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1. ডােরর ক ািবেনেটর হাম পৃ া 

িনে র ীনশট  নড এফ এ  ওেয়বসাইেট আপনার ডােরর ক ািবেনট দশন করেছ। 
আসুন হাম পৃ া থেক সকল ধান নিভেগশেনর িদকিনেদশ িল দেখ নওয়া যাক। এবং তারপের আমরা 

আলাদাভােব িত  িবভাগ িবশেদ আেলাচনা করেবা। 

 
1. আপনার ডােরর ক ািবেনেটর িবভাগ িল অ াে স করার জন  নিভেগশন প ােনল। 

 
2. PC (উইে াজ), অথবা IOS বা অ া েয়ড িসে েমর াট িডভাইেস MT4 িডং টািমনাল-এর ইক 

ডাউনেলাড 

 
3. কা ািনেত আপনার ব ি গত অ াকাউ /আকাউ িল স ীয় তথ , আপনার বতমান অ াকাউে  

ত টপ আপ করার সুিবধা যু  ব েল , অথবা এক  িডং অ াকাউে  অথ ানা র। 
4. সহায়তার সােথ যাগােযাগ 



5. এই িবভােগ আপনার ক ািবেনেট দখা না ধান কাযকলাপ স ে  না িফেকশন। 
6. ডােরর ক ািবেনেটর স ংস 

7. আপনার অ াকাউ  অথবা িডং অ াকাউ  থেক ত অথ জমা করার অথবা তুেল নওয়ার 

মতা। 

 
8. চ ােটর মাধ েম সহায়তার সােথ যাগােযাগ, সাধারনত, 4 ন র পেয়ে র। 
9. অ াকাউ  যাচাইকরেণর জন  ত ড েম  আপেলাড করার মতা। 
10. আপনার িডং অ াকাউ  স ে  তথ : অ াকাউে র মু া, লভােরজ, আপনার িডং অ াকাউ  থেক 

ত অথ জমা অথবা তুেল নওয়ার িল িল, সইসােথ ত এক বা একািধক িডং অ াকাউ  

খালার মতা। 

2. অ াকাউ  স ংস 

 

2.1 স ংস 



 

আপিন স ংস িবভােগ যা যা করেত পারেবন: 

1. কাথায় ফা  জমা করেত হেব বাছুন: হয় অ াকাউ  ব েলে , অথবা সরাসির িডং অ াকাউে । 
2. ই ারেফেসর ভাষা িনবাচন ক ন  

 
3. আপনােক ইেমইেলর মাধ েম পেমে র না িফেকশন পাঠােব, না পাঠােব না স র স িতর িবক  

িনবাচন ক ন। 

4. IP কানা িনেদশ ক ন যার আপনার অ াকাউে র সােথ অ াে স থাকেব। 
5. আপনার িডং অ াকাউে র  সারসংে প। 

2.2 SMS কােডর মাধ েম অ াকাউে র সুর া 

 



এই িবক  আপনােক আপনার ফা  সুরি ত রাখােত স ম কের। যিদ এ  সি য় থােক, যেকােনা অথ তুেল 

নওয়ার ি য়া অবশ ই এক  িবেশষ কােডর মাধেম িনি ত করা হেব যা SMS-এর মাধ েম আেস। এই 

িবক  িডফ েপ সি য় থােক না। 

এই িবক  সি য় করার জন , ফম  আপনার ফান ন েরর সােথ পূরণ ক ন। সইসােথ, যিদ েয়াজন হয়, 

অিতির  িবক িল দখুন: 

1. অথ তুেল নওয়ার সময় SMS-এর মাধ েম অিতির  িবষয় িল সি য় ক ন। 
2. ট ট স ারID-এর পিরবেত ফান ন র িনেদশ ক ন 

আপিন য একজন রাবট নন সইজন  ক াপচা-র মাধ েম ব  ক ক ন এবং এিগেয় যান বাতােম 
ি ক ক ন 

আপনােক এক  পৃ ােত পাঠােনা হেব যখােন আপনােক আপনার ফান ন র এক  কােডর মাধ েম িনি ত 

করেত হেব যা SMS ম ােসজ েপ আপনােক পাঠােনা হেব। 

 

