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বড় �� েদখুন, ফেরে� ে�ড ক�ন

ঝঁুিক সংকৰ্া� সতকর্ তা
ফেরইন এ�েচঞ্জ বয্াপকভােব অনুমানিনভর্ র এবং জ�ল পৰ্কৃিতর, এবং এ� সকল 
িবিনেয়াগকারীেদর জনয্ উপেযাগী নাও হেত পাের। ফের� েটৰ্িডংেয়র ফেল অতয্িধক পিরমােণ 
মুনাফা বা েলাকসান হেত পাের। অতএব, আপিন েয পিরমাণ অথর্ েলাকসান িদেত পৰ্�ত নন 
েসই পিরমাণ অথর্ িবিনেয়াগ করা আপনার জনয্ যু��যু� নয়। ফের�মােটর্র পৰ্দত্ত 
পিরেষবা��ল বয্বহার করার আেগ, অনুগৰ্হ কের ফের� েটৰ্িডং স�িকর্ ত ঝঁুিকর বয্াপাের 
েজেন িনন এবং স�িত পৰ্দান ক�ন। পৰ্েয়াজেন আিথর্ক িবষেয় পরামশর্ গৰ্হণ ক�ন।

www.forexmart.com
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েফরইন এ�েচঞ্জ কী?
ফেরইন এ�েচঞ্জ হে� মুদৰ্া কৰ্য় এবং িবকৰ্য় করার জনয্ এক� ৈবিশ্বক অথর্বাজার, যার 

কাযর্কৰ্ম িদনরাত ২৪ ঘ�া ও স�ােহ ৫ িদন পিরচালনা করা হয়। 

পৃিথবীর বৃহত্তম ও সবেচেয় তরল এই বাজারেক forex বলা হেয় থােক, েযখােন েটৰ্িডংেয়র 
মাধয্েম  ৈদিনক ৪ ��লয়ন মািকর্ ন ডলােরর েলনেদন করা হয়।

ForexMart,
ভিবষয্েতর কাের�� 
েটৰ্ডারেদর পৰ্�ত করেছ!
জ�ল ForexMart মােকর্ েটর বয্াপক সেুযাগ কােজ লাগােত ফের�মাটর্েক আপনার সহায়তায় 
িনেয়া�জত ক�ন। এই বই�র মাধয্েম আপিন সহেজ িবেশ্বর সবেচেয় তরল অথর্বাজার স�েকর্  
আপনার যা যা েশখা পৰ্েয়াজন তা িশখেত পারেবন।

$

€

x
forexmart.com
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কীভােব ফেরে� েটৰ্ ড করা হয়?

কাের���েলা েপয়াের েটৰ্ড করা হয়। যার অথর্ হে� 
েটৰ্ডাররা একইসােথ কাের�� েপয়ার কৰ্য় এবং িবকৰ্য় কের। 
সহজ কথায়, এক� মুদৰ্ার সােথ আেরক� মুদৰ্ার িবিনময়ই 
হে� ফের� েটৰ্িডং।

$

€

েবস কাের�� EUR/USD েসেক�াির কাের��

EUR USD িবড

(েবাঝার সুিবধােথর্: ইউেরাপীয় েক�ীয় বয্াংেকর সুেদর হার বৃি�র স�াবনা স�েকর্  এক� সংবাদ পৰ্িতেবদন।)

িবক� ১: িবড - েবস কাের�� িব�কৰ্ ক�ন
আপিন যিদ মেন কেরন ইউেরার মান মািকর্ ন ডলােরর িবপরীেত কম হেত পাের, তাহেল 
ইউেরাপীয় েক�ীয় বয্াংক কতৃর্ ক সেুদর হােরর স�াবয্ বৃি�র িস�াে�র কারেণ, পরবত�েত মূলয্ 
বৃি�র সােথ সােথ  আপিন ইউেরা িব�কৰ্ কের িদেবন। এই কাের�� েপয়ার িব�কৰ্ করার সময়, 
আপিন ইউেরা িব�কৰ্ করেছন এবং একই সােথ মািকর্ ন ডলার কৰ্য় করেছন।
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FOREX

