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আল োচ্য বিষয়সমুহ
 এই গাইড তৈরি রিছনে প্রধাে কািণ।

 রকভানে কেরডং একাউন্ট খু লনেে?

 এই গাইড ককে গুরুত্বিূ ণণ?

 রকভানে টাকা কলেনদে কিনেে?

Chapter 1 ফনিক্স মানকণট কেরিক
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

ফনিক্স রক?
ফনিক্স কেড ককে কিনেে?
ফনিক্স কেড কিনৈ রক রক প্রন াজে?
রকভানে ফনিক্স মানকণট কেনক আ কিা িম্ভে?
িফল কেডানিি রকছু গুণ

Chapter 6 রেরভন্ন করাকাি রেন আনলাচো
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োইোরি কেড কিাি আদর্ণ িম
আিরে ফনিক্স োরক োইোরি কেডাি
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এই গাইড তৈরিি রিছনে প্রধাে কািণ!
আমরা ফররক্স মারকে রে ট্রেড শুরু করর ২০১১ সাল ট্রেরক। তখন ফররক্স মারকে ে রনরে ট্রতমন ট্রকানও ভারলা
ওরেবসাইে রকিংবা গাইডলাইন রিল না। কারও কাি ট্রেরক ট্রে পরামর্ে রনরে ট্রেড কররবা তারও ট্রকানও উপাে
ট্রনই। গুগল ট্রেরক অরনক পররমাণ সার্ে করর এই ফররক্স মারকে ে সম্পরকে রকিু ো বু ঝরত পারর।
তখনকার সমে, ফররক্স ট্রেড করার জনয রক রক রবষে সম্পরকে জানরত হরব ট্রসই তেয জানার ভারলা ট্রকানও
মাধ্যমও রিল না। ট্রকানও রনরদে ষ্ট রবষে সম্পরকে জানার জনয মাস খারনক ট্রলরগ ট্রেরতা আর বু ঝরত ট্রলরগ ট্রেরতা
তারও ট্রবর্ী। কারণ নতুন ট্রেডাররদর কারি এমন অরনক রবষে োরক ো ইিংরররজরত বু ঝরত ট্রগরল অরনক কষ্ট
কররত হে।
ট্রসই রর্ন্তা ট্রেরকই ‘ফনিক্স োংলানদর্’ এর োত্রা শুরু হে ২০১৬ সারল। রকন্তু নানান জটিলতা এবিং পেোপ্ত সমে
ট্রদোর অভারব এই সাইরের কাজ প্রাে অরনকরদন বন্ধ রিল। ২০১৭ সাল, ট্রেরক পু নরাে এই সাইরের কাজ শুরু হে
এবিং খু ব অল্প রদরনই ফররক্স ট্রেডাররদর কারি ট্রবর্ জনরপ্রে হরে উঠরত শুরু করররি। আজ এই ওরেবসাইরের
পাঠক সিংখযা প্রাে প্ররতরদন গরে প্রাে ১২০০ জন এবিং রদন রদন সিংখযা আরও বৃ রি পারে।
আপনারদর সু রবধ্ার কো মাোে ট্রররখ এই ওরেবসাইরের সমস্ত আটিেরকলগুরলারক বািংলা ভাষাে ট্রররখরি োরত
নতুন ট্রেডাররদর ফররক্স সম্পরকে ত ট্রকানও রবষে সম্পরকে জানরত এবিং বু ঝরত এখন আর ট্রেন কষ্ট কররত না হে।
ফররক্স মারকে রে ট্রেড করার জনয আমারদর বািংলারদর্ীরদর মরধ্য জনরপ্রেতা রদন রদন বােরি রকন্তু ভারলা
গাইডলাইন এবিং মানসম্মত রবষে বস্তুর অভারবর কাররণ অরধ্কািংর্ ট্রেডারই ভারলা প্ররফে কররত পাররন না।
আমারদর এই ওরেবসাইে ততররর মূ ল লক্ষ্য হরে, ফররক্স মারকে ে সম্পরকে সঠিক তেযটি আপনারদররক প্রদান করা
এবিং একজন সফল ট্রেডার রহসারব গরে ট্রতালাে সহােতা করা।
আর্া করর, সহজভারব ফররক্স মারকে েরক তুরল ধ্রার আমারদর এই প্রোস, আপনার ভারলা লাগরব এবিং আপনারক
একজন দক্ষ্ ট্রেডার রহসারব গরে ট্রতালার কারজ আমরা রকিু ো হরলও সহােতা কররত পাররবা।
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এই গাইড ককে গুরুত্বিূ ণণ?
আপরন েখন কারও কারি ফররক্স ট্রেড রর্খরত োরবন এর জনয আপনারক োকা খরর্ কররত হরত পারর। আজকাল
ফররক্স এর উপরর রবরভন্ন ধ্ররনর ক্লাস করারনা হরে, োর জনয আপনারক ৮,০০০ - ১০,০০০ োকা খরর্ কররত হরব।
অের্ একেু ট্রর্ষ্টা কররলই, এই রবষেগুরলা সম্পরকে আরও রবস্তাররত ভারব আমারদর ওরেবসাইে ট্রেরক জানরত এবিং
রর্খরত পাররবন রবনামূ রলয। ট্রে োকা খরর্ করর আপরন আপরন ফররক্স ট্রেড রর্খরবন ট্রসই োকা রদরে রররেল ট্রেড শুরু
করুন। আপনারদর সু রবধ্ার কো মাোে ট্রররখ এই ওরেবসাইরের সম্পূ ণে আটিেরকলগুরলারক বািংলাে রাখা হরেরি।
এিাোও, োরা ট্রেরড একদম নতুন তারদর জনয রবরভন্ন ট্ররাকার সম্পরকে ও আমরা আরলার্না করররি োরত করর আপরন
একটি ভারলা ট্ররাকাররর মাধ্যরম ট্রেড শুরু কররত পাররন।
এই গাইরডর মাধ্যরম আপরন, ফররক্স মারকে রের একদম শুরু ট্রেরক ট্রর্ষ পেেন্ত ধ্ারপ ধ্ারপ রবরভন্ন রবষে সম্পরকে রর্খরত
পাররবন ো সম্পূ ণেভারব ভারলা করর পরে রনরল কারও সহােতা িাোই ফররক্স ট্রেড শুরু করর রনরত পাররবন।
এই গাইড এবিং আমারদর ওরেবসাইরের সমস্ত আটিেরকল, ট্রকৌর্ল সমূ হ আমারদর বাস্তরবক ট্রেরডিং ট্রেরক ট্রনো হরেরি।
ফররক্স ট্রেড কররত রগরে আমরা রবগত করেক বিরর ট্রেসব রবষেগুরলা ট্রজরনরি রকিংবা রর্রখরি এবিং আপনারদর জনয
প্ররোজনীে মরন করররি তার সবরকিু ই আপনারদর সামরন তুরল ধ্রার ট্রর্ষ্টা করররি।
আমারদর ওরেবসাইে এবিং এই গাইরড, আমরা ট্রেসকল ট্ররাকার রনরে আরলার্না করররি ট্রসো শুধ্ু মাত্র আপনারদর স্বারেে।
এখারন ট্রকানও ধ্ররনর রবজ্ঞাপন রকিংবা ট্রকানও রনরদে ষ্ট ট্ররাকার সম্পরকে আপনারদর অবরহত করররন। ট্রর্ষ্টা করররি,
বািংলারদরর্ ট্রেসব ট্ররাকার জনরপ্রে তারদরই আপনারদর সামরন তুরল ধ্রার। এিাোও, রবভন্ন ধ্ররনর ট্ররাকাররর রবরভন্ন
ধ্ররনর ট্রবানাস অফার সম্পরকে ও জানারনার ট্রর্ষ্টা করররি। আর্া করর আমারদর এই প্রোস আপনার ভারলা লাগরব।
মরন রাখরবন, ফররক্স ট্রেরডিং অরতমাত্রার ঝুুঁ রকপূ ণে একটি মাধ্যম। আপরন েরদ রনরজ এই ঝুুঁ রক সম্পরকে রবস্তাররত ট্রজরন
োরকন তাহরলই শুধ্ু মাত্র ফররক্স ট্রেরড রবরনরোগ কররবন। ‘ফররক্স বািংলারদর্’ কাউরক ফররক্স রকিংবা বাইনারর ট্রেরডিং
করার জনয উৎসারহত করর না। আপরন এই আটিেরকল পেরিন তার অেে হরে, আপরন এই মারকে ে সম্পরকে ট্রবারঝন এবিং
এর সারে জরেত ঝুুঁ রক সমু রহর উপর আপনার ধ্ারনা আরি। এই সম্পরকে রবস্তাররত জানরত আমারদর ‘ঝুুঁরক িৈকণৈা’
পরে রনন। মূ লত আপনারদররক এই মারকে ে সম্পরকে অবগত করাই আমারদর মূ ল লক্ষ্য।
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ফনিক্স মানকণট কেরিক
1.1. ফনিক্স রক? - Foreign Exchange এর র্েেফমে হরে ফররক্স (FX), এটি পৃ রেবীর সবরর্রে বে অেেননরতক মারকে ে।
এখন প্রশ্ন োকরত পারর করতা বে? পৃ রেবীর সবরর্রে বে স্টক মারকে ে, New York Stock Exchange (NYSE) োরত
প্ররতরদন আনু মারনক $22.4 Billion এর ট্রেড হে আর ফররক্স মারকে রে প্ররতরদন ট্রেড হে আনু মারনক $5.3 Trillion এর
মত। রক, রকিু বু ঝরলন? ফররক্স মারকে ে হরি এই পৃ রেবীর সবরর্রে বে Foreign Exchange Market। এই রবষরে
রবস্তাররত
জানার
জনয
এই
আটিেরকল
‘ফনিক্স
রক?’
পেুন।