2.3 অ াকাউ  যাচাইকরেণর জন  ড েম  আপেলাড 

ােয়  িচি তকরেণর জন  াকােরর সােথ যাচাইকরণ আবিশ ক।এ র মেধ  রেয়েছ িচি তকরেণর 

ড েম িল, সইসােথ ব াে র কাড িল আপেলাড করা। াকারেক অবশ ই িনি ত করার েয়াজন রেয়েছ 
য ােয়  হল সই যােক তারা অ াকাউ  থেক জািলয়ািত অথবা চুির হওয়া িতেরাধ করার জন  দািব 

কের থােক। 

রিজে শন ি য়া স ূণ করার জন , ডারেক িচি তকরেণর ড েম িলর ান করা কিপ আপেলাড 

কের িনেজেদর িচি ত করােত হেব। 

িচ িলেক িন িলিখত ফারম ােট হেণর অনুমিত দওয়া হয়: jpeg, gif, png, pdf।অন ান  ফরম াট িলেক 

িনরাপ া পিরেষবা ারা ত াখােনর মাধ েম বািতল কের দওয়া হেব। 

ফা  তুেল নওয়ার ি য়া অ াকাউে র যাচাইকরণ ছাড়া স ব নয়।   

িক িক ড েমে র েয়াজন: 

 পিরচয় প  (এ  পাসেপাট, ID অথবা াইভােরর লাইেস ও হেত পাের)। 
 বািড়র কানার মাণ (এই কা ািন রিজে শেনর জন  ধুমা  পাসেপাট ফেটাই চায় না, বরং 

তার সােথ ইউ িল  িবেলা চায়, যার মেধ  দশ, শহর, িপন কাড, রা া, বািড় অথবা 

অ াপাটেমে র িবশদও থােক)। 

সকল দ  ডটা অবশ ই স ক হেত হেব। 

কীভােব ড েম  আপেলাড করেবন: 

1. দু  িবকে র মেধ  থেক ড েমে র ধরণ িনবাচন ক ন (পিরচেয়র মাণ অথবা বািড়র কানা)। 

যেহতু উভয় ড েমে রই েয়াজন, সেহতু এক এক কের ডাউন লাড করার েয়াজন রেয়েছ। 



2. ধুমা  ল া ন অ েরই নাম  িলখুন। 
3. নীেচর ফেমর মাধ েম েয়াজনীয় ফরম ােট ফাইল আপেলাড ক ন। 

 

সম  ড েম  চক হওয়ার পের, আপনার অ াকাউ  যাচাই করা হেব। 

3. অথৈনিতক কাযকলাপ 

 

িন িলিখত অথৈনিতক লনেদন িল আপনার কােছ উপল  রেয়েছ: 

 অথ জমা করা – অ াকাউ  ব ােলে র স ূরণ 
 অথ তুেল নওয়া – ফা  তুেল নওয়া 
 অভ রীণ ানা র – আপনার অ াকাউ  থেক অন েত ফাে র অভ রীণ ানা র (যিদ আপনার 

কােছ এক র বশী অ াকাউ  থােক) 
 টািমনােল অথ জমা করা – আপনার অ াকাউ  ব ােল  থেক আপনার িডং অ াকাউে  অথ 

জমা করা 
 টািমনাল থেক অথ তুেল নওয়া – এক  িডং অ াকাউ  থেক অ াকাউ  ব ােলে  ফা  তুেল 

নওয়া 

 ানা র ব থ হওয়ার না িফেকশন – এ  ানা র ব থ হওয়ার না িফেকশন। 
 অথ জমা করার ইিতহাস – অ াকাউে  অথ জমা করার ইিতহাস দখুন। 
 অথ তুেল নওয়ার ইিতহাস – অথ তুেল নওয়ার ইিতহাস দখুন। 

আপিন যখন অথৈনিতক লনেদন-এ যান, উদাহরণ প, ফা  জমা করা, তখন আপনােক এই ফম েত 
পাঠােনা হেব: 



 

