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ভশরষকশনশ ংকোযশনোত ফষধষনষলেধঃ 

এআ দরষরটষ টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেডেয ভোতোতষ, 

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

হনঃভহদোযণ ও োতশনোতকযণ ভোূযোন নষলষদোধ। 

 

অআনষ তথোম 

 

টোযেডভশযোট এবষ রষভষটেড র েনোট বষনেনোট এফং গোযেনশডশআনোেয অআনেয ধসনে নষফনোধষত 

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

যড, কষংোটন েনোট বষনেনোট োমশনোড গোযেনশডশআনোে ফোথষত এফং এটষ (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 

যষদযোন কযহন। 

 

বভূষকশ 

 

গোযশকেয যোডশয কশযোমকয কযশয ভম থফশ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট ংকোযশনোত যোডশয 

কশযোমকয কযশয জনোম যোডশয গোযন ফশ োযেযণ কযশয ভম, থফশ যোফতোতভ ভোবশফোম পরশপরেয 

অশয় কভোশনষয ষদোধশনোত নহমশয়স গোযশকেয কোল তে নোমশনোম তোতশয যোডশয কশযোমকয 

কযশয কোলেতোযে কর মহকোতষঙোগত দকোলে গোযণেয জনোম এআ নসতষ কভোশনষ কযোতকৃ নষযোধশযণ 

কযশ য়েছে। কভোশনষ তশয যোডশয কশযোমকয কযশয নসতষভশরশ োযতষলোঠশ কযেছে (এযয থেকে 

"নসতষভশরশ" ষেফে উরোরেখ কযশ মেছে)। 

 

কভোশনষ তশয গোযশকদেয জনোম কষবশফে যোফতোতভ নোথশয় যোডশয কশযোমকয কযফে এফং কষবশফে 

এআ নসতষ ভোযোকে তশয গোযশকদেয মথশমথ তথোম োযদশন কযফে ে ফষলমে একটষ শধশযণ ধশযণশ 

োযদশন কযতে কভোশনষ এখশনে তশয নসতষভশরশয একটষ শযংকোলে োযদশন কযেছে। 

 

নসতষভশরশয যষধষ 

 

৩.১ এআ নসতষভশরশ কভোশনষয কর যষচশরক, কযোভস, কভোশনসয শথে োযতোমকোল ফশ যকোলবশফে 

মহকোত মেকন ফোমকোতষয কোলেতোযে োযমজোম (যফযোতসতে 'ংোরষলোট ফোমকোতষ' ষেফে উরোরেখ কযশ 

য়েছে) এফং ফ গোযশকেয শথে মেকন কশযোমকোযভ ফঝশম। 

৩.২ এআ নসতষভশরশয উয বষতোতষ কযে কভোশনষয নষমভ ও যোতশফরসয (এযয থেকে চহকোতষ 

ষেফে উরোরেখ কযশ য়েছে) কষছহ ং গঠন কযশ য়েছে। তএফ, কভোশনষয শথে চহকোতষফদোধ য়ে, 

গোযশক কভোশনষয োযদতোত পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট (এযয থেকে "পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট" 

ষেফে উরোরেখ কযশ য়েছে) ংকোযশনোত নসতষভশরশয়ও ভোভতষ োযদশন কযছেন, এআ চহকোতষয ফষলয়ফোতহ 

www.forexmart.com- এ জরবোম। 

৩.৩ কভোশনষয োযদতোত পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয জনোম গোযশকেয শথে রেনদেন ভোশদনেয 

কোলেতোযে এআ নসতষভশরশ োযমজোম ফে। কভোশনষয োযদতোত পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট র 



„কনোটোযোমশকোট পয ডষপেযেনো; কন ধযনেয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট জরবোম কযশ ফে এফং 

মেফ দশভে এগহর ফষকোযষ কযশ মশফে তশ োযকশ কযশ কভোশনষয ফষফেচনশয ফষলম। কভোশনষ তশয 

টোযেডষং োরোমশটপযোভ এয ভশধোমভে গোযশককে তশয ততৃসম শকোলষক তশযরোম যফযশকশযসদেয কশছ থেকে 

োযশোত জরবোম বরষউভগহরষয ('ভশযোকেট ডেথ') ফোযেকডশউনেয, রশআব োটোযষভষং-এ থশকশ ভরূোমতশরষকশ, 

মশ ভূরোম োযদশন কযে। কভোশনষ যোফদশ োযতষটষ টোযেডেয কশউনোটশয শযোটষ (ফশ োযষনোষশর) ষেফে 

থশকফে; তএফ, গোযশক মদষ কভোশনষয শথে কন পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে কন জষন 

ওেন কযশয ষদোধশনোত নেম, তশরে েআ ওেন জষনটষ কভোশনষয কশছে কোরজ কযশ মেতে শযে। 

৩.৪ মদষ কভোশনষ গোযশককে উমহকোত কশউনোটশয ষেফে োযেণসফদোধ কযে, তশরে এআ নসতষভশরশ 

ংোরষলোট গোযশকেয কোলেতোযে োযমজোম ফে নশ। 

 

যোডশযেয ধযনেয ফোমশখশ 

 

নষভোনরষখষত ফষবষনোন ধযনেয যোডশয যয়েছে: 

 

 

 ফশআ োট: এটষ একটষ নষযোদষলোট ভূরোমে ('োট োযশআ') যোডশয কোযয় মশ ফযোতভশন ফশজশয 

ভূরোমেয চেমে ফেষ; 

 ের োট: এটষ একটষ নষযোদষলোট ভূরোমে ('োট োযশআ') যোডশয ফষকোযয়  মশ ফযোতভশন ফশজশয 

ভূরোমেয চেমে কভ; 

 ফশআ রষভষট: এটষ একটষ নষযোদষলোট ভূরোমে ('রষভষট োযশআ') যোডশয কোযয় মশ ফযোতভশন ফশজশয 

ভূরোমেয চেমে কভ; 

 ের রষভষট: এটষ একটষ নষযোদষলোট ভরূোমে ('রষভষট োযশআ') যোডশয ফষকোযয় মশ ফযোতভশন ফশজশয 

ভূরোমেয চেমে ফেষ; 

 োট র: এটষ এভন একটষ যোডশয মশ একটষ নষযোদষলোট ভূরোমে ('োট র োযশআ') 

আতষভধোমেআ ওেন কযশ জষন কোরজ কযশয জনোম ফোমফশয তে শযে। ভূরত রকশন ফশ 

কোলতষ কভশনয জনোম একটষ 'োট র' ফোমফশয কযশ মেতে শযে; 

 টেক োযপষট: এটষ এভন একটষ যোডশয মশ একটষ নষযোদষলোট ভূরোমে ('টেক োযপষট োযশআ') 

