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ভশরষকশনশ ংকয্শনত্ ফষধষনষলেধঃ 

এআ দরষরটষ ট্যেডভশয্ট এবষ রষভষটেডেয ভ্ত্তষ, 

ট্যেডভশয্ট এবষ কযত্কৃ ূযফ্রষখষত নহভতষ ফ্মতসত ননহভদষত কশয নষকট এয ্যকশ, 

হনঃভহদয্ণ ও ত্শন্তকযণ ভ্ূযন্ নষলষদ্ধ। 

 

বভূষকশ 

 

পযেক্ভশয্ট চছ্ে ট্যেডভশয্ট এবষ রষভষটেডেয ফ্মফশয়ষক নশভ মশ েন্ট বষনেন্ট ও 

গ্যেনশডশআনেয অআনেয ধসনে নষফন্ধষত একটষ কভ্শনষ, মশয নষফন্ধন নভফ্য ২৩০৭১ অআফষষ 

২০১৫, মশয ্যধশন কশয্মশরম ্মশভযক রজ, ভশযে যড, কষং্টন েন্ট বষনেন্ট ও গ্যেনশডশআনে 

ফ্থষত এফং মশ টয্েডষং ্র্মশটপয্ভেয ভশধ্মভে তশয গ্যশকদেয  ফষনষমগ ও অনহলঙ্গষক েফশ 

্যদশন কযে। 

 

ওয়েফশআট ফরতে ট্যেডভশয্ট এবষ রষভষটেড (এযয থেকে "কভ্শনষ" ষেফে উর্রেখ কযশ 

য়েছে) এয ওয়েফশআট www.forexmart.com ফঝশয়। 

 

পযেক্ভশয্ট ওমেফশআট ফম্ফশয কযশয ভশধ্মভে অনষ ভভ্তষ ্যদশন কযছেন মে অনষ 

ওমেফশআটেয ফ্মফশযেয য্তশফরস ডেছেন, ফহঝেছেন এফং গয্ণ কযেছেন এফং এআ ওমেফশআট ফশ 

এটষতে থশকশ ভত্ উশদশনেয শথে ভ্য্কষত মেকন কষছহ ূযফ্ রষখষত নটষ ছশডশআ ভমে 

ভমে ংধন কযশ মেছে। 

হতযশং গয্শক নষমভষত এআ নষমভ ও যত্শফরস যম্শরচনশ কযশয জন্ম দশয়ফদধ্ থশকফে। মে কন 

যষফযত্নেয য এআ ওমেফশআটেয ফ্মশত ফ্মফশয এআ ধযনেয যষফয্তনেয ফ্মশশযে অনশয 

গ্যণমগ্মতশ নষয্দে কযফে। এআ চহকত্ষটষ কনবশফেআ কভ্শনষয শথে অনশয ন্ম মেকন 

চহক্তষয ্যতষ্থশন ও ংধন কযফে নশ। 

 

ওয়েফশআটেয ভশরষকশনশ 

 

কভ্শনষ এআ ওমেফশআটেয ভশরষক এফং যকল্ণশফেকল্ণ কযে। এআ ওমেফশআট থেকে ডশউনরড ফশ 

ন্মথশম নহরষষ কযশয কনও কয্ভকশনড্ এআ ওমেফশআটেয কনও পটওম্মশয ফশ উশদশনেয 

ষযনশভ অনশয ফশ নম্ কনও ফ্মকত্ষয কশছে ্থশনশন্তয কযফে নশ। এআ ওমেফশআটে অনষ 

মশ কষছহ ্যেযণ কযফেন তশ কভ্শনষয ভ্তত্ষ ষেফে ফষফেচষত ফে, মশ কভ্শনষ মেকন ফৈধ 

উদ্দে্মে ফ্মফশয কযতে শযে, এফং মেকন অআনষ কযত্ৃকল্ ফশ নষয়ন্তয্কেয নষকট কভ্শনষয 

মথশমথবশফে ফষফেচনশূযফ্ক ্যকশ কযতে শযে। কভ্শনষ এআ ওমেফশআটেয কষযশআট এফং 

ট্যেডভশযক্ ংক্যশনত্ ভ্ত শভগয্সয ভশরষকশনশয ফ্মশশযে কর ধষকশয ংযক্লণ কযে, এফং 

অআনেয ূযণ্ ভশতয্শম এআ ধযনেয ধষকশয ্যমগ কযফে।  

 

ওমশযেনট্ষ য্দশনেয ফ্সকতৃষ এফং দশমফদধ্তশয সভশফদধ্তশ 

 