উপেরর তািলকা অনুযায়ী এই ফেম থম ছয়  কাযকলাপ একই, ধুমা  পাথক  হল য আপিন ফা  জমা 

করেত চাইেছন না স  তুেল িনেত চাইেছন। 

লনেদেনর ধরেণর িবভােগ, আপনােক লনেদেনর ধরণ িনবাচন করেত হেব।  

ফা  লনেদন করার ফেমর িবভােগ, কাথা থেক ফা  ানা র হেব স  আপনােক িনি ত করেত হেব: 
এ  লনেদেনর ধরেণর উপর িনভর কের, এ  অ াকাউ  থেক অ াকাউে , এক  িডং অ াকাউে , 

অথবা এক  ব া  কােড এবং অন ান  পেম  িসে েম হেত পাের। 

ফা  ানা র করার িবভােগ, আপনােক িনি ত করেত হেব য কাথায় ফা  ানা র করেবন। উপেরর 
মেতাই, এ  ক ািবেনেটর অ াকাউ , এক  িডং অ াকাউ , অথবা এক  ব া  কােড এবং অন ান  

পেম  িসে েম হেত পাের। 

আসুন লনেদেনর ধরেণর উদাহরণ দেখ নওয়া যাক: অথ জমা করা 

ফম  পূণ ক ন, থম ধাপ েপ িনেদিশত রেয়েছ য আপিন এক  ব া  কাড থেক ক ািবেনট অ াকাউে  

অথ জমা করেত চাইেছন িকনা। 

 

থম ধােপ ডটা পূরণ করার পের, আপনােক ি তীয় ধােপ িনেয় যাওয়া হেব, সখােন আপনােক িনেদশ করেত 

হেব আপনার ব ােলে  আপিন কেতা টপ আপ করেত চাইেছন এবং ফা  যু  ক ন বাতােম ি ক ক ন। 
তারপের আপনােক তৃতীয় ধােপ িনেয় যাওয়া হেব। 

 

তৃতীয় ধােপ, আপনােক কােডর িবশদ পূরণ করেত হেব। ফম  এখােন িভ  হেত পাের যিদ আপিন থম 

ধােপ আপনার অ াকাউে  অথ জমা করার জন  িভ  প িত বেছ িনেয় থােকন। 



 

সকল অন ান  অথৈনিতক লনেদন িল একই ভােবই করা হেয় থােক, ধুমা  পাথক  হল কাথা থেক এবং 

কাথায় ফা  ানা র হে । 

অথ জমা করার ইিতহাস এবং তুেল নওয়ার ইিতহাস সেকােনা সমেয় আপনােক অথ জমা অথবা তুেল 
নওয়ার ইিতহাস দখেত দয় 

 

4. অ াকাউ  

 

আপনার ব ি গত অ াকাউ  পৃ ােত আপিন আপনার অ াকাউ িলর এক  তািলকা পােবন। এখােন 

অেনক িল িবক  থাকেত পাের, উদাহরণ প, িভ  মু া। 



 

এই পৃ ােত, আপিন যেকােনা অ াকাউে  ফা  জমা করেত পারেবন, সইসােথ এক  ক ািবেনেটর অ াকাউ  

থেক এক  িডং অ াকাউে  ত ফা  ানা র করেত পারেবন। 

আপনার িডং অ াকাউ  পৃ ােত আপিন আপনার সম  িডং অ াকাউে র তািলকা পেয় যােবন। এখােন 
অেনক িল িবক  থাকেত পাের, উদাহরণ প, িভ  মু ােত, িভ  লভােরেজর সােথ এবং অন ান  িডং অব া, 

আপিন এক র মেধ  মু া জিুড়, এবং অন েত ি ে াকােরি  ই ুেম িল ড করেত পারেবন। 

 

এই পৃ ােত আপিন যেকােনা িডং অ াকাউ  খুঁজেত, অ াকাউ  থেক অথ তুেল িনেত, নতুন িডং 
অ াকাউ  খুলেত, এবং িডং অ াকাউ  স ে  তথ  দখেত পারেবন।  

অিতির  িডং অ াকাউ  খুলুন পৃ ােত আপিন যেকােনা অিতির  িডং অ াকাউ  খুলেত পােরন। 

অ াকাউ  খালার প িত খুবই সহজ:  