আতষভধোমেআ ওেন কযশ জষন কোরজ কযশয জনোম ফোমফশয তে শযে। ভহনশপশ হযকোলষত 

কযশয জনোম 'টেক োযপষট' ফোমফশয কযশ মেতে শযে। 

 

যোডশয কশযোমকয কযশয উশদশন 

 

৫.১ োযশআ: কভোশনষ ফষোফেয কষছহ সযোলোথশনসয় তশযরোম যফযশকশযস োযতষলোঠশন এফং 

আনোডষেনোডেনোট োযশআ োযবশআডশযদেয োযদযোষত ভূরোমেয  উয বষতোতষ কযে নষজোফ টোযেডমগোম 

ভূরোম নষযোধশযণ কযে থশকে। গোযশক মশতে যোফতোতভবশফে যোডশয কশযোমকয কযতে শযে তশ নষোচষত 

কযশয োযধশন উশম র অনোডশযরশয়ষং োযশআ যফযশকশযস ও তথোমেয উৎেয শথে ভনোফয় কযে 

'ফষড' এফং „অোক' োোযেডেয গণনশ নষোচষত কযশ। ঠষক এফং োযতষমগষতশভরূক ভূরোম োযদশন কযশ 

মেছে কষনশ তশ নষোচষত কযতে কভোশনষ ফছযে নোতত একফশয তশদেয আনোডষেনোডেনোট োযশআ 

যফযশকশযসদেয কযোভকশনোড যোমশরচনশ কযে। 

 

৫.২ যষ-কটষং: যষ-কটষং ফরতে 'আনোটোমশনোট যোডশয' জভশ দেওমশয যে েকেনোডশযষ ভরূোম 

োযদশনেয কশযোমকোযভ ফঝশয়; অদে কশযোমকয কযশয অগে গোযশককে ফোমআ এআ কটে ভোভতষ 

োযদশন কযতে ফে। গোযশকেয নষযোদষলোট কযশ নহযধকতৃ ভরূোম জরবোম নশ রে কভোশনষ 

'আনোটোমশনোট যোডশয' যষকট কযফে। গোযশককে োযদতোত েকেনোডশযষ ভূরোম র কভোশনষ কযোতকৃ 



তৃতসম শকোলষক তশযরোম যফযশকশযসদেয কশছ থেকে োযশোত যফযোতস জরবোম ভূরোম। কভোশনষ 

„েনোডষং যোডশযেয‟ যষ-কট োযদশন কযে নশ। 

 

৫.৩ োরষেজ: নেক ভমে একটষ যোডশয কশযোমকয কযশয জনোম উোথশন কযশ রে, গোযশকেয 

নহযধ কযশ নষযোদষলোট ভরূোম জরবোম নশও থশকতে শযে; হতযশং, যোডশযটষ গোযশকেয নহযধকতৃ 

ভূরোম থেকে কশছশকশছষ ফশ কয়েক ষ কভে কশযোমকয কযশ ফে। মদষ যোডশয কশযোমকয কযশয ভরূোম 

গোযশকেয নহযধ কযশ ভূরোমেয চেমে ফেষ ম তফে তশকে 'জষটষব োরষেজ' ফরশ ম। ফষযসতে, মদষ 

যোডশয কশযোমকযকশরসন ভরূোম গোযশকেয নহযধ কযশ ভরূোমেয চেমে কভ ম তফে েটষকে 'নেগেটষব 

োরষেজ' ষশফে উরোরেখ কযশ ম। নহগোয কযে যশভযো দষন মে 'োরষেজ' র একটষ শধশযণ 

ফশজশয চযোচশ এফং ফৈদেষক ভহদোযশ ফশজশযেয একটষ নষমভষত উশদশন মশয তশযরোম এফং োথষতষসরতশ 

ফষবষনোন ংফশদ, ঘলণশ, যোথনৈতষক ঘটনশ এফং ভশযোকেট ওেনষংয়েয দোফশযশ নষয়নোতোযষত তে শযে। 

কভোশনষয োফমংকোযষম যোডশয কশযোমকয কযশয পটওমোমশয কন নষযোদষলোট গোযশকেয 

োমশকশউনোটেয ভশধোমভে যোডশয কশযোমকয কযশয শথে ভোযোকষত কন ৃথক যোতশফরসয উয 

বষতোতষ কযে কশজ কযে নশ। 

 

৫.৪ শযোষয়শর পষর: এটষ ভূরত একটষ নষযোদষলোট ভরূোমে ভোূযোণ যোডশয ূযণ কযশয জনোম ফশজশযে 

যোমশোত তযরতশ নশ থশকরে অংষক যোডশয কশযোমকয কযশয চযোচশ। শযোষয়শর পষর ফষবষনোন দশভে 

কশযোমকয কযশ মেতে শযে। 

 

৫.৫ কভষন: কয়েক ধযনেয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে টোযেড কযশয ভম গোযশককে কভষন 

োযদশন কযতে ফে। এ ংকোযশনোত অযও তথোমেয জনোম বষজষট কযহনঃ www.forexmart.com 

 

৫.৬ ভশযোক-অ: www.forexmart.com এয যষোযেকোলষতে কোরশমেনোটদেয োযতষটষ কশযেনোষ েয়শযেয 

জনোম একটষ ভশযোক-অ চশযোজ কযশ ফে। 

 

* দমশ কযে ভনে যশখফেন মে এটষ ভোূযোণ তশরষকশ নম। 

 

যোডশয কশযোমকযেয ধযনঃ 

 

"ভেটশ টোযেডশয" 

 

আনোটোমশনোট যোডশয 

 

৬.১ আনোটোমশনোট যোডশয: এটষ মথশকোযভে 'অোক' ফশ 'ফষড' ভূরোমে কোযয় ফশ ফষকোযয় কযশয যোডশয, 

কশযণ গোযশকেয যোডশয কশযোমকয কযশয জনোম উোথশন কযরে এটষ কট পোর-তে োযদযোষত 

ম। 

 

েনোডষং যোডশয 

 

৬.২ োট যোডশয: এটষ ফশজশয 'োট োযশআ' -এ ৌঁছশনয য কোযম ফশ ফষকোযম কযশয যোডশয। 

একফশয ফশজশয 'োট োযশআ' -এ ৌঁছরে 'োট যোডশয' চশরহ ম এফং „োট যোডশয‟ চশরহ নশ রে 'গহড 

টষর কোমশনোের' ফষবশগে ফযোণষত যোতশফরস নহমশয়স 'ভশযোকেট যোডশয' ষেফে গণোম কযশ ম। অযও 

তথোমেয জনোম দমশ কযে কভোশনষয ওমেফশআট দেখহন। 

 