1.2. ফনিক্স কেড ককে কিনেে? – শুরুরতই বরলরি এই মারকে ে অরনক ঝুুঁ রকপূ ণে একটি মারকে ে তাহরল প্রশ্ন হরে
ট্রকনইবা প্ররতরদন এই রবপু ল পররমাণ মানু ষ এই মারকে রে ট্রেড করর োরকন? আর ট্রকনইবা এটি পৃ রেবীর সবরর্রে বে
ট্রেরডিং প্ল্যােফমে? ট্রকানও না ট্রকানও সু রবধ্া রনশ্চে ররেরি এখারন। ট্রসো না হরল ট্রকনইবা এত ট্রলাক ঝুুঁ রক রনরে ট্রেড
কররবন? ফররক্স ট্রেরডর রকিু সু রবধ্া ররেরি ো আপরন আর ট্রকাোও পারবন না। এই সু রবধ্া সম্পরকে রবস্তাররত জানরত
আমারদর এই আটিেরকলটি ‘ফনিক্স কেড ককে?’ পেুন। সবরকিু আপনার কারি পররষ্কার হরে োরব।

1.3. ফনিক্স কেড কিনৈ রক রক প্রন াজে? – একজন নতুন ট্রেডার হরল, আপরন হেরতাবা রর্ন্তা কররবন ফররক্স
ট্রেড করার জনয রক রক প্ররোজন হে। আসরল বযাপারটি অরনক ট্রবর্ী সহজ। এক ট্রকাোে ফররক্স মারকে ে আপরন আপনার
পরকরে রনরে ঘু ররত পাররবন! অবাক হরেন? আপনার েরদ একটি স্মােেরফান োরক তাহরলই আপরন ফররক্স ট্রেড শুরু
কররত পাররবন এবিং এর সারে প্ররোজন পররব ইন্টাররনে কারনকর্ন এর। এিাোও, আপনার েরদ রনজস্ব করম্পউোর
োরক তাহরল ফররক্স ট্রেড কররত পাররবন খু ব সহরজই। এই সম্পরকে রবস্তাররত জানরত ‘ফনিক্স কেরডং টুলি’
আটিেরকলটি পরে রনন।

1.4. রকভানে ফনিক্স মানকণট কেনক আ কিা িম্ভে? – সহজ উত্তর হরে বাই/রসল করার মাধ্যরম। আপরন একটি
রনরদে ষ্ট কারররি ট্রপোর ট্রেড করর প্ররফে কররত পাররন। ট্রেমন, একজন ট্রদাকানী- কম দারম একটি পণয রকরন একেু ট্রবর্ী
দারম আপনার কারি রবরি করর। ফররক্স মারকে রে প্রাে সবরকিু ই ট্রেড করা হরে োরক রকন্তু তার মরধ্য সবরর্রে ট্রবর্ী
পররমাণ হরে কারররি ট্রপোরর ট্রেড। একটি মু দ্রার রবপরীরত অনয একটি মু দ্রার ট্রকনারবর্া করর প্ররফে করা োে। রবস্তাররত
জানরত আমারদর, ‘ফররক্স ট্রেরক আে’ এই আটিেরকলটি পেুন।

1.5. িফল কেডানিি রকছু গুণ - ফররক্স মারকে ে ট্রেরক প্ররফে করাো েতো সহজ তার ট্রেরক বে কষ্ট হরে রনরজর
ইনরভরস্টর এমাউন্ট োরক ধ্রর রাখা। একজন দক্ষ্ ট্রেডার হরত হরল আপনারক অবর্যই রকিু রনেম ট্রমরন র্লরত হরব।
তধ্েে, ইোর্রি এবিং প্ররফে করার মানু রর্কতা হরে প্রেম র্তে । একজন দক্ষ্ ট্রেডাররর রকিু গুণােরল ট্রজরন রনন।
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প্রােরমক কে রেষ জােনৈ হনে
1.1.

রকভানে কেড শুরু কিনেে? – এই অিংরর্, আপরন রকভারব আপনার করম্পউোরর ফররক্স এর ট্রেরডিং
প্ল্যােফমে ইিেল কররবন এবিং ট্রসই সফেওেযার ট্রসে-আপ কররবন ট্রস রবষরে বণেনা করা আরি। আর্া করর
আপনার বু ঝরত ট্রকানও অসু রবধ্া হরব না। রবস্তাররত পোর জনয আমারদর এই আটিেরকলটি ‘কেনডি শুরু’ পরে
রনন।

1.2.

ফনিক্স চাটণ িরিরচরৈ - ফররক্স ট্রেরডিং োরমেনারল ৩ ধ্ররনর র্ােে পাওো োে। এখন আমরা রর্খব রকভারব
এই রতন ধ্ররনর র্ারেের অেে বু ঝা োে। একজন নতুন রহসারব আপনার কারি এই র্ােে স্পষ্ট নাও হরত পারর। এর
জনয আমারদর ‘চাটণ িরিরচরৈ’ আটিেরকলটি পেুন। ১. লাইন র্ােে ২. বার র্ােে ৩. কযারেলরস্টক র্ােে ।

1.3.

ফনিক্স কেড কিাি আদর্ণ িম - ট্রেরডিং এর জনয ট্রবস্ট সমে রনধ্োররণর আরগ আমারদর ফররক্স
মারকে রের ২৪ ঘণ্টা সমে ট্রদরখ ট্রনওো উরর্ত। ফররক্স মারকে ে ট্রমাে ৪ো বে ট্রেরডিং োইম আরি, Sydney
session, Tokyo session, London session, এবিং New York session । প্ররতযকো ট্রেরডিং োইম
তারদর রনজ রনজ ট্রলাকাল রবজরনস এর সমে অনু োেী ট্রখারল এবিং বন্ধ হে। রেস্তারিৈ।

1.4.

ফনিক্স রিনেট রক? - আমরা েখন একটি Trade open করর তখন ট্রেডটি একেু লরস open হে। এই
লসোরক বরল Spread. এো ট্ররাকাররর প্ররফে। ট্ররাকাররর ট্রসই প্ররফে ট্রেরক রকিু অিংর্ ট্রফরত পাওোই হরে
রররবে (Rebate)। রেস্তারিৈ িড়ুে।

1.5.

৩ ধিনেি এোলাইরিি এি িানে িরিচ । - ফররক্স মারকে রে মূ লত রতন ধ্ররনর এনালাইরসস ররেরি।
এখন আমরা আপনারক এই এনালাইরসস গুরলার সারে পররর্ে করররে রদরবা। এর রভরত্তরতই আপনারক ট্রেরড
এরি রনরত হরব। ট্রজরন রনন রকভারব। 1. Technical Analysis 2. Fundamental Analysis
3.
Sentimental Analysis

1.6. আিরে রক ধিনেি কেডাি? – ফররক্স ট্রেরডিং এর ধ্রণ অনু োেী রকিু ভাগ আরি। আপরন েরদ বু ঝরত
পাররন আপরন ট্রকান ধ্ররনর ট্রেডার তাহরল ট্রেড কররত আপনার ট্রকানও ধ্ররনর সমসযা হরব না। এই
আটিেরকল ট্রেরক আপরন জানরত পাররবন, কেরডং এি ধিণ সম্পরকে ।
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কেড শুরু কিাি আনগ রকছু কিেী
1.1. িানিাটণ এেং কিরিনেন্স রক? – ফররক্স ট্রেরডর একটি অরবরিদ্দ অিংর্। আপরন েরতা ধ্ররনর ইরেরকের
বযবহার কররন না ট্রকন তার মরধ্য এটি হরে সবরর্রে ট্রবর্ী কােেকরী। সারপােে এবিং ট্রররজরস্টি হরে ফররক্স
ট্রেরডিং এর বহুল পরররর্ত এবিং বহুল বযবহৃত একটি কনরসপ্ট। প্ররতযক ট্রেডার তারদর রনজ রনজ আইরডো
বযবহার করর সারপােে এবিং ট্রররজরস্টি পররমাপ করর োরকন। র্লু ন আমরা প্রেরম এর ট্রবরসক আরগ ভারলা করর
ট্রজরন ট্রনই-রেস্তারিৈ (রিক করুে)

