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এআ দরষরটষ টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেডেয ভোতোতষ, 

টোযেডভশযোট এবষ কযোতকৃ ূযোফরষখষত নহভতষ ফোমতসত ননহভদষত কশয নষকট এয োযকশ, 

হনঃভহদোযণ ও োতশনোতকযণ ভোূযোন নষলষদোধ। 

 

বভূষকশ 

 

টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেড র েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআনোেয অআনেয ধসনে নষফনোধষত 

কভোশনষ, মশয নষফনোধন নভোফয ২৩০৭১ অআফষষ ২০১৫, োযধশন কশযোমশরয় শভযক রজ, ভশযে 

যড, কষংোটন েনোট বষনেনোট োমশনোড গোযেনশডশআনোে ফোথষত। এআ কভোশনষ (এযয থেকে 

"কভোশনষ" ষেফে উরোরেখ কযশ য়েছে) টোযেডষং োরোমশটপযোভেয ভশধোমভে তশয গোযশকদেয কশছে 

ফষনষমগ এফং অনহলঙোগষক যষলেফশ োযদশন কযে। অযও তথোমেয জনোম নহগোয কযে 

www.forexmart.com বষজষট কযহন। 

 

নসতষভশরশয উদোদেোম 

 

রষবশযেজ এফং ভশযোজষন ংকোযশনোত এআ নসতষভশরশয ভশধোমভে অনষ পযেন একোচেঞোজ ও কনোটোযোমশকোট 

ব ডষপশযেনো (“ষএপডষ”)-এয টোযেডেয কোলেতোযে কসবশফে অভযশ রষবশযেজ ও ভশযোজষন রেবের এফং 

দোধতষ নষযোধশযন কযষ ে ভোযোকে জশনতে শযফেন। রষবশযেজ টোযেডষং-এয শথে ভশযোজষন এফং কন 

রষবশযেজ রেবের অভযশ জরবোম কযষ ে ংকোযশনোত ভূর ফষলয়গহর ফোমশখশ কযশআ এআ নসতষভশরশয 

উদোদেোম। এআ নসতষভশরশ ফশজশযেয নেতষফশচক গতষফষধষয পরে অনশয ভশযোজষন এফং োমশকশউনোটেয 

উয োযবশফেয যূযেখশ োযদশন কযে।  

 

কভোশনষয োযতষোযহতষ 

 

অভশদেয কযোযেট ংোকৃতষ এফং নসতষ ও ভনবশফ নহমশয়স গোযশকদেয নোমশমোমবশফে েফশ োযদশন 

নষোচষত কযশ তোমনোত গহযহতোফূযোণ। ততশয শথে, নোমশমোমবশফে, েশগত দৃলোটষবঙোগষতে এফং অভশদেয 

গোযশকদেয যোফতোতভ োফশযোথে শথে কশজ কযশ কভোশনষয দশয়ষতোফ। 

 

রষবশযেজ এফং ভশযোজষনেয কোলেতোযে নষভোনরষখষত ফষলয়গহর কভোশনষয োযয়জন: 

 

 

 পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয নোতযোনষষত কযোভকোলভতশয ভূর ফষলয়গহর মশয ভধোমে 

নোতযোবহকোত থশকফে োথষতষসরতশয আতষশ, ফশজশযেয তশযরোম এফং টোযেডষং-এয যষভশণেয 

গবসযতশ, আোমহকশযসয ফশজশয ভূরধন এফং অনোডশযরশয়ষং পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট আোমহকশযসয 

দে, ফশজশযেয ঝহুঁকষ ংকোযশনোত োযতষফনোধকতশ থেকে হযকোলশ দেয়শয অভশদেয কোলভতশ এফং 

শধশযণ যশজনৈতষক এফং যোথনৈতষক যষফে। অভযশ োমশেট কোরশ ফশ পষনোমশনোষয়শর 

আনোটোযহভেনোটেয জনোম মে রষবশযেজ রেবের োযোতশফ  দেআ তশ নষযোধশযণেয কোলেতোযে অভযশ 

উযেয ফষলয়গহরয ভনোফয় ও কোযভশঙোক নষযোণয় কযে থশকষ; 



 

 

 অভশদেয নষজোফ ঝহুঁকষ ফোমফোথশনশয কযোভকশনোড এফং ঝহুঁকষ ফন কযশয কোলভতশয োযতষ 

রকোলোম যশখতে এফং গোযশকেয টোযেডষং-এয পরে ৃলোট এআ ধযনেয রষবশযেজ এফং ভশযোজষন 

থেকে (োযশথভষকবশফে) ফশজশযেয ঝহুঁকষ যষচশরনশ কযশয জনোম নসতষ, দোধতষ এফং নহসরন 

কশযোমকয কযতে অনষ মে টোযেড কযেন তশয োযেকোলষতে অভযশ রষবশযেজ োযদশন কযষ। 

 