৬.৩ োট র: এটষ রকশন কভশনয যোডশয। একফশয ফশজশয 'োট র' ভূরোমে ৌঁছে গেরে 

যোডশয চশরহ ফে এফং 'ভশযোকেট যোডশয' ষশফে ফষফেচষত ফে। মদষ 'োট র' নশ চশরহ য় তফে এটষ 

যফযোতস তশযষখ যোমনোত ষোটেভে থশকফে। অযও তথোমেয জনোম দমশ কযে কভোশনষয ওমেফশআট 

দেখহন। 

 

৬.৪ *ভশযোকেট যোডশয: এটষ ফযোতভশন ফশজশযেয জরবোম ভূরোমে কোযম ফশ ফষকোযম কযশয যোডশয। 

ষোটেভটষ োফমংকোযষমবশফে তৃতসম শকোলষক তশযরোম যফযশকশযসদেয কশছ থেকে োযশোত বরষউভকে 

একতোযষত কযে এফং বষডফোরষউএষ ('বরষউভ-ওমেটেড এবশযেজ োযশআ')-এ 'ভশযোকেট যোডশয' কশযোমকয 

কযে মশ কশযোমকযকশরসন ভয়ে গড এফং েযশ জরবোম ভূরোম। একফশয 'ভশযোকেট যোডশয' চশরহ রে 

এটষ 'গহড টষর কোমশনোের' ফষবশগে ফযোণষত যোতশফরসয শেকোলে ষোটেভে ফষদোমভশন থশকফে। 

 

গহড টষর কোমশনোের ('জষটষষ') (=একোশয়েযষ) 

 

এটষ একটষ ভম নষযোধশযণ কযশয কশযোমকোযভ মশ গোযশক 'েনোডষং যোডশয'-এয কোলেতোযে োযয়গ 

কযতে শযে। গোযশক বফষলোমতে একটষ নষযোদষলোট তশযষখ ফেছে নষতে শযে মতকোলণ যোমনোত যোডশযটষ 

'রশআব' থশকফে এফং যোডশয কশযোমকয ভহরতফষ থশকফে; মদষ এআ ভমসভশয ভধোমে যোডশয কশযোমকয নশ 

কযশ ম তফে এটষ ষোটেভ থেকে ভহছে পেরশ ফে। 

 

৬.৫ রষভষট যোডশয: এটষ ফশজশয 'রষভষট োযশআ' এ ৌঁছশরে কোযয় ফশ ফষকোযয়েয যোডশয। ফশজশয মখন 

'রষভষট োযশআে' ৌঁছে মশম তখন 'রষভষট যোডশয' চশরহ ম এফং 'রষভষট োযশআ' ফশ তশয চেমে ফেষ 

ভূরোমে কশযোমকয কযশ ম। মদষ 'রষভষট যোডশয' চশরহ নশ কযশ ম তফে এটষ 'গহড টহ কোমশনোের' ফষবশগে 

ফযোণষত যোত শেকোলে যফযোতস তশযষখ যোমনোত ষোটেভে থশকফে। অযও তথোমেয জনোম দমশ কযে 

কভোশনষয ওমেফশআট দেখহন। 

 

৬.৬ টেক োযপষট: এটষ ভহনশপশ হযকোলষত কযশয যোডশয। ফশজশয 'টেক োযপষটে' ৌঁছরে যোডশয চশরহ 

ম এফং 'রষভষট যোডশয' ষেফে গণোম কযশ ম। মদষ 'টেক োযপষট' চশরহ নশ কযশ ম তফে এটষ 

যফযোতস তশযষখ যোমনোত ষোটেভে থশকফে। অযও তথোমেয জনোম দমশ কযে কভোশনষয ওমেফশআট 

দেখহন। 

 

৬.৭ েনোডষং যোডশয যষফযোতন/ফশতষরকযণ: মদষ ফশজশয গোযশকেয নষযোধশযষত ভূরোমেয োতযে নশ 

ৌঁছশম তশরে গোযশক মেকন 'েনোডষং যোডশয' যষফযোতন/ফশতষর কযতে শযে।  

 

৬.৮ দোযলোটফোম: উযেয ফযোণনশ নহমশয়স ফেষযবশগ যোডশয কভোশনষয ভেটশটোযেডশয৪ দোফশযশ 

োফমংকোযষমবশফে কশযোমকয ফে। কষনোতহ, রকোলণসয় মে কভোশনষ তশয ভোূযোণ ফষফেচনশয বষতোতষতে, 

ভেজয কশযেনোষ েয়শযেয কোলেতোযে ভোূযোণ ফশ অংষকবশফে ১০০ রট ফশ তশয উযে ভোমশনহয়শরষ 

যোডশয কশযোমকয কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে; ভশআনয কশযেনোষ েয়শযেয জনোম উরোরেখমগোম 

অকশযেয যোডশযেয কোলেতোযে একআ ধষকশয োযমজোম ফে। 

 

ভশযোকেট যোডশয 

 

৬.৯ ভশযোকেট যোডশয:  এটষ ফযোতভশন ফশজশযেয জরবোম ভূরোমে কোযম ফশ ফষকোযম কযশয যোডশয। 

ষোটেভটষ োফমংকোযষমবশফে তৃতসম শকোলষক তশযরোম যফযশকশযসদেয কশছ থেকে োযশোত বরষউভকে 

একতোযষত কযে এফং বষডফোরষউএষ ('বরষউভ-ওমেটেড এবশযেজ োযশআ')-এ 'ভশযোকেট যোডশয' কশযোমকয 

কযে মশ কশযোমকযকশরসন ভয়ে গড এফং েযশ জরবোম ভূরোম।  



 

েনোডষং যোডশয: 

 

৬.১০ োট যোডশয: এটষ ফশজশয 'োট োযশআ' -এ ৌঁছশনয য কোযম ফশ ফষকোযম কযশয যোডশয। 

একফশয ফশজশয 'োট োযশআ' -এ ৌঁছরে 'োট যোডশয' চশরহ ম এফং „োট যোডশয‟ চশরহ নশ রে 'গহড 

টষর কোমশনোের' ফষবশগে ফযোণষত যোতশফরস নহমশয়স 'ভশযোকেট যোডশয' ষেফে গণোম কযশ ম। অযও 

তথোমেয জনোম দমশ কযে কভোশনষয ওমেফশআট দেখহন। গোযশকেয আচোছশ নহমশমস কনযূ ফষধষনষলেধ 

ফোমতসত 'োট যোডশয' ফযোতভশন ফশজশয ভরূোমেয কশছশকশছষ যশখশ মেতে শযে;  

 