অ াকাউে র ধরণ: দ  তািলকা থেক িডং অ াকাউে র ধরণ বেছ িনন। 

লভােরজ: তািলকা থেক আপনার েয়াজন অনুসাের লভােরজ িনেদশ ক ন। 

য়ংি য়ভােব পাসওয়াড তির: যিদ চকবে  ক করা থােক, তাহেল আপনার জন  অ াকাউে র পাসওয়াড 
য়ংি য়ভােব তির হেয় যােব, অথবা যিদ চকবে  ক করা না থােক, তাহেল আপনােক আপনার িনজ  

পাসওয়াড িজ াসা করা হেব। এক  িডং অ াকাউ  MT4 টািমনােল যু  করার জন  আপনার এই 

পাসওয়াড র েয়াজন পড়েব। 

 

সম  িবশদ পূরণ করার পের এবং পরবত - ত ি ক কের, আপনার জন  িডং অ াকাউে র িবশদযু  

এক  পৃ া খুেল যােব। িডং-এর সম  িবশদ আপনােক ইেমইেলর মাধ েমও পাঠােনা হেব। 



 

আপিন যিদ আমােদর কা ািনর সােথ একািধক িডং অ াকাউ  খুেল থােকন, সই ে  আরও 

আরামদায়ক কাজকেমর জন  মাজ অ াকাউ  পৃ ােত আপিন এই িলেক একি ত করেত পােরন। 

অথৈনিতক িবভােগর যাচাই ছাড়াই একি ত করা অ াকাউ িলর মেধ  অভ রীন ানা র করেত পারেবন। 

যখন একি ত করা অ াকাউ  যাচাই করেবন, অন ান  অ াকাউ িল য়ংি য়ভােবই যাচাই হেয় যােব। 

িভসা এবং মা ারকাডও সইসােথই যাচাই হেয় যােব যখন সম  অ াকাউ  একি ত হেব। 

ধুমা  একই ােয়ে র অ াকাউ িল একি ত করা স ব! 

অ াকাউ  একি ত করার জন , য অ াকাউ  থেক একি ত করেত চাইেছন সখান থেক বতমান 
অ াকাউে  আপনােক লগইন ( িডং অ াকাউ  ন র) করেত হেব এবং মাজ ক ন বাতােম ি ক করেত 

হেব। 

 

সহায়তার প  থেক অ াকাউ েক মুলতুিব যাচাইকরেণর তািলকােত যু  করা হেব। আপিন তািলকা থেক 
এই অ াকাউ  অপসারণও করেত পােরন, উদাহরণ প, যিদ আপিন অ াকাউ  ন েরর নাম ভুল িলেখ 

ফেলন। 

 

5. নড এফ এ  সিভংস অ াকাউ  



 

নড এফ এ -এর সিভংস অ াকাউে  অথ িবিনেয়াগ কের আপিন আপনার জমা করা বলকেয়েনর 

মাধ েম প ািসভ আয় উপাজন করেত পােরন। আপনার ফা  আপনােক দিনক লাভ দান করেব। 

 করার জন , আপনােক এক  USDT সিভংস অ াকাউ  (আপিন এই অ াকাউে ও একই কাজ করেত 
পােরন – অিতির  িডং অ াকাউ  খুলনু পৃ া থেক) খুলেত হেব এবং কমপে  500 USDT-এর মাধ েম টপ 

আপ করেত পােরন। 

অথ জমা করার জন , আপনােক ফা  িবিনেয়াগ ক ন বাতােম ি ক করেত হেব এবং ফেম ডটা পরূণ 
করেত হেব, যখােন আপিন কেতা অথ জমা করেত চাইেছন তার বণনা রেয়েছ এবং এিগেয় যান-এ ি ক 

ক ন। 

 

আপনার জমা করা অথ িডট হেয় যােব এবং সিভংস অ াকাউে র িবভােগ আমােদর স েক তথ  হাম 

পৃ ােত দিশত হেব। আপিন যেকােনা সমেয় এই পৃ ােত অিজত সুদ, অথবা গহৃীত পেমে র টেম  পেয় 

যেত পােরন, যা টেম  িবভােগ উপল  রেয়েছ। 

6. িবিনেয়ােগর পণ িল 

 



িবিনেয়ােগর পণ িলর িবভােগ, আপিন িবিভ  টুল ব বহার কের প ািসভ আয় উপাজন করেত পােরন। 