ফষফেচোম ফষলম 

 

যোফশধষক নহভদষত রষবশযেজ নষযোধশযণ কযশয ভম কভোশনষ নষভোনরষখষত ফষলমগহরষ ফষফেচনশ কযে: 

গোযশকেয অযোথষক কোলভতশ, অযোথষক ফষলয়শফরস ভোযোকষত জোঞশন, টোযেডষং-এয বষজোঞতশ এফং 

টোযেডষং-এয ধযন। 

 

ফষবষনোন োমশেট কোরশ এফং পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয জনোম রষবশযেজেয নহশত 

 

অভযশ অনশকে অভশদেয ওমেফ এফং মেকন ভফশআর টোযেডষং োরোমশটপযোভেয ভশধোমভে ষএপডষ 

টোযেড কযতে শয়তশ কযষ। োথষতষসর ফশজশযেয ভম গোযশক মশতে অযও দকোল উশমে 

োমশকশউনোটেয উনোভহকোত ফোথশ যষচশরনশ কযতে শযে েজনোম কভোশনষ নষযোদষলোট োমশেটেয উয 

বষতোতষ কযে ফষবষনোন োযেণসয ভশযোজষন োযয়জনসয়তশ োযোতশফ দষয়ে থশকে। ভূর ফষলয়টষ র কভ 

োথষতষসর আনোটোযহভেনোটেয জনোম নষভোনতয ভশযোজষন োযয়জনসয়তশ এফং ফেষ োথষতষসর 

আনোটোযহভেনোটেয জনোম উচোচ ভশযোজষন োযয়জনসয়তশয োযোতশফ দষয়ে গোযশকদেয োমশকশউনোটগহরকে 

হযকোলষত যশখশ। এআ ধশযণশটষ নষচেয চষতোযেয ভশধোমভে ফোমশখশ কযশ য়েছে। 

ষএপডষ অনোডশযরশয়ষং োমশেট কোরশ এফং পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয শথে ভোযোকষত। নষচে 

কোরশগহরয শথে অভশদেয টোযেডষং োরোমশটপযোভে জরবোম যোফচোচ রষবশযেজ রেবের দেয়শ র: 

 

 
 



ভেটশর: উরোরেখষত মেকন একটষ দষমে গঠষত কশযেনোষ েয়শয:  একোএআউ, একোষটষ, একোএজষ।  

 

েমশয: কর েমশয। 

 

উরোরেখোম মে নষযোদষলোট ফষচশযফোমফোথশয় খহচযশ গোযশকদেয বষজোঞ ফশ কভ বষজোঞদেয ভধোমে 

োযেণষফষবশগ নশ কযে রষবশযেজ নহশতেয উয একটষ কোমশ োযমগ কযে:  রোমশনোডেয 

গোযশকদেয জনোম ১ তশং ভশযোজষন  যোফচোচ রষবশযেজ নষযোধশযণ কযশ মেছে ১:১০০। ভশরোটশয 

খহচযশ ষেফে োযেণসফদোধ গোযশকদেয যোফচোচ রষবশযেজ  ১:৫০-এয ভধোমে সভশফদোধ থশকফে, এফং 

মেফ খহচযশ গোযশক েশদশয গোযশক ষেফে োযেণষফদোধ তে চশন তশদেয জনোম যোফচোচ রষবশযেজ 

নষযোধশযণ কযশ য়েছে ১:১০০। 

 

ভরূ যষবশলশ - রষবশযেজ টোযেডষং এফং ভশযোজষন 

 

 

 রষবশযেজড টোযেডষং কস? 

 

রষবশযেজড কোমশষটশরেয উয টোযেড কযশয ভশনে র মে অনষ অনশয ফষনষমগকতৃ পশনোডেয 

তহরনশম উরোরেখমগোমবশফে ফেষ যষভশণে টোযেড কযতে শযেন, মশ হধহভশতোয ভশযোজষন ষেফে কশজ 

কযে। উচোচ রষবশযেজ ভোবশফোম ভহনশপশ উরোরেখমগোমবশফে ফৃদোধষ কযতে শযে, তফে এয পরে ভোবশফোম 

কোলতষও উরোরেখমগোমবশফে ফদৃোধষ েতে শযে। নহগোয কযে নষচে অভশদেয "নেগেটষব ফোমশরেনো 

হযকোলশ" এয নহচোছেদ দেখহন মেখশনে অভযশ গোমশযশনোটষ দষচোছষ মে অনষ মে যষভশণ পশনোড ফষনষমগ 

কযেছেন তশয চেমে ফেষ কোলতষগোযোত ফেন নশ । 

উদশযণ: মদষ অনশয রষবশযেজ ১:২০ ম এফং অভশদেয গোযশক ষশফে অনশয োমশকশউনোটে 

$১,০০০ ডরশয থশকে, তশরে অনষ $২০,০০০ ভরূোমেয টোযেড ওেন কযতে শযফেন। 

 

 

 োোযেড কস? 