1.2. কেন্ড লাইে এেং এি কাজ – ট্রেেলাইন হরে ফররক্স ট্রেরডিং এর ট্রেকরনকযাল এনালাইরসরস বযবহৃত েুল
গুরলার মরধ্য সবরর্রে ট্রবর্ী বযবহৃত।আপরন েরদ এটিরক সঠিকভারব আুঁকরত পাররন, তাহরল এটি আরও
অনযানয ইরেরকেররর মতই সঠিক ট্রেে রনরদে র্না রদরব। রকন্তু খু ব দুঃখজনক হরি, ট্রবর্ীরভাগ ট্রেডারই এই
ট্রেেলাইনরক সঠিকভাব আুঁকরত পাররন না। সম্পূ ণে সঠিকভারব ট্রেেলাইন আুঁকার জনয আপনারক প্রেরম র্ারেে
দইটি প্রধ্ান েপ (tops) অেবা ট্রবােম (bottoms) খুুঁ রজ ট্রবর কররত হরব এবিং ট্রসটিরক েু ি কররত হরব। কঠিন
মরন হরে? না অরনক সহজ এো! এই কাররনই আমরা এত ট্রবর্ী ভুল করর। এই আটিেরকলটি ‘কেন্ডলাইে’
রবস্তাররত
পেরল
আপরন
এই
রবষরে
আরও
ট্রবর্ী
জানরত
পাররবন।

1.3. ফনিক্স চযানেল রক? - আমরা েরদ ট্রেেলাইন রেওরররক আর একেু এরগরে রনরে োই এবিং একটি
সমান্তরাল (parallel) লাইন আুঁরক ট্রেো আপরেে অেবা ডাউনরেে এর রদক রনরদে র্ করর তাহরল আমরা
একটি র্যারনল (channel) ট্রপরে োরবা। ফররক্স ট্রেরডর অনযানয ট্রেকরনকযাল এনালাইরসরসর মতই Forex
Channel, একটি ভারলা বাই (buy) অেবা ট্রসল (sell) এর এরি রনরদে র্ করর োরক। র্যারনরলর ট্রবােম এবিং েপ
একটি রনরদে ষ্ট এররোর সারপােে এবিং ট্রররসরস্টি ট্রক রনরদে র্ করর োরক। ফররক্স র্ারেে রতন ধ্ররনর র্যারনল পাওো
োেুঃ
o আপ চ্যারনল-Ascending channel (higher highs and higher lows)
o ডাউন চ্যারনল-Descending channel (lower highs and lower lows)
o সমতল চ্যারনল-Horizontal channel (ranging)
র্যারনরলর সম্পরকে রবস্তাররত জানার জনয এবিং সঠিক ভারব আুঁকার জনয আমারদর ‘চযানেল’ আটিেরকলটি পেুন।
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কযানন্ডলরেক িযাটানেণ ি রেরভন্ন রেষ
1.1. কযানন্ডলরেক িযাটানেণ ি অেণ - ফররক্স ট্রেরডিং এর জনয কযারেলরস্টক পযাোরনের গুরুত্ব অপররসীম।
নতুন োরা ট্রেড কররি তারা প্রােই এই রবষেটিরক এরেরে োই। আপরন েরদ, ভারলা করর এই কযারেলরস্টক
পযাোনে বু রঝ ট্রেড কররত পাররন তাহরল আপরন আরগ ট্রেরকই ধ্ারনা কররত পাররবন প্রাইস ট্রকাোে ট্রেরত
পারর রকিংবা ট্রকান ট্রেরের ভরবষযৎ ট্রকান রদরক ট্রেরত পারর। আপনারদর সু রবধ্ার কো মাোে ট্রররখ এই
পযাোনেগুরলারক একটি রনরদে ষ্ট র্ারেের মাধ্যরম রদরেরি। কযানন্ডলরেক িযাটােণ সম্পরকে রবস্তাররত জানু ন।

1.2. ডােল টি এেং ডােল কোটম িযাটােণ - Double Top হরি একটি ট্রেড reversal Pattern ট্রেো
একটি বে রকরমর মারকে ে মু ভআপ এর পর হরে োরক।- মরন রাখরবন, double tops, double bottoms হরে
রবপরীতমু খী ট্রেে রনরদে র্ করর এবিং এটি শুধ্ু মাত্র একটি র্রির্ালী আপ অেবা ডাউন ট্রেরের পর ট্রদখা োে।
ফররক্স ট্রেডাররদর কারি এই পযাোনে খু ব ট্রবর্ী জনরপ্রে। রেস্তারিৈ ট্রজরন রনন।

1.3. কহড এেং কর্ালডাি িযাটােণ - একটি

শিপেীতমুখী ট্রেন্ড ফেরমিন পযাটানন। ট্রেডােো এই পযাটানন

িযিহাে করে এশি শনরে থারকন। ডািল টপ এিং ট্রিাটম পযাটারননে মতই এখারনও আমো একটি
শনশদন ষ্ট পরেরে শিরে এশি শনি যারত করে মারকন ট ট্রেে বু রঝ প্ররফে কররত পারর। এই রবষরে রবস্তাররত

জানার জনয আমারদর ‘Head & Shoulder’ এই আটিেরকলটি পেুন।

1.4. ওন জ চাটণ িযাটােণ - এই পযাোনে রনরদে র্ করর ফররক্স ট্রেডাররা এই প্রাইরসর পরবতী মু ভরমন্ট ট্রকাোে
রনরে োরব। Wedge pattern মূ লত, মারকে ে প্রাইরসর ধ্ারাবারহকতা অেবা রবপরীতমু খী পররবতে ন রনরদে র্ করর।
এর মরধ্য ররেরি Rising Wedge পযাোনে, Falling Wedge পযাোনে এবিং অনযানয। আপনারদর সু রবধ্ার কো
মাোে ট্রররখ আমরা রবরভন্ন ধ্ররনর এই ওন জ িযাটােণ রনরে আরলার্না করররি। আর্া করর আপনার বু ঝরত
ট্রকানও অসু রবধ্া হরব না। এিাোও, প্ররতটি আটিেরকরল উদাহরণ সহ ট্রদো আরি ো আপনার বু ঝরত সহজ হরব।

েরদ ট্রকানও র্ােে পযাোনে বু ঝরত আপনার সমসযা হে তাহরল আমারদর সারপারেে ট্রোগারোগ করুন। সহােতা পারবন অবর্যই।
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জেরপ্র িে ইরন্ডনকটি
1.1. Moving Average

িম্পনকণ রেস্তারিৈ -

Moving Average হরে ফররক্স ট্রেডাররদর জনয সবরর্রে

গুরুত্বপূ নে ইরেরকের । একটি রনরদে ষ্ট সমরের মরধ্য মারকে রের এভাররজ প্রাইজ ভযালু ট্রকমন রিল তা ট্রবাঝার জনয
মু রভিং এভাররজ বযবহার করা হে। মু রভিং এভাররজ সম্পরকে ভাল ধ্ারনা আরি এমন ট্রেরকারনা ট্রেডার মু রভিং
এভাররজ এর সাহারেয খু ব সহরজই মারকে রের ভরবষযৎ অবস্থান সম্পরকে ধ্ারনা কররত পারর। মু রভিং এভাররজ
ইরেরকেরটি ট্রমোরেডার ইরেরকের রলরস্ট রডফল্ট রহরসরব ট্রদো আরি। রবরভন্ন ধ্ু ররনর মু রভিং এভাররজ
সম্পরকে রবস্তাররত জানু ন। রেস্তারিৈ।
1.2. Stochastic িম্পনকণ রেস্তারিৈ - এটি অনযতম ফররক্স র্ােে এনালাইরসস ইরেরকের ট্রেো আপনারক মারকে ে
ট্রেে ট্রকাোে রগরে ট্রর্ষ হরত পারর তার একো ধ্ারনা প্রদান করর োরক। Stochastic হরে একটি oscillator
ট্রেো আপনারক মারকে ে Overbought নারক Oversold এো বু ঝরত সাহােয করর। এটির একটি রনরদে ষ্ট পররমাপক
ট্রেল আরি োর ট্রভলু 0-100 এর মরধ্য োরক। িম্পূ ণণ কজনে রেে।
1.3. MACD