৬.১১ োট র: এটষ রকশন কভশনয যোডশয। একফশয ফশজশয 'োট র' ভূরোমে ৌঁছে গেরে 

যোডশয চশরহ ফে এফং 'ভশযোকেট যোডশয' ষশফে ফষফেচষত ফে। মদষ 'োট র' নশ চশরহ য় তফে এটষ 

যফযোতস তশযষখ যোমনোত ষোটেভে থশকফে। গোযশকেয আচোছশ নহমশমস কনযূ ফষধষনষলেধ ফোমতসত 

'োট র যোডশয' ফযোতভশন ফশজশয ভূরোমেয কশছশকশছষ যশখশ মেতে শযে;  

 

৬.১২ *ভশযোকেট যোডশয (“োট যোডশয” ও “োট র যোডশযেয” কোলেতোযে োযমজোম)ঃ এটষ ফযোতভশন 

ফশজশযেয জরবোম ভূরোমে কোযম ফশ ফষকোযম কযশয যোডশয। ষোটেভটষ োফমংকোযষমবশফে ততৃসম 

শকোলষক তশযরোম যফযশকশযস োযতষলোঠশনেয কশছ থেকে োযশোত বরষউভকে একতোযষত কযে এফং 

বষডফোরষউএষ ('বরষউভ-ওমেটেড এবশযেজ োযশআ')-এ 'ভশযোকেট যোডশয' কশযোমকয কযে মশ 

কশযোমকযকশরসন ভয়ে গড এফং েযশ জরবোম ভূরোম। একফশয 'ভশযোকেট যোডশয' চশরহ রে এটষ 'গহড 

টষর কোমশনোের' ফষবশগে ফযোণষত যোতশফরসয শেকোলে ষোটেভে ফষদোমভশন থশকফে।  

 

গহড টষর কোমশনোের (‘জষটষষ’)  (=ভেমশদতোতসযোন): এটষ একটষ ভম নষযোধশযণ কযশয কশযোমকোযভ মশ 

গোযশক 'েনোডষং যোডশয'-এয কোলেতোযে োযয়গ কযতে শযে। গোযশক বফষলোমতে একটষ নষযোদষলোট 

তশযষখ ফেছে নষতে শযে মতকোলণ যোমনোত যোডশযটষ 'রশআব' থশকফে এফং যোডশয কশযোমকয ভহরতফষ 

থশকফে; মদষ এআ ভমসভশয ভধোমে যোডশয কশযোমকয নশ কযশ ম তফে এটষ ষোটেভ থেকে ভহছে পেরশ 

ফে। 

গহড টষর ডে (‘জষটষডষ’): এটষ যোডশয কশযোমকয কযশয একটষ েটষং মশ "ভেটশ টোযেডশয" এয ভশধোমভে 

টোযেড কযশ 'েনোডষং যোডশয'-এয কোলেতোযে োযমজোম। এটষ যোডশয চশরহ ওমশয ভম থেকে হযহ 

ওমশয যফযোতস ৫ েকেনোডেয ভমকশরকে নষযোদে কযে৷ এআ ৫ েকেনোডেয ভধোমে উযে ফযোণষত 

যোডশযেয ধযন নহমশমস েনোডষং যোডশয কশযোমকয কযশ য়। 

 

৬.১৩ রষভষট যোডশয: এটষ ফশজশয 'রষভষট োযশআ' এ ৌঁছশরে কোযয় ফশ ফষকোযয়েয যোডশয। ফশজশয 

মখন 'রষভষট োযশআে' ৌঁছে মশম তখন 'রষভষট যোডশয' চশরহ ম এফং 'রষভষট োযশআ' ফশ তশয চেমে 

ফেষ ভূরোমে কশযোমকয কযশ ম। মদষ 'রষভষট যোডশয' চশরহ নশ কযশ ম তফে এটষ 'গহড টহ কোমশনোের' 

ফষবশগে ফযোণষত যোত শেকোলে যফযোতস তশযষখ যোমনোত ষোটেভে ফষদোমভশন থশকফে। গোযশকেয আচোছশ 

নহমশমস কনযূ ফষধষনষলেধ ফোমতসত 'রষভষট যোডশয' ফযোতভশন ফশজশয ভরূোমেয কশছশকশছষ যশখশ মেতে 

শযে;  

 

৬.১৪ টেক োযপষট: এটষ ভহনশপশ হযকোলষত কযশয যোডশয। ফশজশয 'টেক োযপষটে' ৌঁছরে যোডশয চশরহ 

ম এফং 'রষভষট যোডশয' ষেফে গণোম কযশ ম। মদষ 'টেক োযপষট' চশরহ নশ কযশ ম তফে এটষ 

যফযোতস তশযষখ যোমনোত ষোটেভে থশকফে।  গোযশকেয আচোছশ নহমশমস কনযূ ফষধষনষলেধ ফোমতসত 

'টেক োযপষট যোডশয' ফযোতভশন ফশজশয ভূরোমেয কশছশকশছষ যশখশ মেতে শযে;  

 



৬.১৫ েনোডষং যোডশয যষফযোতন/ফশতষরকযণ: মদষ ফশজশয গোযশকেয নষযোধশযষত ভূরোমেয োতযে নশ 

ৌঁছশম তশরে গোযশক মেকন 'েনোডষং যোডশয' যষফযোতন/ফশতষর কযতে শযে।  

 

৬.১৬ মহগৎ জষন: একজন গোযশক একশথে ২০০ টষ জষন ধযে যশখতে শযে (োযতোমেক 

গোযশকেয জনোম "ফশজশয" এফং "েনোডষং যোডশয"-এয শযংকোলে ষশফে ফষফেচষত ম।) 

 

৬.১৭ কভোশনষ ভমে ভমে টোযেডষং োরোমশটপযোভ পটওয়োমশয যষফযোতন কযশয ধষকশয ংযকোলণ 

কযে। 

 

যোডশয কশযোমকয 

 

৭.১ কভোশনষয ভরূোমেয ফষযসতে গোযশকেয যোডশয কশযোমকয কযশয ভম ফে কমেকটষ ফষলম 

ফষফেচনশূযোফক গোযশকদেয জনোম যোফতোতভ ভোবশফোম পরশপর েতে কভোশনষ ফ মহকোতষঙোগত 

দকোলে গোযণ কযফে। অভশদেয গোযশকদেয জনোম রেনদেন কযশয কোলেতোযে ভূরোম, খযচ এফং ভহদোযশ 

যূশনোতয যোফচোচ গহযহতোফ ফন কযে। 

৭.২ ভরূোম 

 

 

 ফষড - অোক োোযেডঃ মে কন পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয জনোম কভোশনষ দহটষ ভূরোম 

োযদযোন কযফে: উচোচ ভূরোম (অোক) মে ভূরোমে গোযশক পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট কোযয় 

কযতে শযে এফং নষভোন ভরূোম (ফষড) মে ভূরোমে গোযশক পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট ফষকোযয় 