এআ ওমেফশআটেয তথ্ম "মেভন অছে" তেভনবশফেআ দেওমশ মেছে। কভ্শনষ ্যত্মক্ল ও 

যক্লবশফে ওয়েফশআটে ্যদতত্ উশদশনেয মথশয্থতশয ওয়শযেন্টষ দেম নশ, এফং ্যত্মক্লবশফে 

কন ফষেল উদ্দে্মে ফম্ফশয গ্যণমগ্মতশ ফশ উমহকত্তশয কন ওমশযেন্টষ ্যদশন কযে নশ। 

এআ ওমেফশআটেয ভশধ্মভে ্যশ্ত কন তৃতসয় কল্েয দেয়শ কন তথ্মেয কশযণ মে কন ক্লতষ 

ফশ  রকশনেয কল্েতয্ে কভ্শনষ দশমস থশকফে নশ। মদষও এআ ওমেফশআটে অনশকে ্যদতত্ 

তথ্মগহরষ এভন উৎ থেকে ্যশ্ত ফশ ংকরষত, মশ অভযশ নষয্বযমগ্ম ফরে ফষফ্শ কযষ তফে 

অভযশ কন নষয্দষল্ট উদ্দে্মে অনশয জন্ম জরব্ম তথ্ম ফশ ডেটশয নষয্বহরতশ, ফৈধতশ, 

ভয়শনহফযত্ষতশ ফশ ভ্ূয্ণতশয গ্মশযশন্টষ দষচ্ছষ নশ। এআ ওমেফশআট ফশ ডেটশ তৈযষতে জডষত ন্ম 

কন ক্লেয কশজ ফশ ফশদ ডশয কশযণে কন ওমেফশআটেয ফষব্যশটেয পরে মে কন কল্তষ 

ফশ রকশনেয জন্ম কভ্শনষ, তশয কয্ভস ফশ কন তৃতসম কল্েয ফষক্যেতশয কন ধযনেয 

দশমফদধ্তশ থশকফে নশ। এআ ফষব্যশটেয ভধ্মে থশকতে শযে অনশয জন্ম জরব্ম তথ্ম, থফশ 

অনশয ্মশক্ে, ওমেফশআট ্মশক্ে কযশয ভয্থতশ, ফশ এআ শভগ্যস ফম্ফশয ভ্য্কষত 

ন্ম কন কশযণ থেকে, এআ ধযনেয ভ্মশয উদ্বফ কযতে শযে এভন কন যষ্থষতষ মশয উয 

কভ্শনষয ফশ পটওম্মশয ফশ েফশ শমতশ ্যদশনকশযস কন ফষকয্েতশয নষমনত্য্ণ থশকতে শযে 

ফশ নশও থশকতে শযে । 

 

এআ ওমেফশআট ফশ তশয কন ং ফ্মফশয কযশয ফশ নশ কযশয কশযণে মে কন যষণতষগত, 

অনহলঠ্শনষক, ফষেল, শত্ষভূরক ফশ নহকযণসম ক্লতষয জন্ম কভ্শনষ দশমস থশকফে নশ, এভনকষ 

কভ্শনসকে চহক্তষ, ন্মশয় (ফেরশ ), কঠয দশমফদধ্তশ, ফশ ন্মথশম  নষয্ফষেলে এআ ধযনেয 

ক্লতষয ভ্বশফনশ ভ্য্কে ফষত কযশ রেও কভ্শনষ দশয়ফদধ্ থশকফে নশ। এআ ওমেফশআটে 

থশকশ তথ্ম হধহভশতয্ ফষত কযশয উদদ্ে্মে দেয়শ য়েছে মেছে এফং এভন কন ফ্মকত্ষকে 

্যত্শফ ফশ নহযধ কযশ উচষত নম মেখশনে এআ ধযনেয ্য্তশফ ফশ নহযধ নহভদষত নম 

থফশ এভন কন ফ্মক্তষয কশছে মশকে এটষ কযশ ফেঅআনষ ফে থফশ এআ ধযনেয ্য্তশফ ফশ 

নহযধ,  ক্যয়, ফষকয্ম ফশ ন্ম কন ফষেল ফষনষমগ কযশয হশযষ ষশফে ফষফেচষত য়। 

মেকন ফষনষমগেয অগে অনশকে ফ্শধসন ফষনষমগ, অয্থষক, অআনষ এফং কয ংকয্শন্ত 

যশভয্ েতে দৃঢ়বশফে যশভয্ দেওমশ চ্ছে। এআ ওমেফশআটেয কন কষছহআ কভ্শনস, থফশ এয 

কন যষচশরক, কয্ভকযত্শ ফশ কয্ভচশযসয ক্ল থেকে ফষনষমগেয যশভয্ ষশফে ডশ ফশ গণ্ম 

কযশ উচষত নম। 

 

পষন্মশন্ষয়শর আন্ট্যহভেন্টে ফষনষমগেয ্যকতৃষ এভন মে কর পষন্মশন্ষয়শর আন্ট্যহভেন্ট করেয 

জন্ম উমহকত্ ফে নশ মদষ নশ তশযশঃ 

 ফষনষমগ ফষলয়শফরস ভ্য্কে জ্ঞশত; 

 এয জডষত ঝহুঁকষ ভ্যক্ে জশনে; 

 ফষনষমগেয অয্থষক ঝহুঁকষ ফন কযতে ক্লভ; 

 ফষফ্শ কযেন মে ং্রষলট্ ফষনষমগেয ভশধ্মভে তশদেয ফষেল ফষনষমগেয উদ্দে্ম শধষত 

য় এফং অয্থষক চশষদশয জন্ম উমহকত্; 