িম্পনকণ রেস্তারিৈ -

Moving Average Convergence Divergence.এই ইরেরকেরটি

মু রভিংএভাররজ ট্রকলকুরলে করার মাধ্যরম ট্রেডাররক নতুন একটি ট্রেে হরে রকনা তা বু ঝরত সাহােয করর ট্রসো
Bullish ট্রহাক রকিংবা Bearish ট্রহাক। ট্রমােকো, আমারদর জনয সবরর্রে বে কো হরে নতুন ট্রকান ট্রেে
হরে রকনা ট্রসো ধ্ররত পারা কারন, সবরর্রে ট্রবর্ী প্ররফে মারকে ে ট্রেে ট্রেরকই পাওো োে। MACD রনরে
জানু ন।
1.4. RSI

িম্পনকণ রেস্তারিৈ - অরনকো stochastic এর মতন কাজ করর অেোৎ এটিও মারকে রের Overbought

এবিং Oversold করের্ন রনরদে র্ করর। এটিরও একটি পররমাপক ট্রেল ররেরি োর ট্রভলু 0-100 পেেন্ত হরে োরক।
েখন রররডিং 30 এর রনরর্ র্রল আরস তখন এটি আপনারক Oversold এবিং েখন রররডিং 70 এর উপরর র্রল োে
তখন আপনারক Overbought করের্ন রনরদে র্ করর। এই ইরেরকের সম্পরকে রবস্তাররত জানরত আমারদর RSI
Indicator আটিেরকলটি পরে রনন।
1.5. Bollinger Bands িম্পনকণ রেস্তারিৈ - এটি ফররক্স ট্রেডাররদর কারি খু ব জনরপ্রে একটি ইরেরকের।
মূ লত মারকে রের মু ভরমন্ট বু ঝরত বযবহার করা হে। এক কোে এটি আপনারক জানারব মারকে রের মু ভরমন্ট রক
এখন High নারক low. েখন Band গুরলা একটি অনযটির কািাকারি োরক তখন মারকে রের মু ভরমন্ট Low োরক
আর েখন মারকে রের মু ভরমন্ট োরক তখন Band গুরলা প্রর্স্থ হরে োে। রকভারব বযবহার কররবন কজনে রেে।
1.6. Ichimoku িম্পনকণ রেস্তারিৈ - Ichimoku Kinko Hyo এর অেে হরে = এক দৃরষ্টরত র্ারেের ভারসাময
অবস্থা। বু ঝরত একেু কষ্ট হরলও এো আপনার ফররক্স ট্রেরডর জনয আর্ীবোদ রহসারব কাজ কররব। জাপারনজ এই
ইরেরকের রদন রদন ফররক্স ট্রেডাররদর কারি অরনক ট্রবর্ী জনরপ্রে হরে উরঠরি। োরা প্ররফর্নাল ট্রেরডিং
কররন তারা এই ইরেরকের সবরর্রে ট্রবর্ী বযবহার করর োরকন। এই ইরেরকের সম্পরকে রেস্তারিৈ জানু ন।
আপনারদর সু রবধ্ার কো মাোে ট্রররখ আমরা এটি একটি রভরডও ওন রেোনিি মাধ্যরম উপস্থাপন করার ট্রর্ষ্টা
করররি।
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রকভানে কেরডং একাউন্ট খু লনেে?
আমরা আরগই আপনারদর বরলরি, আমরা এই আটিেরকরল ট্রকানও রনরদে ষ্ট ট্ররাকার রকিংবা তারদর সারভে স আপনারদররক
জানারনা, তারদর ট্রকান প্রর্ারনা কররি না। আপনারদর সু রবধ্ার জনয, বািংলারদরর্ ট্রেসব ট্ররাকার জনরপ্রে শুধ্ু মাত্র তারদর
সম্পরকে ই আপনারদর সামরন তুরল ধ্রার ট্রর্ষ্টা করররি।
োরা ফররক্স ট্রেরড নতুন তারদর জনয একটি ভারলা ট্ররাকার পিন্দ করা অরনকোই কষ্টকর হরে োে। কারণ অনলাইরন
খুুঁ জাখুুঁ রজ কররল আপরন প্রাে সব ট্ররাকারররই রকিু ভারলা এবিং রকিু খারাপ রদক পারবন। সব ট্ররাকারই ভারলা ।
েৈুেনদি জনয আমারদর পরামর্ে হরে- Instaforex/ ইিোফররক্স । োরা নতুন ট্রেড কররিন তারদর জনয প্রেরম বে
ধ্ররনর অেে রডরপারজে করা অরনকোই কষ্টকর হরে োে। তাই তারদর জনয ইিোফররক্স আদর্ে। এই ট্ররাকার সবরর্রে
কম অেে রডরপারজে করার সু রবধ্া প্রদান করর তার সারে রবরভন্ন ধ্ররনর রডরপারজে ট্রবানারসর সু রবধ্া ট্রদে। আপরন র্তে সারপরক্ষ্ এই ট্রবানাস উরত্তালনও কররত পাররবন।
প্রােরমক পেোরে োরা ট্রেড রর্খরত র্ারেন তারদর জনয, আমারদর পিন্দ হরে, Instaforex । এটি একটি মাইরিা
লরের ট্ররাকার সু তরািং আপনার প্ররফে/লস হরব অরনক কম। ভারলা করর ট্রেড রর্খার পর আপরন অনয ট্রকানও ট্ররাকার
পিন্দ করর রনরত পাররবন। ইিোফররক্স ট্ররাকার সম্পরকে ত েরদ আপনার ট্রকানও প্রশ্ন ট্রেরক োরক তাহরল আমারদর
ওরেবসাইরের ‘ইন্সটাফনিক্স করাকাি’ আটিেরকলটি ট্রদখরত পাররন। আপরন এখারন রবস্তাররত জানরত পাররবন।
োিা অনেকরদে ধনি কেড কিনছে, তারদর জনয পরামর্ে হরে WesternFx করাকাি। স্টযাোডে লে এর এই
ট্ররাকার আমারদর ট্রদখা অনযানয ট্ররাকাররর ট্রেরক সবরর্রে দ্রুত ট্রেড এরক্সরকউর্ন কররত সহােতা করর োরক। ট্রেখারন
অনযরকানও ট্ররাকারর এরি ট্রনোর সমে আপরন বার বার Re-quote ট্রদখরত পারবন ট্রসখারন এই ট্ররাকারর ট্রসই সম্ভাবনা
খু বই কম।
এরদর ভারলা সারভে স এবিং দ্রুত ট্রেড এরক্সরকউর্ন োইম এর কাররণ আমারদর ট্রদরর্ এই ট্ররাকাররর জনরপ্রেতা রদন রদন
ট্রবরেই র্রলরি। এর আর একটি বে সু রবধ্া হরে, আপরন এই ট্ররাকারর সরাসরর োকা রডরপারজে কররত পাররবন অেোৎ
আপনারক ট্রকানও ধ্ররনর $ রকনে তারপর রডরপারজে করার প্ররোজন পররব না।
এিাোও, আপনার েরদ একাউন্ট সিংিান্ত ট্রকানও ধ্ররনর অরভরোগ ট্রেরক তাহরল সবার ট্রেরক তাোতারে এর সহােতা
পারবন। WesternFx ট্ররাকার, সরাসরর আমারদর ওরেবসাইরে তারদর ক্লারেন্ট সারপােে প্রদান করর োরক। আপনার েরদ
এই ট্ররাকার সিংিান্ত ট্রকানও সমসযা হে তাহরল আমারদর ওরেবসাইরে ট্রেরক তারদর সারপােে ট্রপরত পাররবন।
এই ট্ররাকার সম্পরকে ত রবরভন্ন ধ্ররনর আটিেরকল আমরা ট্রররখরি আপনারদর জনয। আর্া করর আপরন এই আটিেরকলগুরলা
পরে আরও ট্রবর্ী জানরত পাররবন এবিং রসখরত পাররবন। WesternFX করাকাি সম্পরকে রবস্তাররত জানু ন।
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রকভানে টাকা কলেনদে কিনেে?
আমরা সবরর্রে ট্রবর্ী সরন্দরহ োরক, রকভারব এই ফররক্স মারকে রে অেে ট্রলনরদন কররবা এই রবষরে। ট্রেরহতু বািংলারদর্ ট্রেরক সরাসরর ফররক্স
মারকে রে অেে রডরপারজে করার ট্রকানও সুরোগ ট্রনই সুতরািং ট্রেডাররদর অনয রকিু উপারে োকা রডরপারজে এবিং উরত্তালন করার প্ররোজন হে।
আমারদর ট্রদর্ ট্রেরক সবরর্রে রনরাপরদ ফররক্স এবিং বাইনারর ট্রেরড অেে রডরপারজে করার মাধ্যম হরে Neteller এবিং Skrill । বািংলারদর্
ট্রেরক োরা ফররক্স ট্রেড কররন তারদর প্রােই ৯৮ ভাগ এই দটির মাধ্যরমই অেে ট্রলনরদন করর োরকন। আমরাও আপনারক পরামর্ে রদরবা এই
দই মাধ্যরমর সাহারেয োকা ট্রলনরদন করার জনয। অনয ট্রকানও উপারে অেে ট্রলনরদন কররবন না।
আমারদর ট্রদরর্ সবরর্রে জনরপ্রে হরে Neteller । লেন রভরত্তক এই প্ররতষ্ঠান, বািংলারদর্
ট্রেরক সরাসরর আপনারক একাউন্ট ট্রখালার সু রবধ্া প্রদান করর এবিং অেে ট্রলনরদন করার ট্রক্ষ্রত্র
আপরন এরদর রবশ্বাস কররত পাররন। এটি FCA ট্ররগুরলরেড একটি প্ররতষ্ঠান সু তরািং আপনার
োকা এখারন রনরাপদ। রি ট্রনরেলার একাউন্ট ট্রখালার জনয ‘একাউন্ট খু লুন’ এই রলিংরক রক্লক
করুন। একাউন্ট ট্রখালার পর আপনারক অবর্যই আপনার একাউন্টরক ট্রভররফাই করর রনরত
হরব। একাউন্ট ট্রভরররফরকর্রনর পরিোর রবস্তাররত জানরত আমারদর এই আটিেরকলটি
‘Neteller Verification’ পরে রনন। এই আটিেরকরল রবস্তাররতভারব রলখা আরি রকভারব
আপরন আপনার Neteller Account ট্রভররফাই কররবন। েরদ আপনার একাউন্ট ট্রভরররফরকর্ন
কররত ট্রকানও ধ্ররনর সমসযা হে তাহরল আমারদর সারে ট্রোগারোগ কররত পাররন।