কযতে শযে; ভোভষরষতবশফে 'কভোশনসয ভূরোম' ষেফে উরোরেখ কযশ মে থশকে। একটষ োযদতোত 

পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয নষভোন এফং উচোচ ভরূোমেয ভধোমে শযোথকোমকে োোযেড ফরশ ম; 

 েনোডষং যোডশযঃ ওেনড যোট জষনেয কোলেতোযে ফশআ রষভষট, ফশআ োট এফং োট র/টেক 

োযপষট এয ভত যোডশযগহর অোক ভূরোমে কশযোমকয কযশ ম। ওেনড রং জষনেয জনোম 

ের রষভষট, ের োট এফং োট র/টেক োযপষটেয ভত যোডশযগহরষ ফষড ভূরোমে কশযোমকয 

কযশ ম; 

 পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয জনোম কভোশনষয নষযোধশযষত ভূরোম তৃতসম শকোলষক তশযরোম 

যফযশকশযসদেয থেকে োযশোত োযশঙোগষক অনোডশযরশয়ষং পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয ভূরোম 

নহশযে ষশফ কযশ ম। োযমহকোতষ এফং মগশমগেয রষঙোকেয সভশফদোধতশয কশযণে 

কভোশনষ োযশয়আ ভূরোম শরনশগশদ কযে থশকে। কভোশনষ তশয শযেনেয ভমেয ফশআযে 

কন ভরূোম োযদশন কযফে নশ (নসচে একোষকষউন বেনোমহ দেখহন) হতযশং েআ ভমেয 

ভধোমে গোযশক কন যোডশয দষতে শযফে নশ; 

 আষএন োরোমশটপযোভেয কোলেতোযে, টোযেডশযযশ আরেকটোযনষক একোষকষউন ষোটেভেয ভশধোমভে 

যশযষ রষকহআডষটষ োযবশআডশযদেয মগশমগ কযতে শযে। এআ ষোটেভ োফমংকোযষমবশফে 

রষকহআডষটষ োযবশআডশযদেয নষযোফশচষত ভূরোমেয নহযধ কযতে শযে। ভূরোমেয ঙোগে ভষর 

যেখে কভোশনষ তশয ততৃসয় শকোলষক তশযরোম যফযশকশযসদেয কশছ থেকে োযশোত জরবোম 

রষকহআডষটষ (ফশ 'ভশযোকেট ডেথ') োযদযোন কযে। কভোশনষয পটওমোমশয োফমংকোযষমবশফে 

ভোত জরবোম ভোবশফোম যোফতোতভ ভূরোমে ভোত জরবোম তশযরোম একতোযষত কযফে 

এফং বরষউভ-ওমেটেড এবশযেজ োযশআ (বষ.ডফোরষউ.এ.ষ.) ূযণ কযফে। 

 

৭.৩ চশযোজ এফং নোমশনোম খযচ: কয়েক ধযনেয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে একটষ জষন ওেনেয 

জনোম গোযশককে োযমজোম কোলেতোযে কভষন ফশ নোমশনোম পষ দষতে তে শযে। এআ কভষন ও পষ-

এয যষভশণ কভোশনষয ওমেফশআটে জরবোম কনোটোযোমশকোট োেষপষকেনে োযকশ কযশ মেছে। 



 

কভষন: একটষ নষযোদষলোট যষভশণ কভষন চশযোজ কযশ ফে মশ কভোশনষয ওমেফশআট 

www.forexmart.com এ দেওয়শ অছে। পষনোমশনোষং পষ-এয কোলেতোযে, কয়েক ধযনেয পষনোমশনোষয়শর 

আনোটোযহভেনোটেয ওেন জষনেয ভূরোম চহকোতষয ভয়কশরসন দৈনষক পষনোমশনোষং পষ "মশ" দোফশযশ 

ফৃদোধষ ফশ োযশ কযশ ম। পষনোমশনোষং পষ োযচরষত ফশজশযেয হদেয শযেয উয নষযোবয কযে, মশ 

যষফযোতষত তে শযে। োযমজোম দৈনষক পষনোমশনোষং পষ-এয ফষফযণ কভোশনষয ওমেফশআটে 

পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয কনোটোযোমশকোট োেষপষকেন ফষবশগে জরবোম। কভোশনষ মে কর 

ধযনেয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট োযদশন কযে তশয জনোম কভষন এফং পষনোমশনোষং পষ কভোশনষয 

ভূরোমেয ভধোমে নোতযোবহকোত কযশ ম নশ এফং এয যষফযোতে গোযশকেয োমশকশউনোট থেকে অরশদশবশফে 

চশযোজ কযশ ম। 

 

৭.৩ চশযোজ এফং নোমশনোম খযচ: কয়েক ধযনেয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে একটষ জষন ওেনেয 

জনোম গোযশককে োযমজোম কোলেতোযে কভষন ফশ নোমশনোম পষ দষতে তে শযে। এআ কভষন ও পষ-

এয যষভশণ কভোশনষয ওমেফশআটে জরবোম কনোটোযোমশকোট োেষপষকেনে োযকশ কযশ মেছে। 

একটষ নষযোদষলোট যষভশণ কভষন চশযোজ কযশ ফে মশ কভোশনষয ওমেফশআট www.forexmart.com এ 

দেওয়শ অছে। 

 পষনোমশনোষং পষ: পষনোমশনোষং পষ-এয কোলেতোযে, কয়েক ধযনেয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয 

ওেন জষনেয ভরূোম চহকোতষয ভয়কশরসন দৈনষক পষনোমশনোষং পষ "মশ" দোফশযশ ফৃদোধষ ফশ 

োযশ কযশ ম। পষনোমশনোষং পষ োযচরষত ফশজশযেয হদেয শযেয উয নষযোবয কযে, মশ 

যষফযোতষত তে শযে। োযমজোম দৈনষক পষনোমশনোষং পষ-এয ফষফযণ কভোশনষয ওমেফশআটে 

পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয কনোটোযোমশকোট োেষপষকেন ফষবশগে জরবোম।  

 

কভোশনষ মে কর ধযনেয পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট োযদশন কযে তশয জনোম কভষন এফং 

পষনোমশনোষং পষ কভোশনষয ভূরোমেয ভধোমে নোতযোবহকোত কযশ ম নশ এফং এয যষফযোতে 

গোযশকেয োমশকশউনোট থেকে অরশদশবশফে চশযোজ কযশ ম। 

 

৭.৪ ভহদোযশ যূশনোতয: কভোশনষ গোযশকেয ভূর ভহদোযশ থেকে োযশঙোগষক পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয 