FOREX েকনঃ
ForexMart েট ড করার কারণ�েলা েেদখ েনয়া যাকঃ

একজন িবিনেয়াগকারীর িদনরাত ২৪ ঘ�া কাের�� েটৰ্ড করার সুেযাগ রেয়েছ। সুতরাং, 
েসই িবিনেয়াগকারী িনজস্ব সুিবধাজনক সমেয় েটৰ্ড করেত পাের।

অথর্ৈনিতক তথয্ ও বাজােরর সংি�� সংবাদ সবার জনয্ সহজলভয্ ও উ���।

িবেক�ীভ�ত বাজার হওয়ায়, ফের� মােকর্ ট েকান একক রা�, েগা�� ও পৰ্িত�ান দ্বারা 
িনয়��ত নয়।

বাজােরর সামিগৰ্ক গিতপথ িনিবর্েশেষ আপিন েযেকােনা সময় েটৰ্ড করেত পােরন। 
এছাড়াও, েকান মুদৰ্া��লর উধ্বর্মুখী এবং িন�মুখী পৰ্বণতা পৰ্দশর্ন িবেবচনা কের আপিন 
বতর্ মান বাজার পির��িতর সুিবধা িনেত পােরন।
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উদাহরণসব প, আমরা েইউরা/ইউ�এসড েপয়ার স েকর্ েআলাচনা করব। প থম কাের  
(উদােহরণ েউ িখত েইউরা) েহ  েবস কাের , অপর  (ইউ�এসড বা মািকর্ ন ডলার) েহ  ে
েসক াির কাের । েবস কাের  িবক য়র মূলয্ িবড প ইস নােম িিপরচত, অনয েদক েবস 
কাের  ক য়র মূলয্ েহ  আ  প ইস। একজন েট ডার হয় েবস কাের  িবক য় েকরত পােরন বা 
েবস কাের  ক য় েকরত পােরন। 
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লট কী?
অথর্বাজাের, লট েযেকান িবিনময় বা অনয্ানয্ িনয়�ক সং�া কতৃর্ ক িনধর্ািরত আিথর্ক উপকরেণর 
পিরমাণ িনেদর্শ কের। এক লট ১০০,০০০ ইউিনট েবস কাের��র সমত�লয্।

আিম কীভােব

েটৰ্িডংেয়র সময় ঝঁুিক 

হৰ্াস করেত পাির?

আমরা িগবর্ ত েয Forexmart আমােদর গ হেকদেরক েট ডংেয়র সময় তােদর ঝু ঁ িক হ স 
কেরত সহায়তার জনয্  আলাদা উপকরণ প দান েকর। তা ছাড়াও, েট ডােরদর িন��িলখত ি
বষয়�েলা েমন রাখা িউচত:

এই �ফচােরর মাধয্েম আপিন সেবর্া� 
কতট�কু ঝঁুিক িনেত ই��ক তা আেগই 
িনধর্ারণ করেত পারেবন। তাই েকানসময় 
যিদ েটৰ্ড করা কাের��র মূলয্ যিদ 
আপনার িনধর্ািরত মেূলয্র িনেচ চেল যায়, 
তেব এই অডর্ ােরর মাধয্েম স্বয়ং�কৰ্য়ভােব 
েটৰ্ড করা ব� হেয় যােব।

এই বয্ব�ার মাধয্েম আপিন পূবর্ িনধর্ািরত 
�ের মূলয্ েপৗছােনা মাতৰ্ েটৰ্ড করা ব� 
করেত পারেবন এবং মুনাফা অজর্ন 
করেত পারেবন। যিদও এ� আপনার 
মুনাফা অজর্েনর পিরসর সীিমত কের 
েদয়, তেব এই প�িতর আপনােক 
কাের�� মূেলয্র েযেকােনা আক��ক 
পতন েথেক রক্ষা করেব।