ফররক্স মারকে রে অেে রডরপারজে করার আর একটি জনরপ্রে মাধ্যম হরে Skrill । এই
প্ররতষ্ঠানটি পূ রবে MoneyBookers নারমও পরররর্ত রিল। আমারদর ট্রদরর্ এই Skrill অরনক
ট্রবর্ী পররমাণ জনরপ্রে একটি ট্রপরমন্ট করার মাধ্যম। এর প্রধ্ান কারণ হরে, এটি খু ব সহরজ
পাওো োে এবিং এর মাধ্যরম আপনার অরজেত অেে সরাসরর আপনার ট্রলাকাল বযািংক একাউরন্ট
েযািফার করর রনরত পাররবন। এিাোও, আপরন েরদ Skrill এর VIP Member হরত পাররন
তাহরল আপরন এর একটি Master Card পারবন োর মাধ্যরম পৃ রেবীরত ট্রেরকারনা ATM
ট্রেরক সরাসরর োকা তুরল রনরত পাররবন ট্রসরকরের মরধ্য। রি এই একাউন্ট ট্রখালার জনয এই
রলিংক ‘Skrill Account’ রক্লক করুন। একাউন্ট ট্রখালার পর আপনারক ট্রভররফাই করর রনরত
হরব। এর জনয আমারদর এই আটিেরকলটি ‘Account Verification’ পেুন। এখারন
ট্রভরররফরকর্রনর জনয সমস্ত তেয ট্রদো আরি।

লক্ষ্য কররবন, ট্রকানও রুপ ভুল তেয রদরে একাউন্ট ওরপন কররবন না। এবিং একাউন্ট ট্রভররফাই করার জনয প্ররোজনীে তেযারদ, ট্রেমন- NID/Driving
Lisence/Passport এবিং ঠিকানা ট্রভররফাই করার জনয Bank Statement/Utility Bill এর করপ োকরত হরব। েরদ আপনার কারি এই তেযগুরলা না োরক তাহরল
একাউন্ট ট্রখালার দরকার ট্রনই। ভুল তেয রদরে একাউন্ট খু রল োকরল আপরন রনরজই পরে রবপরদ পররবন। প্ররোজরন আমারদর ইরমইল করুন।
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রেরভন্ন করাকাি রেন আনলাচো
Instaforex – বািংলারদরর্ এই ট্ররাকার খুবই জনরপ্রে এবিং রবশ্ববযাপী এরদর
গ্রাহক ররেরি প্রাে ৭০ লরক্ষ্রও ট্রবর্ী। োরা নতুন ফররক্স ট্রেড কররিন তারদর
জনয এই ট্ররাকার হরে আদর্ে। এখারন আপরন সবেরনম্ন $5 রডরপারজে করর ট্রেড
শুরু কররত পাররবন। এই ট্ররাকার সবরর্রে ট্রবর্ী পররমাণ ট্রেরডবল রডরপারজে
ভনাস প্রদান করর ো নতুন ট্রেডার রহসারব সবরর্রে ভারলা।

SuperForex –

ট্রবর্ ভারলা একটি ট্ররাকার। এই ট্ররাকাররর তেয মরত

বািংলারদরর্ এর গ্রাহক সিংখযা প্রাে ২ লক্ষ্। ট্ররগুরলরেড এই ট্ররাকার ট্রেড করার
জনয রবরভন্ন সু জগ-সু রবধ্া প্রদান করর োরক। এরদর ররেরি রবরভন্ন ধ্ররমর
রডরপারজে ট্রবানারসর সু রবধ্া ট্রসই সারে ররেরি বািংলারত ক্লারেন্ট সারপােে। এই
ট্ররাকার রবরভন্ন ধ্ররনর ট্রেরডিং একাউন্ট ট্রখালার সু রবধ্া প্রদান করর োরক।

WesternFX - স্টযাোডে লরের ট্ররাকার রহসারব আমারদর ট্রদরর্ এই
ট্ররাকার অরনক জনরপ্রে। এরদর সবরর্রে ভারলা সু রবধ্া হরে এর ট্রেরডিং
এরক্সরকউর্ন োইম অরনক দ্রুত। অেোৎ, আপনার এরি রনরত ট্রকানও ঝারমলা
হরব না। এিাোও ট্ররগুরলরেড এই ট্ররাকারর, আপরন সরাসরর োকা রডরপারজে
করার সু রবধ্া পারবন। আপরন েরদ ভারলা একটি স্টযাোডে লরের ট্ররাকার সম্পরকে
জানরত র্ান তাহরল আমরা এই ট্ররাকাররর পরামর্ে প্রদান কররবা।

Exness –

Real Madrid ফু েবল ক্লারবর অফরসোল স্পির এই
স্টযাোডে লরের ট্ররাকার সম্পরকে রবস্তাররত বলার রকিু ট্রনই। সবাই এই নারমর
সারে পরররর্ত। এই ট্ররাকাররর সবরর্রে বে সু রবধ্া হরে এটি স্বেিংরিেভারব
গ্রাহরকর অেে ট্রলনরদন করর োরক। অেোৎ, আপনার একাউন্ট ট্রেরক প্ররফে
উরত্তালরনর জনয করেক ট্রসরকরের ট্রবর্ী লাগরব না।

www.fxbangladesh.com

info@fxbangladesh.com

Call: +8801558006880

ডাইভািনজন্স কেরডং এি রকছু রেষ
1.1. ডাইভািনজন্স কেরডং রক? - এক কোে, ডাইভাররজি ট্রেরডিং হরে মারকে রে প্রাইস এবিং ইরেরকেররর
মু ভরমরন্টর মধ্যকার পােেকয। মারকে ে প্রাইস এবিং ট্রমারমন্টাম সাধ্ারণত একই সারে মু ভ করর োরক। েরদ
মারকে ে প্রাইরস হাই াি হাই (higher high) হে তাহরল ট্রমারমন্টাম অরেরলের (oscillator) ও হাই াি
হাই (higher high) হরব। আবার েরদ, েরদ মারকে ে প্রাইরস কলা াি কলা (lower low) হে তাহরল
ট্রমারমন্টাম অরেরলের (oscillator) ও কলা াি কলা (lower low) হরব। েরদ এরকম না হে তাহরল বু ঝরত
হরব, মারকে ে প্রাইস এবিং অরেরলের এরক অরনযর ট্রেরক ডাইভাররজিং হরে। এই সম্পরকে রেস্তারিৈ িড়ুে।

