2. সফটওয় ারিট াড করেব 0.01 লট, এবং
3. 0.02 লেটর অডার ছেড় রাকা হেব।

অনু হ কের মেন রাখেবন ইিলং প িল েসস করা হয় ড টািমন াল সফটওয় ার িদেয়, আপনার াকার ারা নয়। ইিলং প কাজ করা
ব  করেব যিদ আপিন ড টািমন াল (অথবা MT4) ব  কেরন।

4.3.3.অডােরর িববরণ

আপিন এছাড়াও একিট পপ-আপ উইে া খুলেত পারেবন িতিট অডােরর জন  তার িটিকট ন ের অথবা  আইকেন ি ক কের এবং স াদনা
বেছ িনেয়।
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পপ-আপ উইে া দশন দখায়:

1. প লস এবং িফট টােগট পৗঁছােত আর কত দির ( যমন লং অডার িলর জন , বতমান িবড দাম থেক প-লস পয ), এবং
2. ব ােলে র উপর নগেদর ভাব যিদ প-লস অথবা িফট টােগেট পৗঁছােনা যায়।

অডােরর জন  বতমান লাভ দখােনা হয় উইে ার উপেরর ডান িদেক। এিট নগদ ও িপপ দশেন অদল-বদল করা যায় সিটেক ি ক কের।

আপিন অডারিট াজ করেত পারেবন লাল বাতামিট ব বহার কের এবং পিরবতন করেত পারেবন প-লস, টক িফট অথবা ইিলং প,
সংি  িবকে  ি ক কের।

4.4. য়ংি য় ািজং

য়ংি য় ািজং আপনােক িনিদ  করেত িদেয় থােক িনয়ম িল একিট িবদ মান ওেপন পিজশেনর জন । এ িলেত একািধক অংশ থাকেত পাের
( যমন একিট পিজশন থেক িলং আউট যখন িফেটর সীমােত পৗঁেছ যায়) এবং এেত অ ভু  হেত পাের দৃশ মান ইেমল সতকতা িল।
য়ংি য় ািজংেক টমে ট িহসােব সংর ণ করা যােব, ভিবষ েত ত পুনব বহার করেত।

অনু হ কের মেন রাখেবন য়ংি য় াজ িল েসস করা হয় ড টািমন াল সফটওয় ার িদেয়, আপনার াকার ারা নয়। তারা কাজ করা ব
করেব যিদ আপিন ড টািমন াল অথবা MT4 ব  কেরন।

আপিন একিট য়ংি য় াজ তির করেত পারেবন এবং একিট িবদ মান চালােত পারেবন এিট বেছ িনেয়:

1. য়ংি য় াজ একিট অডার (বা একািধক অডার) -এর জন  টুলস মনু থেক, তারপর
2. তির ক ন যােত একিন নতুন য়ংি য় াজ করা িনয়ম িনিদ  করা যায়, অথবা
3. স াদনা ক ন যিদ সখােন আেগ থেকই একিট সি য় য়ংি য় াজথােক অডাের।

4.4.1. য়ংি য় ােজর জন  শত/িনয়মাবলী

য়ংি য় াজ ফেমর উপের, আপিন বেছ িনেত পারেবন সীমা যএখন এই িনয়মিট েয়াগ রা হেব।

আপিন বেছ িনেত পারেবন মান - যমন, িপপ -এ অডােরর লাভ অথবা সময়সীমা এবং সীমার মান। উদাহরণ প, একিট কাযকলাপ চালােত
যখন একিট অডার ওেপন করা থােক এক ঘ ার জন  - আপিন বেছ নেবন অডােরর সময়সীমা, বিশ বা সমান-সমান হেব এবং েবশ করেবন
60 মানিট।
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আপনর সট করা িতিট ািজং শেতর জন , আপিন িনিদ  করেত পােরন একািধক পদে প িল যমন অডােরর একিট অংশ বা স ূণিট ব
করা, একিট প-লস অথবা ইিলং প সট করা, অথবা ইেমল ারা একিট সতকবাতা সট করা। ধুমা  আপিন যা চান সই িতিট
পদে েপর পােশ একিট বে  িটক িদন এবং তার সােথ সংি  িল পূরণ ক ন, যমন অডােরর াড করার শতাংশ।