�প লস অডর্ ার েটক পৰ্�ফট অডর্ ার

r
I
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EUR         USD আ�

১.১৩১২ ১.১৩১৪ এখােন দইু িপপ বৃি� েপেয়েছ

িবক� ২: আ� - েবস কাের�� কৰ্য় ক�ন
আপিন যিদ ধারণা কেরন েয ইউেরার মান মািকর্ ন ডলােরর ত�লনায় বাড়েত পাের, ধ�ন তাহেল 
ইউেরাপীয় েক�ীয় বয্াংক সুেদর হার বৃি� করেব না, তাহেল আপিন ইউেরা কৰ্য় করেবন। 
আপিন যখন ইউেরা/ইউএসিড েপয়ার আ� কেরন, আপিন একই সােথ ইউেরা কৰ্য় করেছন 
এবং মািকর্ ন ডলাের িবকৰ্য় করেছন।

�লভােরজ কী?
�লভােরজ হে� েযেকান িবিনেয়ােগ স�াবয্ মুনাফা বৃি�র উে�েশয্ ঋণ কের মূলধন বয্বহার 
করা। স্ব� ঝঁুিক সহ িনরাপদ, দািয়ত্বশীল প�িতেত েটৰ্ড �� করার জনয্ ফের�মাটর্ িবিভ� 
পৰ্কার �লভােরজ পৰ্দান কের।

িপপ কী?
িপপ হল েযেকান মুদৰ্ার কু্ষ দৰ্তম একক, যা দশিমেকর পের সবর্েশষ সংখয্া িনেদর্শ কের। 
েটৰ্ডাররা অথর্বাজাের তােদর মুনাফা এবং েলাকসান িনরীক্ষণ করেত িপপ বয্বহার কের। 
েিবশরভাগ প ধান কাের�� েপয়ােরর মূলয্  দিশেমকর পর চার সংখয  পযর্ � প দশর্ ন করা।

উেপরর িবষয়�েলা আেমল িেনয়, আসুন আমরা েধর েনই EUR/USD কাের�� েপয়ােরর মূলয্  
১.১৩১২। সুতরাং, ইেউরা $১.১৩-েত েরেয়ছ। এখন, ধরা যাক কাের�� েপয়ােরর মূলয্  ১.১৩১২ 
েেথক েেবড় ১.১৩১৪ েহেয়ছ। অতএব, ইেউরার মান দুই িপপ বৃি� েেপেয়ছ।
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িকভােব 
েটৰ্ ডং অয কাউ� 
খুেলবন?
www.forexmart.com-এ ForexMart েহােমেপজ যান।

িআম েকাথায় FOREX স�েকর্
েআরা িব�ািরত জােনত পারব?

ফের�মােটর্র সােথ েকন েটৰ্ড করেবন?

$

€ েিসমনার / কয্র্াশ েকাসর্ 

�ফনা��য়াল অয্াডভাইজার

ই-বই

েওিয়বনার / িিভডও �েউটািরয়াল 

েফর�মােটরর্ FAQ (পৰ্ায়শই �জজ্ঞািসত 

পৰ্�াবলী) বা েফর� শ�েকাষ েদখুন

www.forexmart.com

WWW.FOREXMART.COM
েফর�মাটর্  সারা িেবশবর িিবভ� েেদশর িনধর রত প বধান েেমন েচল। েসরা িপেরষবা 
প দােন আমােদর প ত�িত এবং গ েহকর চািহদা পূেরণর েফল আমরা এই খােতর 
শীষর্ �ানীয় অব�ােন েরিয়ছ।

আমরা আমােদর গ হেকদর িবশবমােনর েট ডং �য টফমর্  প দান কির।

আপিন েযখােনই থাকু ন না েকন আমােদর কাে�ামার সােপাটর্  �ম িদনরাত 24 ঘ�া 
এবং স�ােহ পাঁচ িদন েট ডং-স�িকর্  ত িবেষয় আপনােক সহায়তা করার জনয্  
প �ত।

প েতযাগীতামূলক এবং সব� মূলয্  িন��ত েকর আমােদর েকান িড�লং এ��িকউশন 
েনই। এছাড়াও, আমরা যত তাড়াতািড় স�ব েট ড প �ক য়া স�� িকর।
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