1.2. ডাইভািনজন্স কেরডং রকভানে কিনেে? - ডাইভাররজি ট্রেরডিং প্রধ্ানত দই ধ্ররনর হরে োরক।
একটি হরে, Regular ডাইভাররজি ট্রেরডিং এবিং অনযটি হরে Hidden ডাইভাররজি ট্রেরডিং । আপনারদর
সু রবধ্ার কো মাোে ট্রররখ আমরা, এই দই রকরমর ডাইভাররজি ট্রেরডিং উদাহরণ সহ ‘ডাইভািনজন্স কেরডং’
আটিেরকরল রদরেরি। অনু গ্রহ করর রলিংরক রক্লক করর রবস্তাররত পরে রনন।

1.3. ডাইভািনজন্স কেরডং এ এরি কে াি ককৌর্ল - সমসযা হরে আমরা অরনক সমে অরনক আরগই
মারকে ে প্রাইরস এরি রনরে ট্রনই। সঠিক প্রাইস পরেরন্টর জনয আমরা অরপক্ষ্া করর না। ডাইভাররজি ট্রেরডিং এর
রকিু ট্রকৌর্ল আরি ট্রেো বযবহার করর আপরন সঠিক পরেরন্ট আপনার ট্রেরডর এরি রনরত পাররবন। েরদ আপরন,
আমারদর ট্রকৌর্লগুরলা ট্রমরন ডাইভাররজি ট্রেরডিং কররন তাহরল আপরন সঠিক স্থারন এরি রনরত পাররবন।
এই রবষরে রবস্তাররত জানার জনয ‘ডাইভািনজন্স ককৌর্ল’ আটিেরকলটি ভারলা করর পরে রনন।

1.4. ডাইভািনজন্স কেরডং এি প্রধাে র্ৈণ িমূ হ - আপরন েরদ আমারদর ট্রদো এই র্তে ট্রমরন ডাইভাররজি
ট্রেড করর োরকন তাহরল আরস্ত আরস্ত আপনার ডাইভাররজি ট্রেে রর্রিত করা এবিং এই ট্রেড ট্রেরক প্ররফে
করার সম্ভাবনা অরনকািংরর্ ট্রবরে োরব। আর েরদ আপরন এই রনেমগুরলা ট্রমরন না র্রলন তাহরল আমারদর
আর্া, আপনারদর বার বার আমারদর ওরেবসাইরে আসরত হরব এবিং বারবার আমারদর আটিেরকলগুরলারক মু খস্ত
কররত হরব। এই র্তে গুরলা সম্পরকে রবস্তাররত জানরত ‘ডাইভািনজনন্সি র্ৈণ ’ আটিেরকলটি পেুন।
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এডভান্স কেরডং এি রেষ
1.1. ফনিক্স রিভট িন ন্ট এোলাইরিি - রপভে পরেন্ট হরে ফররক্স র্ারেের সম্ভাবয সারপােে
এবিং ট্রররজরস্টি ট্রলরভল রনরদে রর্র একটি বহুল বযবহৃত মাধ্যম। রপভে পরেন্টরক আপরন আপনার র্ারেে প্ররবর্
করান এবিং এটির সারপােে এবিং ট্রররসরেি ট্রলরভল সম্ভাবয মারকে ে প্রাইস একর্রনর পররবতে নরক রনরদে র্ কররব।
মারকে ে প্রাইস একর্ন বু ঝার জনয রপভে পরেন্ট ফরররক্স অরনক জনরপ্রে একটি মাধ্যম। এটি ট্রেডাররক মারকে ে
প্রাইরসর সম্ভাবয মু ভরমন্ট সম্পরকে ধ্ারনা প্রদান করর োরক। ট্রেমন আপরন ট্রকাোে বাই অেবা ট্রসল এরি রনরবন,
প্রাইরসর ররভাসোল পরেন্ট রর্রিত (ট্রেখারন রগরে প্রাইস রবপরীত রদরক রফরর আরস( করার জনয ট্রেডাররা রপভে
পরেন্ট বযাপকভারব বযবহার করর োরকন। রপভে পরেন্ট কযালকুরলে করা এবিং রবস্তাররত জানার জনয ‘রিভট
িন ন্ট’ আটিেরকল ট্রদখু ন।

1.2. স্কারপং রক? - ফররক্স ট্রেরডিং এর সবরর্রে দ্রুততম ট্রেড হরে োরল্পিং। এই ধ্ররনর ট্রেড গুরলা মূ লত করেক
ট্রসরকে ট্রেরক শুরু করর করেক রমরনরের জনয হরে োরক। ফররক্স োল্পাররদর প্রধ্ান মন্ত্র হরে, মারকে রে েখন
মু ভরমন্ট ট্রবর্ী োরক তখন ট্রিাে প্ররফে ট্রবর করর রনরে আর্া এবিং এোর পু নারাবৃ রত কররত োকা। োরল্পিং ট্রেরডিং
এর জনয সূ ক্ষ্ম নজর এবিং দ্রুত রর্ন্তা সবরর্রে ট্রবর্ী পররমান প্ররোজন। রেস্তারিৈ িড়ুে ।

1.3. Fibonacci িম্পনকণ রেস্তারিৈ - Fibonacci একটি রনখু ত গণনাকারী গারণরতক পিরত বরল, Forex
Analyst রা এই গারণরতক পিরতটিরক Forex Platform এ বযবহার করার জনয “Fibonacci Retracement”
নারম একটি Tools ততরর করর । “Fibonacci Retracement” indicator/tools টি Forex মারকে রে সবোরধ্ক
বযবহৃত হে । কােণ মারকন রটে Trend ট্রবাঝার ট্রক্ষ্রত্র বা Trending Market-এ এই indicator টি খু ব
ভাল কাজ করর । এর রকিু রনরদে ষ্ট Golden Ration Level ররেরি, ট্রেগুরলারক Retracement Level ও
Extension Level বরল, অরনক এরক Pivot Point ও বরল োরকন । 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%
এগুরলা হরে Retracement Level, এবিং 100.0%, 127.2%, 161.8% এগুরলা হরে Fibonacci
Extension Level । রবস্তাররত জানরত ‘Fibonacci’ আটিেরকলটি পেুন।

1.4. রেউজ কেরডং – প্ররত সপ্তারহই রবশ্ববযাপী রকিু গুরুত্বপূ ণে অেেননরতক খবর রকিংবা ইরভন্ট প্রকারর্ত হে ো
সরাসরর ফররক্স মারকে েরক প্রভারবত করর োরক। একজন দক্ষ্ ফররক্স ট্রেডার হরত হরল আপনারক অবর্যই এই
সকল রনউজ এবিং ইরভন্টগুরলার প্ররত সজাগ দৃরষ্ট রাখরত হরব। আপনারদর সু রবধ্ার কো মাোে ট্রররখ আমরা
এই সব রনউজগুরলারক একটি কযারলোর রহসারব রদরেরি। প্ররতটি রনউরজর সমে বািংলারদরর্র সমে অনু োেী
ট্রদো আরি। সবসমেই ট্রকানও ট্রেরড এরি ট্রনোর আরগ ওই কারররি সম্পরকে ত ট্রকানও রনউজ ররেরি রকনা
ট্রসো ট্রদরখ রনন। ফনিক্স কযানলন্ডাি ।

www.fxbangladesh.com

info@fxbangladesh.com

Call: +8801558006880

োইোরি কেরডং িম্পনকণ
1.1. ফনিক্স এেং োইোরিি মনধয রকছু িােণ কয - সাধ্ারণত অরনরকই বাইনারর এবিং ফররক্স ট্রেডরক একই
রকম মরন করর োরকরলও এ দটি সম্পূ ণে আলাদা আলাদা। আপনারক ট্রেড শুরু করার পূ রবে জানরত হরব
ট্রকানটি আপনার জনয ভারলা হরব। অরনরকই আমারদর প্রশ্ন কররণ এই রবষরে তারদর সু রবধ্ার জনয আমারদর
এই ‘Forex Vs Binary’ আটিেরকল।অনু গ্রহ করর এই রলিংক ট্রেরক সম্পূ ণে আটিেরকলটি পরে রনন।

1.2. োইোরি কেড কিাি আদর্ণ িম – ২৪ ঘণ্টা এবিং সপ্তারহর ৭ রদন বাইনারর ট্রেরডিং করা ট্রগরলও আমরা
আপনারক অনু ররাধ্ কররবা, আমরা ট্রে সমেগুরলারক আপনারদর জনয রনবোর্ন করররি শুধ্ু মাত্র ট্রসই সমরে ট্রেড
করার জনয। এই সমরে ট্রেড কররল আপনার প্ররফে করার অনু পাত অরনক ভারলা োকরব। রবস্তাররত জানরত
আমারদর ওরেবসাইে ট্রেরক ‘োইোরি কেরডং টাইম’ আটিেরকলটি পরে রনন।