অনু হ কের মেন রাখেবন একিট অডােরর াজ করার শতাশ িনিদ  করা হ তার আসল আকােরর সােপে  - বতমান আকােরর সােপে  নয়, যা
আেগর কােনা আংিশক ােজর জন  হেয় থােক।

উদাহরণ প:

1. যিদ আপনার কােছ দুিট পযায় থােক এবং তােদর উভয়ই িনিদ  করা হেয়েছ 50% অডার াজ করেত, তাহেল
2. অডার স ূণভােব াজ করা হেব যখন ি তীয় পযােয় পৗঁছােনা হেব।

4.4.2. য়ংি য় াজ িলেক টমে ট িহসােব সংর ণ করা

একিট য়ংি য় াজ সং ািয়ত করার পের, আপিন সিটেক সংর ণ করেত পােরন টমে ট িহসােব টমে ট সংর ণ ক ন বাতােম ি ক কের।
ভিবষ েত, একিট সংরি ত চমে ট েয়াগ করা যােব একিট অডাের:

1. টুলস মনু থেক য়ংি য় াজ বেছ িনেয়, এবং
2. সাব- মনু থেক একিট টমে ট বেছ িনেয়।

আপিন আপনার সংরি ত য়ংি য় াজ টমে েটর তািলকা সংগিঠত করেত পারেবন এবং য িলর আপনার আর কােনা েয়াজন নই
স িলেক সিরেয় িদেত পারেবন, সাব- মনু থেক টমে ট পিরচালনা ক ন বেছ িনেয়।

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

য়ংি য় াড টমে ট িল আপনার িপিস- ত ানীয়ভােব সংরি ত থােক। এর মােন হল এই য, যিদ আপিন MetaTrader 4 সুি ম সং রণ
ব বহার করেত চান একিট আলাদা িপিস- ত, আপনােক যা করেত হেব তা হল:

1. আপিন য িপিস- ত টমে ট িল ব বহার করেত চান তােত ানা র করেত হেব, অথবা
2. নতুন কের তােদর তির কের হেব।

4.5.OCA প িল

ড টািমন াল আপনােক একিট পি ং অডােরর OCO প তির করেত িদেয় থােক - যখােন সম  অবিশ  অডার য়ংি য়ভােব বািতল হয়,
যখন একিট অডার পূরণ হয়।

একিট OCO অডার হল ধুমা  একিট OCA প, যখােন েপ দুিট মা  অডার আেছ।

অনু হ কের মেন রাখেবন OCA প িল েসস করা হয় ড টািমন াল সফটওয় ার িদেয়, আপনার াকার ারা নয়। তারা কাজ করা ব  করেব
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যিদ আপিন ড টািমন াল অথবা MT4 ব  কেরন।

আপিন একিট OCA প তির করেত পােরন OCA মনু থেক OCA প তির ক ন বেছ িনেয়।এই িবক িট লভ  হয় যিদ আপনার অ ত দুিট
পি ং অডার থােক। ধুমা  েপর জন  একিট রণেযাগ  নাম বেছ িনন এবং সই পি ং অডার িটক ক ন যা আপিন অ ভু  করেত চান।

একিট একক অডার একািধক OCA েপর অ ভু  হেত পাের এবং একিট েপর অডার িবিভ  িস েলর জন  হেত পাের। আপিন একিট OCA
প মুেছ িদেত পারেবন OCA মনু থেক OCA প মুছুন বেছ িনেয়। মেন রাখেবন এিট পি ং অডার মুেছ দয় না - ড টািমন াল িতেরাধ

কের সই অডােরর উপর OCA িনয়ম চালােনা।

4.6.অডােরর সারাংশ
আপিন আপনার ওেপন পিজশেনর সারাংশ দখেত পােবন ( যমন িস ল, িদক, সময়সীমা ইত ািদ অনুযায়ী), অডার িলে র উপের টুলবাের সারাংশ
মনু ব বহার কের। এিট একিট ািটং উি◌ে া খােল, যােত আেছ সংযু  তথ  অডােরর স েক, যমন:

1. সব ওেপন পিজশেনর মাট লাভ/ িত
2. একিট েডর মােনর মাট পিরমাণ
3. লং এবং শট পিজশন একক ভােব।

আপিন এক ণীর সব অডােরর উপর পদে প িনেত পােরন, ি ক কের সইিটর  আইকন

4.7. সিটং িল

আপিন ড টািমন ােলর (এবং তারপর সব িল চােটর িমিন টািমন ােলর) সিটং িল িনয় ণ করেত পারেবন সিটংস মনু থেক িনি তকরণ ও
পছ িল বেছ িনেয় (অডার িলে র উপেরর টুলবার)।

একািধক িবক ুিল লভ  হয়:

1. নতুন অডার িনি ত ক ন - িনি তকরণ চালু / ব  ক ন যখন আপিন একিট ত অডার স করেত পােরন, িডং উইেজেট সবুজ এবং
লাল সল বাতােম ি ক কের।

2. সব াজ করা িনি ত ক ন - িনি তকরণ চালু বা ব  কের যখন আপিন সব অডার াজ করেবন একিট িস েলর জন , তার অব ার
সূচেক ি ক কের।
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3. হিজং মাড - ড টািমন ােলর িডফ , যা হল সািবকভােব MT4 -এর সাধারণ আচরণ। যিদ আপিন একিট বাই অডার স কেরন এবং
তারপর একিট সল অডার স কেরন একই িস েলর জন  (অথবা তার উে া), সফটওয় ার তির করেব দুিট ওেপন অডার। িক , আপিন
এছাড়াও সফটওয় ারিটেক নন- হিজং মােড চালােত পারেবন। যিদ আপনার কােছ একিট ওেপন বাই থােক এবং আপিন একিট সল অডার
স কেরন - তাহেল সল বাই অডার াজ কের একিট নতুন অডার তিরর করার বদেল।

উদাহরণ প:

1. যিদ আপিন লং হন 0.3 লট এবং আপিন সল কেরন 0.1 লট, তাহেল
2. আপনার কােছ 0.2 লেটর বাই অডার থাকেব।

সাধারণত, িনি য় করা হিজং ব বহার করা যােব ত অডার াজ করেত। বতমােন ওেপন নয় এমন অডার কার দশন কের য ই ারেফস
বাতাম, তােত ি ক করেল ব বহারকারী ওেপন অডারিট স ূণ বা আংিশক াজ করেত পারেব। যিদ হিজং সি য় থাকত, তাহেল এিট ধুমা
নতুন অডার ওেপন করেব।

4.7.1.শে র সতকবাতা

এছাড়াও, দিশত মনু আপনােক স ম করেব শে  িব ি  সট করেত িকছু ঘটনার ে । একিট শ  বেছ িনন এবং সিটেক একিট ঘটনায়
সট ক ন, যােত অ ভু  হেব:

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 আবার বািজেয় নেত দয়।

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

4.7.2. ড টািমন াল আনডক করা

এিট আপনােক স ম কের একই সমেয় একািধক মিনটর িদেয় ড করেত।

আপিন ড টািমন াল আনডক করেত পােরন একিট ািটং উইে া িদেয়, এিটেত ি ক কের  সিটংস বাতােম এবং বেছ িনেয় আনডক
টািমন াল। আপিন ড করা চািলেয় যেত পােরন যখন টািমন ালিট আনডক করা থােক চাট থেক। টািমন ালিট িরডক করেত, আবার ি ক ক ন
টুলস বাতাম এবং বেছ িনেয় িরডক টািমন াল।
িবক ভােব, আপিন এই সিটং পিরবতন করেত পেরন যখন ড টািমন াল সি য় করেছন। এিট করেত, পিরবতন ক ন ইনপুট ট াব এবং সিটং
UndockAtStartup - ক সত  - ত।
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5.িব ািরত তথ
আমােদর YouTube চ ােনল  দখুন, যখােন লাইভ ড রকিডং, িটউেটািরয়াল, একিট ড টািমন াল িটউেটািরয়াল এবং এ েটনশন হাইলাইেটর
িল  থােক।

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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