োোযেড ফরতে ষএপডষ এয ফষড োযশআ (ফষকোযয় ভূরোম) এফং অোক োযশআ (কোযম ভূরোম) এয 

ভধোমে শযোথকোম ফঝশয়। উদশযণ: আউযআউএডষ েমশযেয কটেড ভরূোম মদষ ১.২৯১৩ এয 

ফষযসতে ১.২৯১০ ম, তশরে োোযেড ৩ ষ ফে। 

 

 

 োযশথভষক/োযয়জনসয় ভশযোজষন কষ? 

 

আনষষয়শর ভশযোজষন ফশ োযশথভষক ভশযোজষনকে আনষষয়শর ভশযোজষন োযয়জনসয়তশও ফরশ য়। োযশথভষক 

ভশযোজষন ফরতে মেকন পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয ভূরোমেয তশং ফঝশয় মে যষভশণ যোথ 

গোযশক ষশফে অনশকে যষধ কযতে ফে। এটষ ভূরত মেকন ভশযোজষন জষন ওেন কযশয 

জনোম োযমজনসম জশভশনতেয যষভশণ। 

 

যষকয়োমশযোড ভশযোজষন ফশ ভশযোজষন োযয়জনসয়তশ  র োোযেডেয কশযণে োযশথভষক কোলতষয শশশষ 

একটষ জষন ওেন এফং যষচশরনশ কযশয জনোম অনশয োযমজনসম যোথেয যষভশণ। 

যষকয়োমশযোড ভশযোজষন নষভোনরষখষত তূোযেয ভশধোমভে গঠষত মেছে: (োমশভশউনোট * আনোটোযহভেনোটেয 

ভূরোম)/ রষবশযেজ +(োমশভশউনোট * োোযেড)। 

 



উদশযণ: আউএডষ োমশকশউনোটে ১:২০০ রষবশযেজে ৩ রট আউয/আউএডষ-এয টোযেডষং ফে, টোযেড 

শআজ: ৩০০,০০০ এফং োমশকশউনোটেয ভহদোযশ ফষনষভয় শয: ১.১৩৭৯৮ রে যষকয়োমশযোড ভশযোজষন 

ফে: ১৭০৬.৯৭ মশ উরোরেখষতবশফে গণনশ কযশ য়েছে: ৩০০,০০০ / ২০০ * ১.১৩৭৯৮ = 

১৭০৬.৯৭  

 

 

 আকোমহআটষ কস? 

 

ংকোলেে, আকোমহআটষকে অভশদেয কশছে অনশয যোটপরষওয ভরূোম ষেফে ংজোঞশমষত কযশ মেতে 

শযে। ভূরত এটষ কভোশনষতে অনশয পশনোডেয ভরূোম (এয ভধোমে মেকন ভমে উরফোধ ভহনশপশ 

ও রকশন নোতযোবহকোত থশকফে) এফং তশদেয যোফেল কটেড ভূরোমেয উয বষতোতষ কযে অনশয 

জষনেয নশদশয়স ভহনশপশ এফং রকশন। 

 

 

 ভশযোজষন রেবেরেয যষচষতষ 

 

ভশযোজষন রেবের ভূরত অনশয োমশকশউনোট ভশযোজষন করেয কতটশ কশছশকশছষ তশ নষযোদে কযে। এটষ 

উরোরেখষত ূতোয নহমশয়স গণনশ কযশ য়, ভশযোজষন রেবেরঃ আকোমহআটষ/আনষষয়শর ভশযোজষন এফং শধশযণত 