1.3. আিরে ফনিক্স োরক োইোরি কেডাি - অরনক ট্রেডারই আরিন োরা ফররক্স এবিং বাইনারর ট্রেড রনরে
সবসমেই রবরভন্ন ধ্ররনর রবভ্রারন্তর মরধ্য োরকন। রনরজরা বু ঝরতই পাররন না ট্রকানটি তার জনয ভারলা। কখনও
ফররক্স মারকে রে ট্রেড কররন আবার কখনও বাইনারর অপর্ন ট্রেড কররন। সঠিকভারব রনণেে না করার কাররন
প্রােই রবরভন্ন ধ্ররনর মানরসক অর্ারন্তরত োরকন এবিং ফলাফল স্বরূপ হে লস। তারপরও আবার নতুন করর শুরু
করার ট্রর্ষ্টা কররন এবিং আবারও একই ফলাফল। রেস্তারিৈ িড়ুে।

1.4. োইোরি কেড কের্ী লি ককে হ - বাইনারর ট্রেরডিং হরে প্ররফে করার অরনক সহজ একটি মাধ্যম রকন্তু
এোর জনয আপনারক আরগ বু ঝরত হরব ট্রকন ট্রবর্ীরভাগ ট্রেডার এখারন প্ররফে কররত পারর না। ট্রকউ অল্প রকিু
প্ররফে কররলও রদন ট্রর্রষ তার বযারলি হরে োে রডরপারজে এর ট্রেরক কম। অরনরকই আমারদর রজগ্জাসা
করররিন রকভারব কম লরস ট্রবর্ী প্ররফে করা োে। এই আটিেরকল তারদর জনয োরা বাইনারর ট্রেড খু ব ভারলা
করর কররত র্ান। ‘োইোরি এেং লি’ এই আটিেরকলটি পেরল এবিং এর রবষেগুরলা মাোে ট্রররখ ট্রেড কররল,
রনরশ্চত ভারব বলরত পারর রদন ট্রর্রষ আপনার প্ররফরের অনু পাতই ট্রবর্ী োকরব।
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োইোরি একাউন্ট এেং করাকাি
বাইনারর ট্রেড করার জনযও রকিু ট্ররাকার ররেরি। আপরন এখারন একটি রররেল একাউন্ট খু রল ট্রেড শুরু কররত পাররবন।
অনলাইরন খু জরল অসিংখয ট্ররাকার পারবন তরব সবরর্রে ভারলা একটি ট্ররাকার রনরে আজরক আপনারদর সারে পররর্ে
করররে রদব।
প্রেরম আপনারক একটি ট্রেরডিং একাউন্ট খু রল রনরত হরব এর জনয ‘একাউন্ট খু লুে’ এখারন রক্লক করুন। আপনার
ইরমইল আইরড এবিং সম্পূ ণে নাম রলরখ সাবরমে করুন এবিং প্রেরম প্রযাকটিস করর রনন। এই ট্ররাকারর ট্রেড করার অরভজ্ঞতা
অরনক ভারলা। এরদর 24/7 ক্লারেন্ট সারপােে ররেরি োর ফরল ট্রকানও সমসযা হরল আপরন সারে সারেই সহােতা পারবন।
এই ট্ররাকারর আপরন Neteller রকিংবা Skrill এর মাধ্যরম অেে রডরপারজে কররত পাররবন এবিং সবেরনম্ন $2 উরত্তালনও
কররত পাররবন। একটি ভারলা এবিং রনভে ররোগয ট্ররাকার রহসারব আমরা আপনারক এই ট্ররাকারর ট্রেড করার পরামর্ে প্রদান
কররি। এিাোও, আপনার েরদ এই ট্ররাকার সম্পরকে রবস্তাররত ট্রকানও রকিু জানার োরক তাহরল ‘োইোরি করাকাি
িরিরচরৈ’ আটিেরকলটি পরে রনন। এখারন আপনার প্ররোজনীে সমস্ত তেয ট্রদো আরি।

IQ Option Broker - আপরন ট্রেরকারনা ট্ররাকাররই বাইনারর ট্রেড কররত
পাররন রকন্তু েরদ আমারদর পরামর্ে র্ান তাহরল আমরা বলরবা IQ Option
Broker এর নাম। বাইনারর ট্ররাকার রহসারব এই ট্ররাকার অরনকরদন ধ্রর সারভে স
প্রদান কররি এবিং আমারদর ট্রদরর্ও আপরন এই ট্ররাকারর ট্রেড কররত পাররন।
এই ট্ররাকার বাইনারর ট্রেরডিং মারকে রে অরনক ট্রবর্ী জনরপ্রে। এর ট্রমাবাইল ট্রেরডিং
প্ল্ােফমে Play Store ট্রেরক এ পেেন্ত ডাউনরলাড হরেরি প্রাে ১ ট্রকাটি (10
Million) বারররও ট্রবর্ী। ট্রসই সারে এটি একটি ট্ররগুরলরেড বাইনারর ট্রেরডিং
ট্ররাকার এবিং পেেন্ত এটি প্রর্ুর পররমাণ এযাওোডে অজেন করররি। এর সবরর্রে বে
সু রবধ্া হরে, সবেরনম্ন $10 রডরপারজে করর আপরন ট্রেড শুরু কররত পাররবন এবিং
সবেরনম্ন $1 রদরে আপরন এরি রনরত পাররবন। এখারন আপরন প্রযাকটিস ট্রেডও
কররত পাররবন। এিাোও, এরদর প্রর্ুর পররমাণ ট্রেরডিং প্ররতরোরগতা হে ট্রেখারন
আপরন অিংর্গ্রহণও কররত পাররবন।
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োইোরি কেরডং ককৌর্ল িমূ হ
আপনারদর প্ররোজনীেতার কো মাোে ট্রররখ আমরা বাইনারর ট্রেড সম্পরকে ত রকিু ট্রেরডিং ট্রকৌর্ল আপনারদর সু রবদারেে
প্রকার্ করররি। আমরা রবশ্বাস করর, আপরন েরদ আমারদর প্রকারর্ত এইসব ট্রকৌর্ল অবলম্বন করর বাইনারর ট্রেড কররন
তাহরল আপনার প্ররফরের অনু পাত অরনকািংরর্ ট্রবরে োরব। এই সব ট্রকৌর্লগুরলা আমারদর ট্রেরডিং অরভজ্ঞতা ট্রেরক
ট্রনো এবিং আমরা এই ট্রকৌর্লগুরলা বযবহার করর ভারলা ফল ট্রপরেরি।
১) আমরা এখারন রসম্পল মু রভিং এভাররজ এর পররবরতে
এক্সনিানেেরর্ াল মু রভং এভানিজ (EMA) বযবহার
কররবা। এখারন আমরা রতনটি আলাদা আলাদা
এক্সরপারননরর্োল মু রভিং এভাররজ (EMA) বযবহার করররি।
ট্রেখারন,
েীল লাইে হনে– 6 রপররেরডর এক্সরপারননরর্োল মু রভিং
হলু দ লাইে হনে– 14 রপররেরডর এক্সরপারননরর্োল মু রভিং
লাল লাইে হনে– 26 রপররেরডর এক্সরপারননরর্োল মু রভিং
এভাররজ। রেস্তারিৈ জােু ে…

২) মারটিরেল রেওররর প্রধ্ান নীরত হরে আপরন প্রেরম ট্রেই
ট্রেড কররবন েরদ ট্রসোরত লস কররন তাহরল পররর ট্রেড
ডাবল লরে কররবন। ধ্রুন, একটি ট্রপোরর 1 Lot এর একটি
বাই/BUY এরি রনরলন। ট্রকানও কাররণ আপনার ট্রেডটি লস
ট্রহাল। সু তরািং, আপনারক এই লস ররকভার করার জনয
অনয আর একটি এরি রনরত হরব? আপরন পররর নতুন এরি
রনরবন ডাবল লরে অেোৎ 2 Lot । এোই হরে মারটিরেল
রেওরর। রেস্তারিৈ জােু ে ।

আমারদর আরও ট্রবর্ রকিু বাইনারর ট্রেরডিং ট্রকৌর্ল ররেরি। ট্রস
সম্পরকে রবস্তাররত জানরত ‘কেরডং ককৌর্ল’ রক্লক করুন।
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কমটানেডাি প্ল্যাটফমণ রেন রেস্তারিৈ