ভহদোযশম যূশনোতযেয ভূরোম োযদশন কযতে শযে। এটষ গোযশকেয োমশকশউনোটে ভহদোযশয োযকতৃ যূশনোতযকে 

োযতষপরষত কযফে নশ এফং হধহভশতোয ফে কশযেনোষয বষতোতষতে গণনশ কযশয উদোদেোমে ফোমফশয কযশ 

য়। 

 

৭.৫ দোযহততভ যোডশয কশযোমকয: গোযশকেয যোডশয কশযোমকয কযশয ভম কভোশনষ যোফচোচ 

গহযহতোফ দেম এফং োযমহকোতষগত ও মগশমগেয রষঙোকেয সভশফদোধতশয তোতোফেও উচোচ গতষ কশযোমকয 

কযশয চেলোটশ কযে। কভোশনষয আরেকটোযনষক টোযেডষং োরোমশটপযোভ ফোমফশযেয কোলেতোযে গোযশকেয 

ওমোমশযরে ংমগ ফশ ডশমশর-অ ংমগ ফশ নোম কন ধযনেয োথষতষসর ংমগ 

ফোমফশযেয পরে ংমগ দহযোফর ফশ ফশধশগোযোত তে শযে ফশ ষগনোমশরেয বশফ তে শযে মশয পরে 

গোযশক এফং কভোশনষয ভধোমে তথোম অদশন-োযদশনে ফষরভোফ তে শযে। এয পরে ূযোফে োযশোত 

কন ভূরোমে গোযশক যোডশয কযতে শযে, মশ কভোশনষ োযতোমশখোমশন কযতে শযে এফং গোযশককে 

একটষ নতহন ভূরোম (মেভন যষ-কটষং) োযদশন কযতে শযে। 

 

মদষ গোযশক কন আরেকটোযনষক ষোটেভে রেনদেন কযে, তফে গোযশক শযোডওমোমশয এফং পটওমোমশয 

(আনোটশযনেট / শযোবশয) এয ফষবোযশটেয কশযণে ে ষোটেভেয শথে ভোযোকষত ঝহৌঁকষয ভোভহখসন তে 

শযে। কন ষোটেভ ফষবোযশটেয পরশপর এভন তে শযে মে অনশয নষযোদেশফরস নহমশমস অনশয 

যোডশয কশযোমকয নশ কযশ ফশ ভোূযোণবশফে যোডশয কশযোমকয নশ কযশ। এআ ধযনেয ফষবোযশটেয 



কোলেতোযে কভোশনষ কনবশফে দশমফদোধ থশকফে নশ। কভোশনষয আরেকটোযনষক টোযেডষং োরোমশটপযোভ 

ফোমফশয কযশয ভম গোযশকেয ওমোমশযরে ংমগ ফশ ডশমশর-অ ংমগ ফশ োথষতষসর 

ংমগ, ফষঘোনষত ংমগ ফশ ষগনোমশরেয বশফ তে শযে মশয পরে গোযশক এফং কভোশনষয 

ভধোমে তথোমেয অদশন-োযদশনে ফষরভোফ তে শযে। এআ ফষরভোফেয পরে কভোশনষয কশছে হযশন 

"ভশযোকেট যোডশয" শঠশন তে শযে। এআ কোলেতোযে কভোশনষ ভূরোম শরনশগশদ কযফে এফং 

জরবোম ফশজশয ভরূোমে যোডশয কশযোমকয কযফে। 

 

৭.৬ যোডশয কশযোমকযেয ভোবশফনশ:  যোডশয কশযোমকযে ভোবশফনশ নোমশনোম ফশজশয/নষযোভশতশ/অযোথষক 

োযতষলোঠশনেয দশভেয জরবোমতশয উয নষযোবয কযে। কষছহ কোলেতোযে যোডশয কশযোমকয কযশয 

ফোমফোথশ কযশ নশও ভোবফ তে শযে, উদশযণোফযূ নষভোনরষখষত কোলেতোযগহরতে তফে কেফর এআ 

কোলেতোযগহরতেআ সভশফদোধ নমঃ ংফশদেয ভম, টোযেডষং েন হযহয ভহযূোতে, োথষতষসর ফশজশযেয 

ভম মখন ঘলষত ভূরোম ফোমশক অকশযে উযে ফশ নষচে যষফযোতষত তে শযে, মখন দোযহত ভরূোমেয 

েযপেয চোছে, মখন ঘলষত ভরূোমে নষযোদষলোট বরষউভ কশযোমকয জনোম যোমশোত রষকহআডষটষ থশকে, 

কন পযো ভশজষউয আবেনোট ঘটে থশকরে। মদষ এভন কন যষোথষতষ অে মেখশনে কভোশনষ 

যোডশয কশযোমকয কযতে শযছে নশ, তফে কভোশনষ েআ যোডশয কশযোমকয কযফে নশ। উযনোতহ, 

গোযশক চহকোতষতে উরোরেখষত যষোথষতষতে কভোশনষ মে কন ভম এফং নষজোফ ফষফেচনশয বষতোতষতে 

গোযশককে কন নটষ ফশ ফোমশখোমশ োযদশন ফোমতসত, গোযশকেয যোডশয ফশ নহযধ ফশ নষযোদেনশ 

োযতোমশখশন ফশ োযেযণ কযতে োফসকশয ফশ কশযোমকয কযশ ফোমফোথশ গোযণ নশ কযতে শযে। উযনোতহ, 

মখন কভোশনষ নোম কন তৃতসম কোলে কশযোমকয কযশয জনোম যোডশয োযেযণ কযে, তখন যোডশয 

কশযোমকয কযশয ভোবশফনশ এআ ধযনেয ততৃসম কোলেয ভূরোমেয জরবোমতশয উয নষযোবয কযে। 

 

যোডশযঃ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয কোলেতোযে ভশযোকেট যোডশয, ফশআ রষভষট, ের রষভষট, ের োট, 

ফশআ োট, োট র, টেক োযপষট উযে উরোরেখষত „যোডশয কশযোমকয‟ ফষবশগেয নোথশ নহমশয়স 

কশযোমকয কযশ ফে। ফষেল দোযলোটফোম এআ মে, ফশজশযেয োথষতষসর যষোথষতষতে মে ভূরোমে যোডশয 

কশযোমকয কযশয নহযধ কযশ য়েছে তশয শথে টোযেড কশযোমকয কযশ ভূরোমেয উরোরেখমগোম যষভশণ 

শযোথকোম থশকতে শযে। উদশযণোফযহ নষভোনরষখষত কোলেতোযে এআ ফষলয় ঘটতে শযেঃ  

 

 

 ভশযোকেট ওেনষং এয কোলেতোযে; 

 ংফশদেয ভয়ে; 