 ফষনষমগেয তশযর্মেয কন ্যমজন নেআ। 

 

মদষ কন -েশদশয ফষনষমগকশযস পষন্মশন্ষয়শর আন্ট্যহভেন্টে ফষনষমগ কযেন, তফে যশভয্ 

দেওমশ মশচ্ছে মে তশয এভন একটষ ং ফষনষমগ কযশ উচষত মশ তষনষ দসয্ঘভেমশদে ফষনষমগ 

কযতে চশন। অযও যশভয্ দেয়শ মশচ্ছে মে মে কর ফষনষমগকশযসদেয পষনম্শন্ষয়শর আন্টয্হভেন্টে 

মেকন ফষনষমগ কযশয অগে একজন েশদশয ফষনষমগ উদেল্টশয যশভয্ নেওমশ উচষত। 

 



য্ফেশধষকশয 

 

এআ ওমেফশআট এফং এয ভধ্মে থশকশ তথ্ম, শভগ্যস এফং উশদশনগহরষ তশদেয উদ্দে্মে দেয়শ য়নষ 

মেফ ফ্মকত্ষ ফশ ত্তশ, নশগযষক ফশ ফশষন্দশ ফশ এভন কন এখতষমশযে ফথ্ষত মেখশনে এআ 

ধযনেয তথ্ম, শভগয্স ফশ উশদশনেয ফষতযণ, ্যকশনশ, ্যশ্মতশ ফ্মফশয অআন ফশ ্যফষধশনেয 

যষন্থস থফশ মেখশনে কভ্শনষয এআ ধযনেয এখতষমশযেয ভধ্মে কন নষফন্ধন ফশ রশআেন্েয 

্যমজন ফে। 

 ওমেফশআটে য্দতত্ রষংক 

 

ওমেফশআটে ততৃসম ক্লেয দ্ফশযশ নষমনত্্যষত ফশ ্য্তশফষত ওমেফশআটেয রষংকও যমেছে। কভ্শনষ 

এগহরয য্মশরচনশ কযেনষ, এফং কভ্শনষ তশয ওমেফশআটেয শথে মহক্ত তৃতসম কল্েয 

ওমেফশআটে ্ট কযশ কন তথ্ম ফশ উকযণেয দশম ্ফসকশয কযছে। তৃতসম কল্েয 

ওমেফশআটেয রষংক তৈযষ কযে, কভ্শনষ েআ ওমেফশআটে দেওমশ কন ণ্ম ফশ যষলেফশয 

নহভদন দেম নশ ফশ হশযষ কযে নশ। 

 

নষযশতত্শ 

 

মদষ অনষ ফশ গ্যশক, কভ্শনষয শথে আ-ভেআরেয ভশধ্মভে মগশমগ কযেন, তশরে অনশয ভনে 

যশখতে ফে মে আন্টশযনেট আ-ভেআরেয নষযশতত্শ নষ্চষত। এনক্যষ্ট নশ কযশ ংফেদনসর ফশ 

গনসম আ-ভেআর ফশযত্শ শঠষমে, অনষ আন্টশযনেটে এআ ধযনেয নষ্চমতশ এফং ভ্বশফ্ম 

গনসমসনতশয ঝহুঁকষ গ্যণ কযছেন। আন্টশযনেট ১০০% নষযশদ নম এফং কেউ মত অনশয 

ফশযত্শগহর দেখতে এফং ডতে শযে। 

 

গনসমতশ 

 

অভশদেয কশছে ্যদশনকতৃ অশনয মেকন ফ্মকত্ষগত তথ্ম অভশদেয গনসমতশ নসতষ নহমশমস 

গনসম ফরে গণ্ম ফে এফং হধহভশতয্ কভ্শনষ এফং তশয ফ্মফশমষক ংসদশযদেয ভধ্মে ফষতযণ 

কযশ ফে এফং কন অআনষ ্যকয্ষমশয ধসনে ফ্মতসত তৃতসম কন ক্লেয কশছে ্যকশ কযশ 

ফে নশ। ওমেফশআটেয টয্ম্শকষং ষ্টেভগহর অনশয ্যফে কযশ ৃলঠ্শগহরষ, অনষ কসবশফে এআ 

ওমেফশআটটষ অফষল্কশয কযেছেন, অনষ কতফশয ওয়েফশআট বষজষট কযছেন আতম্শদষ ভ্যক্ে ফষদ 

তথ্ম ংগয্ কযতে শযে। অভশদেয ্যশ্ত এআ ধযনেয তথ্ম ওমেফশআটেয ফষলমফত্হ উন্নত কযশয 

জন্ম ফ্মফশয কযশ ম এফং অনশয শথে মে কন উমহকত্ উশমে মগশমগ কযশয জন্ম ও 

অভশদেয ফষফ্শ নহমশয়স অনশয জন্ম উমগস তে শযে এভন কন তথ্ম ্যদশন কযতে 

ফ্মফশয কযশ মেতে শযে। 
  