প্ররতটি ট্ররাকারই তারদর ক্লারেন্টরদররক একটি রনরদে ষ্ট োরমেনারলর মাধ্যরম ট্রেড সম্পাদন করার সু রোগ
প্রদান করর োরক। গ্রাহকগণ এই ট্রেরডিং প্ল্যােফরমে রনজস্ব ট্রেরডিং আইরড এবিং পাসওোডে রদরে লগইন করর
ট্রেড কররত পাররবন এবিং মারকে ে প্রাইরসর মু ভরমন্ট করম্পউোরর ট্রদখরত পাররবন।
MT= Meta Trader অেোৎ ো মাধ্যরম আপরন ফররক্স ট্রেড কররবন এবিং 4 হরে এই ভাসেন। এক কোে
MT4 হরে ট্রমো ট্রেডার এর ৪েে সিংেরণ। এটি একটি রবরর্ষারেত সফেওেযার ো বযাবহার করর আপরন
ফররক্স ট্রেড কররবন।
এই সফেওেযারটি প্ররতটি ট্ররাকার তারদর গ্রাহকগণরক প্রদান করর োরক। আপরন ট্রেই ট্ররাকারর ট্রেড
কররন ট্রসখান ট্রেরক এই সফেওেযারটি ডাউনরলাড করর রনরত পাররবন। আরজর আটিেরকরল আমরা
জনরপ্রে ট্ররাকার ইিোফররক্স এর ট্রেরডিং প্ল্যােফমে রনরে আরলার্না কররবা।
প্ররতটি ট্ররাকাররর ট্রেরডিং প্ল্যােফমে একই রকম। ট্রতমন ট্রকানও পােেকয ট্রনই তরব আপরন একটি ট্ররাকাররর
প্ল্যােফরমে অনয ট্ররাকাররর ট্রেরডিং একাউন্ট রদরে লগইন রকিংবা ট্রেড কররত পাররবন না। অেোৎ, আপরন
ইিোফররক্স এর MT4 Platform বযাবহার করর WesternFX ট্ররাকাররর ট্রেড কররত পাররবন না।
এই ট্রেরডিং প্ল্যােফরমের আরও রকিু সু রবধ্া ররেরি ো আপরন ট্রেড কররত বযবহার কররত পাররবন। এ
সম্পরকে রবস্তাররত জানরত আমারদর MT4 Platform আটিেরকলটি পেুন।
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ফনিক্স প্রৈািণা
ট্রবর্ রকিু রদন ধ্রর আমরা, আপনারদর কাি ট্রেরক ট্রবর্ রকিু অরভরোগ ট্রপরেরি ফররক্স এবিং বাইনারর ট্রেড রবষরে।
অরনরকই আমারদর অনু ররাধ্ করররিন এই Forex Scam রনরে োরত একটি আটিেরকল সবার সারে ট্রর্োর করর। আপনার
েরদ এধ্ররনর ট্রকানও অরভজ্ঞতা হরে োরক তাহরল আমারদর সারে ট্রর্োর করুন।
লক্ষ্য করুন, ফররক্স রকিংবা বাইনারর ট্রেড অরনক রররে রবষে। োরা এই ররে সম্পরকে বু রঝন তারদররকই এই ট্রেড করার
পরামর্ে প্রদান কররবা। এখারন আমরা রকিু Forex Scam সম্পরকে আপনারদর কারি তুরল ধ্রররি।









ট্রকানও ধ্ররনর রবজ্ঞাপন রকিংবা অেে উপাজেরনর প্ররলাভরন পরে ফররক্স ট্রেড কররবন না।
অরতররি মু নাফার প্ররলাভরন পরে ফররক্স ট্রেড কররবন না।
রবরর্ষ ট্রকানও ধ্ররনর Robot ককো কেনক রেিৈ োকুে। মরন রাখরবন ফররক্স মারকে ে কাররাও দ্বারা রনেরন্ত্রত হে না। Robot
েরদ এত ভারলা রনরদে র্ক রহসারব কাজ করত তাহরল িৃ রেেীনৈ Bill Gates িেণ ানিক্ষা ধেী োকনৈে ো।
১০০% রেরিৈ প্ররফট, এই ধ্ররনর রবজ্ঞাপন ট্রেরক দূরর োকুন।
রবরভন্ন প্ররতষ্ঠারন ফনিক্স িম্পরকণৈ ককািণ করার আরগ তারদর সম্পরকে োর্াই-বািাই করর রনন। মরন রাখরবন, অরনযর কাি ট্রেরক
রর্খার ট্রর্রে রনরজ কষ্ট করর রর্খরত পাররল সবরর্রে ট্রবর্ী সাফলয পারবন।
রনরজর ট্রেরডিং একাউরন্টর আইরড এেং িািও াডণ অনয কারও সারে ট্রর্োর কররবন না।
Neteller রকংো Skrill ট্রকনা ট্রবর্া করার আরগ অবর্যই সাবধ্ানতা অবলম্বন কররবন।
ট্রেড করার জনয অেয কানিাি উিি রেরেন াগ কররবন না। আপরন ো বু রঝন না ট্রসো না করাই ভারলা।



একজন ভারলা ট্রেডার হরত ট্রগরল, প্রযাকটিি ছাড়া ককােও রেকপ কেই। আপরন েত ট্রবর্ী জানরবন তরতা ট্রবর্ী রর্খরত
পাররবন। তাই রনরজর জানার ইোরক আরও ট্রবর্ী প্রসাররত করুন।



রররেল ট্রেড করার জনয, আরগ কডনমা/প্রযাকটিি কেড ভানলা কনি েু ঝুে। ট্রডরমা ট্রেড না করর কখরনা রররেল ট্রেড কররবন
না।
ফররক্স রকিংবা বাইনারর ট্রেড করার জনয সবসমে Neteller/Skill বযবহার করুন।








ট্রেরডিং একাউন্ট ট্রখালার জনয কখনো ভুল ৈেয প্রদাে কিনেে ো। এরত করর পরে আপরন রনরজই রবপরদ পররবন।
ট্রকানও রনরদে ষ্ট ট্ররাকারর ট্রেড করার আরগ ওই ট্ররাকাররর Client Agreement ভারলা করর পেুন এবিং বু ঝরত না পাররল ওই
ট্ররাকাররর সারপারেে ট্রোগারোগ করুন।
কারও কদখানদরখ কেড রেনেে ো রকিংবা কররবন না। দক্ষ্ ট্রেডার হরত হরল আপনারক আত্মরনভে রর্ীল হরত হরব।
Public Wifi ট্রনেওোরকে েু ি হরে ট্রেড কররবন না। কারণ ট্রসখারন Hack হবার সম্ভাবনা ট্রবর্ী োরক। রনরজর ট্রফান রকিংবা
করম্পউোর িাো অনয কাররাও রসরস্টম ট্রেরক ট্রেড কররবন না।
ট্রেই করম্পউোর রকিংবা ট্রফান ট্রেরক ট্রেড কররন ট্রসোরত অনয কারজর পররমাণ করমরে রাখরবন। অপ্রন াজেী এরপ্ল্নকর্ে
রকংো িফটও যাি ইন্সটল কিা কেনক রেিৈ োকুে এবিং রনভে ররোগয ট্রকানও ওরেবসাইে িাো বযবহার সীরমত করুন।

ঝুুঁরক িৈকণৈাাঃ ফররক্স এবিং বাইনারর ট্রেরডিং সবরর্ে ঝুুঁ রকর মারকে ে। এখারন রবরনরোগ করার পূ রবে রনরজ এই মারকে ে সম্পরকে রবস্তাররত
ট্রজরন রনন। েরদ আপরন মরন কররন এই ঝুুঁ রক আপরন গ্রহন কররত পাররবন না, তাহরল আরগ ট্রেরকই ফররক্স মারকে েরক রবদাে জানান। এরত
করর আপনার অেে এবিং সমে দটিই ট্রবুঁ রর্ োরব।
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Affiliated With

পশেরিরেআমরা ট্রর্ষ্টা করররি, আপনারদররক ফররক্স সম্পরকে
রকিু ভারলা গাইডলাইন প্রদান করার। এই কারজ আমরা
কতেুকু সফল জারন না, তরব আমারদর লক্ষ্য হরে,
আপনারক একজন দক্ষ্ ট্রেডার রহসারব গরে ট্রতালা।
আপনার গুরুত্বপূ ণে মতামত, আমারদর এই লরক্ষ্য
ট্রপৌিারত আরও অনু প্রারণত কররব। আপনার ট্রেরকারনা
প্ররোজরন আমারদর সারে ট্রোগারোগ করুন।
আমারদর ইরমইল রনউজরলোর সাবসস্ক্রাইব করর রাখু ন
োরত করর আপনারক সরাসরর গুরুত্বপূ ণে ইরমইল
আপরডে পাঠারত পারর।

Help Desk- info@fxbangladesh.com
Support – support@fxbangladesh.com
Finance – finance@fxbangladesh.com
Hotline+8801558006880, +8801818714683
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