 োথষতষসর ফশজশয যষোথষতষ মখন ঘলষত ভূরোমেয শথে োযকতৃ ভূরোমেয ফোমশক 

শভঞোজোমতশ দেখশ দেয়; 

 ভূরোমেয দোযহত েযপেযেয কোলেতোযে; 

 মদষ কন টোযেডষং েনে ভূরোমেয তষযষকোত ওঠশনশভশয জনোম  োযশঙোগষক একোচেঞোজেয 

নষয়ভ নহমশয়স টোযেডষং ফশতষর ফশ নষলষদোধ কযশ রে 

 মদষ ঘলষত ভূরোমে কশযোমকয কযশয জনোম মথেলোট যষভশণ তশযরোম নশ থশকে। 

 

৭.৭ কভোশনস গোযশকদেয যোফতোতভ ভোবশফোম ভরূোম োযদশন কযশয চেলোটশ কযে এফং এটষ কযশয 

জনোম যোফশতোভক োযচেলোটশ এফং োযমজনসম ফোমফোথশ গোযণ কযে থশকে। 

 

৭.৮ নষলোতোতষয ভোবশফনশ: কভোশনষ এআ ধযনেয রেনদেন ভোশদনেয যে কর রেনদেনেয 

নষলোতোতষ কযশয দকোলে গোযণ কযফে৷ 

 



৭.৯ যোডশযেয অকশয: কর যোডশয রট শআজ নহমশয়স যশখশ ম। রট মেকন রেনদেনেয যষভশণ 

যষভশেয একটষ একক এফং এটষ োযতষটষ পষনোমশনোষয়শর জনোম অরশদশ। রট শআজেয ফষদ ফষফযণ 

কভোশনষয ওমেফশআটে কনোটোযোমশকোট োেষপষকেনে দেওয়শ অছে। মদষও গোযশকেয কভোশনসয শথে 

যোফশধষক ংখোমক যোডশয কশযোমকয কযশয ফশধোমফশধকতশ নেআ, তফে কভোশনষ নষয়ভ ও যোতশফরস 

(চহকোতষ) -তে ফযোণষত নষয়ভ নহমশয়স যোডশয োযতোমশখোমশন কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে। কভোশনষ 

মেকন যষভশণ নষযোফষেলে গোযশকেয যোডশয ূযণ কযশয জনোম যোফশতোভক োযচেলোটশ কযে। যোডশয 

কশযোমকয কযশয ভম ফশজশযেয তশযরোমেয যোমশোততশয কশযণে এটষ জরবোম যোফচোচ ভূরোমে 

যোজষত তে শযে। ('যোডশয কশযোমকযেয ভোবশফনশ' দেখহন)। 

 

৭.১০ ফশজশযেয োযবশফঃ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয কভোশনষয োযদতোত ভরূোম থেকে কষছহ ফষলমেয 

কশযণে অনোডশযরশয়ষং পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয ভূরোম উরোরেখমগোমবশফে যষফযোতষত তে শযে। 

কভোশনষ তশয গোযশকদেয জনোম ভোবশফোম যোফতোতভ পরশপর শওমশয জনোম কর মহকোতষঙোগত 

দকোলে গোযণ কযফে। 

 

৭.১১ কভোশনস উযে উরোরেখষত ফষলয়গহর চূড়শনোত ষেফে ফষফেচনশ কযে নশ এফং মে কোযভশনহমশয়স 

উযকোত ফষলয়গহর উোথশন কযশ মেছে তশ গোযশধষকশয বষতোতষতে ফষফেচনশ কযশ ফে নশ৷  

 

৭.১২ তশ তোতোফেও মখনআ গোযশকেয কশছ থেকে নষযোদষলোট নষযোদেনশ অে, তফে েআ নষযোদষলোট 

নষযোদেনশ নহযণ কযে কভোশনষ গোযশকেয যোডশয কশযোমকয নষোচষত কযফে। 

 

৭.১৩ ফশজশযে জরবোম তথোমেয অরকে এফং নসচে ফযোণষত ভশনদণোড ফষফেচনশম নষমে কভোশনষ 

তশয ফশণষজোমষক ফষচশয এফং বষজোঞতশ ফোমফশয কযে উযকোত ফষলমগহরষয অেকোলষক গহযহতোফ 

নষযোধশযণ কযফেঃ 

 খহচযশ ফশ েশদশয ষশফে গোযশকেয োযেণসফষনোমশ  গোযশকেয ফৈষলোটোম; 

 গোযশকেয যোডশযেয ফৈষলোটোম; 

  যোডশযে নষযোদেষত পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয ফৈষলোটোম;  

 কশযোমকয কযশয োথশনেয ফৈষলোটোম মেখশনে েআ যোডশযটষ নষযোদেষত তে শযে। 

 

৭.১৪  পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটেয ভরূোম ও কশযোম ভোশদনেয শথে ভোযোকষত খযচ, যশযষ 

যোডশয কশযোমকযেয শথে ভোযোকষত গোযশকেয ভোত খযচ ভোূযোণ ফষফেচনশূযোফক গোযশকেয জনোম 

ভোবশফোম যোফতোতভ পরশপর নষযোধশযষত ফে।  

 

একোষকষউন বেনোমহ 

 

একোষকষউন বেনোমহ ফরতে মেটশয ভশধোমভে যোডশয দেওমশ ম ফশ মেটশয কশছে কভোশনষ যোডশয 

কশযোমকয কযশয জনোম শঠশয় তশ ফঝশয়। কভোশনষয দেওমশ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে গোযশক 

যোডশয দষরে, কভোশনষ গোযশকেয কোল তে এজেনোট ফশ োযষনোষশর ষেফে কশজ কযফে। কভোশনস 

যোডশয গোযণ কযফে এফং নোমশনোম কোলেয কশছে উকোত যোডশয কশযোমকয কযশয জনোম োযেযণ 

কযফে থফশ একটষ নষজোফ োমশকশউনোটেয বষতোতষতে োযষনোষশর ষেফে যোডশয কশযোমকয কযফে। 

গোযশক গোযণ কযছে এফং োফসকশয কযছে মে একোষকষউন বেনোমহ একটষ যেগহরেটেড আনবেোটভেনোট 

পশযোভ ষেফে যষচশরষত য়, কষনোতহ এটষ কন যেগহরেটেড ভশযোকেট ফশ ভশরোটষরোমশটেযশর টোযেডষং 

পোমশষরষটষ (এভটষএপ) ফশ যগোমশনশআজড টোযেডষং পোমশষরষটষ (ওটষএপ) ষেফে কশজ কযে নশ৷ 

 

কযোভঘনোটশ: 



 

নষভোনরষখষত ভয়ূচস নহমশয়স কভোশনষয কশযোমকোযভ যষচশরষত য়: 