"%" ফশ তশংে এ দেখশন ম। ভশযোজষন রেবের কভে গেরে অনশয োমশকশউনোট রষকহআডেনেয 

ফযোধষত ঝহুঁকষ ফন কযফে। অভযশ এটষকে কোরজ অউট (োট অউট) রেবের ষেফে উরোরেখ কযষ 

এফং নষচে এ ংকোযশনোত অযও ফষোতশযষত ফষফযণ দেয়শ অছে। অনশকে যোফদশ এআ ভশযোজষন রেবের 

যোমফেকোলণ কযশয যশভযো দেওয়শ মশচোছে। মদষও অভযশ ভমে ভমে অনশয ভশযোজষন রেবেরেয 

নষযোদষলোট সভশয় ুঁছশনয ফষজোঞোতষ শঠশতে শযষ, তফে অনশকে োভযণ কযষমে দেওমশ মশচোছে মে 

অনশয এফং অভশদেয ভধোমে চহকোতষয ধসনে যোফদশ ভশযোজষন রেবের যোমফেকোলণ কযশ এফং 

োযশঙোগষক দকোলে নেওমশ অনশয দশমষতোফ৷ 

 

অনশয ভশযোজষন রেবের ূযোফেয ফোথশয় পষযষয়ে অনতে অনষ মে োযশঙোগষক দকোলে নষতে 

শযেন েগহর র:  

 

• অনশয কষছহ ওেন জষন কোরজ কযশ ফশ হযকোলষত কযশ; 

• অযও তফষর জভশ কযশ মশ অনশয জষনেয গড কভশতে শশমোম কযতে শযে। 

 

নহগোয কযে ভনে যশখফেন মে অভযশ উযে উরোরেখষত যশভযোেয ভত ভশযোজষন রেবেরেয 

যষকয়োমশযভেনোট ূযণ কযশয জনোম অনষ মে দকোলেগহর নষতে শযেন েগহর  অনশয 

নেওমশ টোযেডষং ংকোযশনোত ষদোধশনোত এফং দকোলেেয জনোম অভযশ কন যশভযো োযদশন কযষ নশ। 

 

 

 পোযষ ভশযোজষন কস? 

 

পোযষ ভশযোজষন ফরতে নতহন জষনেয জনোম আনষষয়শর ভশযোজষন ষেফে ফোমফশয কযশয জনোম জরবোম 

ভট পশনোডেয ভলোটষ ফঝশয়। এটষ অনশয আকোমহআটষ থেকে অনশয ফযোতভশন ওেন জষন জনোম 

ফোমফতৃ ভশযোজষন ফষমগ কযে গণনশ কযশ ম। 

 

 



 আউজড ভশযোজষন কস? 

 

আউজড ভশযোজষন অনশয ফযোতভশনে ওেন জষনে ফোমফতৃ ভশযোজষনেয ভলোটষ নষযোদে কযে। এটষ 

অনশয ভোত ওেন জষনেয আনষষয়শর ভশযোজষন মগ কযে গণনশ কযশ ম। 

 

উদশযণ: অনষ ১.১১৭৫ এ ১০,০০০ আউযআউএডষ-এয একটষ জষন ওেন কযফেন। 

 

ভনে কযহন মে আনষষয়শর ভশযোজষন যষকয়োমশযভেনোট ৫% (যোথশৎ ১:২০ নহশতেয রষবশযেজ)। 

অনশয জষনেয জনোম আউজড ভশযোজষন নষভোনযূে গণনশ কযশ ফে: 

১০,০০০/২০ + ১০,০০০*০.০০০২ = € ৫৬০.০২ 

এছশডশও, অনষ ১.১৭২৫-এ  ১০,০০০ আউযষএআচএপ-এয একটষ জষন ওেন কযফেন। 

 

ভনে কযহন মে আনষষয়শর ভশযোজষন যষকয়োমশযভেনোট ৫% (যোথশৎ ১:২০ নহশতেয রষবশযেজ)। 

অনশয জষনেয জনোম আউজড ভশযোজষন নষভোনযূে গণনশ কযশ ফেঃ 

১০,০০০/২০ + ১০,০০০*০.০০০২ = € ৫৬০.০২ 

 

তএফ, অনশয োমশকশউনোটে োযদযোষত ভট আউজড ভশযোজষন ফেঃ  

৫৬০.০২ + ৫৬০.০২ = € ১০০৪ 

 

 

 ভশযোজষন কর এফং ভশযোজষন োট-অউট কস? 