 যষচশরনশয ভয়কশর: জষএভটষ +২ (দষনেয অর ংযকোলণেয কোলেতোযে জষএভটষ +৩) 

নহমশয়স ভফশয ০০:০০ থেকে হকোযফশয ০০:০০ যোমনোত 

 ফনোধেয ভয়কশরঃ জষএভটষ +২ (দষনেয অর ংযকোলণেয কোলেতোযে জষএভটষ +৩) নহমশয়স 

নষফশয ০০:০০ থেকে যফফশয ০০:০০ 

 

কভোশনস একোষকষউন বেনোমহ ভোযোকষত উযে উরোরষখষত ফষলয়গহরয উয ফোমশক গহযহতোফ োযদশন 

কযে ও নষযোবয কযে। কভোশনষয গোযশকদেয োফশযোথযকোলশয় কশজ কযশয জনোম এফং তশদেয শথে 

কশজেয কোলেতোযে ভোবশফোম যোফতোতভ পরশপর োযদশন কযশয জনোম এআ ধযনেয বোমনোতযসণ দোধতষ 

এফং নসতষগহরষ ফজশম যশখশ কভোশনষয নসতষ।  

 

গোযশক োফসকতৃষ োযদশন কযছে মে কভোশনষয দেওয়শ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে কযশ রেনদেন 

কন োফসকতৃ একোচেঞোজে কযশ ম নশ, ফযং েগহর কভোশনষয টোযেডষং োরোমশটপযোভেয ভশধোমভে 

কযশ ম। হতযশং, এআ রেনদেনগহর মেকন নষয়নোতোযষত একোচেঞোজ রেনদেনেয চেয়ে ফেস ঝহৌঁকষূযোণ। 

তএফ, টোযেডষং োরোমশটপযোভ ফশ োযদযোষত কন োযমহকোতষগত ফষবোযশটেয কোলেতোযে কভোশনষ কন 

যোডশয কশযোমকয নশও কযতে শযে, থফশ যোডশযেয ওেনষং (কোরজষং) ভূরোম যষফযোতন কযতে 

শযে। নষয়ভ ও যোতশফরস এফং টোযেডষং-এয নষয়ভশফরস হধহভশতোয কভোশনষ কযোতৃক োযতষলোঠশ কযশ 

য়েছে। কভোশনষয টোযেডষং োরোমশটপযোভ খরশয ভম মে কন োযদতোত পষনোমশনোষয়শর 

আনোটোযহভেনোটেয ওেন জষন কোরজ কযতে গোযশক ফশধোম থশকফে। গোযশককে কভোশনষয ভশধোমভেআ 

েআ ওেন কযশ জষন ফনোধ কযতে ফে। 

 

 

যোমফেকোলণ ও যোমশরচনশ 

 

৯.১ কভোশনষ নষমভষতবশফে এআ নসতষভশরশয কশযোমকশযষতশ এফং যোডশয কশযোমকয কযশয ফোমফোথশয 

ফষনোমশকোযভ যোমফেকোলণ ও ভূরোমশমন কযফে। ফষেল কযে যোফতোতভ ভোবশফোম পরশপর োযদশন 

কযশয জনোম নসতষভশরশয় ফোমশখোমশ কযশ দোধতষগহরয কশযোমকয কযশয ভশন মশতে ফজশয় ে রকোলোমেও 

কভোশনষ এআ নসতষভশরশ যোমফেকোলণ ও ভূরোমশয়ন কযফে। গোযশক এফং উমহকোত কোলেতোযে কভোশনষ 

এআ নসতষভশরশয মেকন ঘশটতষ ংধন কযশয এফং যোডশয কশযোমকয কযশয ফোমফোথশম উনোনতষ 

কযশয ধষকশয ংযকোলণ কযে। 

 

৯.২ উযনোতহ, কভোশনষ নোতত ফশযোলষক বষতোতষতে নসতষভশরশয শশশষ যোডশয কশযোমকয কযশয 

ফোমফোথশ যোমশরচনশ কযফে। যোডশয কশযোমকয কযশয উশদশনে যষফযোতনেয পরে মদষ এআ 

নসতষভশরশয় নোতযোবহকোত একোষকষউন বেনোমহ ফোমফশয কযে শভঞোজোমূযোণ বষতোতষতে গোযশকেয 

যোডশয কশযোমকয কযশয জনোম ভোবশফোম যোফতোতভ পরশপর যোজনেয রকোলোমে যষচশরনশয 

কোলভতশকে োযবশফষত কযে তখনও ফষলয়টষ কভোশনষ যোমশরচনশ কযফে৷ 

 

৯.৩ কভোশনষ তশয নসতষভশরশ ফশ যোডশয কশযোমকয কযশয ফোমফোথশয উশদশনেয কন যষফযোতন 

কযরে তশ গোযশককে ফষত কযফে। 

 

গোযশকেয ভোভতষ 

 



কভোশনষয শথে গোযশকেয কনযূ ফোমফশয়ষক ভোযোকে জড়ষত ওয়শয কোলেতোযে গোযশকেয 

ূযোফভোভতষ োযদশন কযতে ফে। 

 

গহযহতোফযূোণ তথোম 

 

কভোশনষয কষছহ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট নষযোদষলোট ফষচশযফোমফোথশ ফশ দেে ফষকোযমেয জনোম 

উমহকোত নম। এআ নসতষভশরশ ভশযোকষন মহকোতযশলোটোয  এভন কন ফষচশযফোমফোথশ ফশ দেেয 

কোলেতোযে োযমজোম ফে নশ মেখশনে এয োযকশনশ, োযশোমতশ ফশ ফষতযণ োথশনসম অআন ফশ 

োযফষধশনেয ফষযধস। এআ নসতষভশরশ নষযোদষলোট কষছহ পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোট কোযয় ফশ ফষকোযয় 

কযশয জনোম কন োযোতশফ, অভনোতোযণ ফশ নহযধ কযে নশ। এআ নসতষভশরশ ূযোফ রষখষত নহভতষ 

ফোমতসত নোম কন ফোমকোতষয দোফশযশ হনযোভদূোযণ ফশ োযকশ (ভোূযোণ ফশ অংষকবশফে) কযশ মশফে 

নশ। এআ নসতষভশরশ উরোরষখষত পষনোমশনোষয়শর আনোটোযহভেনোটে গোযশকেয রেনদেনেয ষদোধশনোতেয ভূরোমশমনেয 

উদোদেোমে গঠন কযশ য়নষ। 

 

শধশযণ োযোনতোতয 

 

যোডশয কশযোমকযেয নসতষভশরশ ংকোযশনোত োযোনশফরস গোযশক শয়তশ ফষবশগেয োযদতোত আ-ভেআরে 

োযেযণ কযতে ফে: support@forexmart.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