 

মদষও োযতোমেক গোযশক তশদেয টোযেডষং োমশকশউনোট কশযোমকরশ যোমফেকোলণে জনোম ভোূযোণযূে 

দশমফদোধ, তশ তোতোফেও অভশদেয কভোশনষ একটষ ভশযোজষন কর নসতষ নহযণূযোফক গোমশযশনোটষ োযদশন 

কযে মে অনশয ভোবশফোম যোফচোচ ঝহুঁকষ অনশয োমশকশউনোটেয আকোমহআটষ তষকোযভ কযফে নশ। 

অনশয োমশকশউনোটেয আকোমহআটষ অনশয ওেন জষন ফজশম যশখশয জনোম োযমজনসম ভশযোজষনেয 

৩০% এয নষচে নেভে মশওয়শ ভশতোয অভযশ একটষ ভশযোজষন করেয ভশধোমভে অনশকে তযোক কযশয 

চেলোটশ কযফ মে ওেন জষনেয ফজশয় যশখশয জনোম অনশয কশছে যোমশোত আকহআটষ নেআ। 

অনষ মদষ টেরষপন টোযেডষংমে বোমোত একজন গোযশক ন এফং অভযশ ভনে কযষ মে অনষ 

অনশয ওেন জষন ফজশম যশখতে শযফেন নশ, অনষ অভশদেয ডষরশযদেয কশছ থেকে একটষ 

ভশযোজষন কর েতে শযেন, মশযশ অনশকে অনশয ওেন জষন ফজশম যশখশয জনোম যোমশোত 

যষভশণ যোথ জভশ কযশয যশভযো দষতে শযেন। 

 

োট-অউট রেবের ফরতে আকহআটষ রেবেরকে ফঝশম মেখশনে অনশয ওেন জষনগহর 

োফমংকোযষমবশফে কোরজ মে মশম। খহচযশ গোযশকদেয টোযেডষং োমশকশউনোটেয জনোম োট-অউট রেবের 

র ১০%। 

 

নহগোয কযে ভনে যশখফেন মে অভযশ োযকতৃ ফশ োযতোমশষত (অভশদেয ভতে) ফশজশযেয োথষযতশ ফশ 

শধশযণবশফে ফশজশযেয ফোথশয অভশদেয দৃলোটষবঙোগষয উয বষতোতষ কযে অনশকে ূযোফ ঘলণশ 

ছশডশআ অভশদেয নষজোফ ফষফেচনশয বষতোতষতে ভশযোজষন োযমজনসমতশ যষফযোতন কযশয ধষকশয 

ংযকোলণ কযষ। 

 

নেগেটষব ফোমশরেনো হযকোলশ 

 



অভযশ অভশদেয ভোত খহচযশ গোযশকদেয নেগেটষব ফোমশরেনো হযকোলশ োযদশন কযষ। যোথশৎ অভশদেয 

গোযশক মে যষভশণ যোথ ফষনষমগ কযেছে তশয চেমে ফেষ কোলতষগোযোত ফে নশ। 

 

োফশযোথগত দোফনোদোফ 

 

কভোশনষকে একটষ কশযোমকয োফশযোথেগত দোফনোদোফেয নসতষভশরশ োযতষলোঠশ, ফশোতফশমন এফং ফজশম 

যশখতে ফে মশ কভোশনষয দোফশযশ নষযোধশযষত দোধতষগহরষ চষোনষত কযফে এফং দশমষতোফূযোণবশফে 

যষচশরনশ ও নষমনোতোযণ কযফে এফং োযয়জন নহমশয়স ফোমফশয শথে ভোযোকষত োফশযোথগত দোফনোদোফ 

নষলোতোতষতে শয়তশ কযফে।  অযও তথোমেয জনোম নহগোয কযে কভোশনষয োফশযোথগত দোফনোদোফেয 

নসতষভশরশ দেখহন। 

 

 

নষযোদষলোট ফষচশযফোমফোথশয় ষএপডষ-এয োযোতশফ 

 

ষএপডষ কষছহ নষযোদষলোট ফষচশযফোমফোথশ ফশ দেে ফষকোযমেয জনোম উমহকোত নম। কভোশনষয নষলষদোধ 

এখতষমশযেয নোতযোবহকোত কন ফষচশযফোমফোথশ ফশ দেেয কোলেতোযে এআ নসতষভশরশ নষযোদেষত ফে নশ 

মশ ফষনষমগ যষলেফশ চহকোতষতে উরোরেখ কযশ মেছে। এআ নসতষভশরশ কন ষএপডষ কোযয় ফশ 

ফষকোযয়েয জনোম কন োযোতশফ, অভনোতোযণ ফশ নহযধ গঠন কযে নশ। 

 

োযমজোম বশলশ 

 

নহগোয কযে ভনে যশখফেন মে অনশকে আংযেজষ বশলশ ফোমতসত নোম কন বশলশয় এআ নসতষভশরশয 

কন নহরষষ োযদশন কযশ রে, তশ হধহভশতোয তথোম োযদশনেয উদোদেোমে অনশকে দেয়শ মেছে। এআ 

নসতষভশরশয় কভোশনসয োযমজোম কর ফশধোমফশধকতশ আংযেজষ ংোকযণ নহমশয়স গৃসত ফে। 
  