আপনার জন  ইসু  করা সকল িবিনেয়ােগর পণ  আমার পণ িল িবভােগ উপল  রেয়েছ। িনে  এই িল স ে  

পড়ুন। 

1. িবিনেয়াগ 

িবিনেয়াগ  করার জন  আপনােক ফা  িবিনেয়াগ িবভােগ যেত হেব। 

আপনােক িবিনেয়ােগর পেণ র এক  তািলকা দখােনা হেব যার মেধ  িবিনেয়ােগর িবশদ িববরণ এবং 

ত ািশত িরটােনর িববরণ রেয়েছ। 

আপনার পছে র পণ  িনবাচন করার পের, িবশদ-এর বাতােম ি ক ক ন। 

 

এখােন মূেল র ওঠানামার চাট এবং অন ান  অব া িল সহ, পণ  স ে  আরও িবশদ িববরণ দখােনা হেব, 

এ র নীেচ িবিনেয়ােগর এক  বাতাম থাকেব। 

আপিন তারপের এক  ফম দখেত পােবন যখােন আপিন কেতা িবিনেয়াগ করেত ই কু, এবং কেতা 
সমেয়র জন , িবিনেয়ােগর চুি র সােথ স ত রেয়েছন িকনা স  িনেদশ করেত হেব এবং তারপের য় 

ক ন বাতােম ি ক ক ন। 

 

2. PAMM অ াকাউ িল। 



আপিন যিদ ত  িডং-এ নতুন হন, তাহেল একজন অিভ  ডােরর মাধ েম, আপিন আপনার ফা  

গি ত রাখেত পােরন, অথবা ফাে র িকছু অংশ িডং করেত পােরন। এই পৃ ােত আপিন সি য় ডারেদর 

এক  তািলকা দখেত পােবন যারা তােদর িডং কৗশেল িবিনেয়াগ করার িবক  দান কের থােক। তােদর 
েডর পিরসংখ ান, লাভজনকতার র, সইসােথ তার কেতা িবিনেয়াগ কেরেছ িত  ডাের জন  সম  িকছু 

বিণত রেয়েছ।  

 

আপিন যিদ িবিনেয়াগ করেত চান, আপনােক তাহেল রিজ ার করেত হেব। এ  করার জন , এখনই িবিনেয়াগ 

করা  ক ন বাতােম ি ক ক ন।  

 

এবং রিজে শন ি য়ার মাধ েম এিগেয় যান: ধান িবিধ ও শতবলী পড়ুন এবং রিজ ার ক ন-এর 
ি ক ক ন 

 

রিজে শেনর পের, আপনােক আপনার PAMM অ াকাউে  িবিনেয়ােগর জন  ফা  জমা করেত হেব: 

 লনেদেনর ধরণ িনবাচন ক ন: টািমনােল জমা ক ন 
 কাথা থেক ানা র করেবন: আপনার অ াকাউ  িনবাচন ক ন 
 কাথায় ানা র করেবন: PAMM ব ােল  িনবাচন ক ন 



 

ি তীয় ধােপ, আপিন যেতা পিরমাণ অথ িবিনেয়াগ করেত চাইেছন স  এ ার ক ন এবং এিগেয় যান-এ 

ি ক ক ন। 

অথ জমা করার পের, কান ডার আপিন যথাযত মেন করেছন স  িনবাচন করার জন  আপনােক 

PAMM িবিনেয়ােগর পৃ া – ত িনেয় যাওয়া হেব এবং তারপের িবিনেয়াগ ক ন-এ ি ক ক ন। 

 

অনু হ কের মেন রাখেবন ডারেদর তািলকা অেনক বড় এবং এক  পৃ ােতই সীিমত নয়।আপিন ায়শই 
িজ ািসত াবলীর পৃ াও দখেত পােরন / https://account.nordfx.com/account/pamm/?act=faq –এ 
উ র িদেত পােরন 

একজন PAMM ডার বেছ নওয়ার পের, আপনােক িবিনেয়ােগর শতাবলী পরেত হেব, িবিনেয়ােগর অথ 

িনেদশ করেত হেব এবং িবিনেয়ােগর া াম িনবাচন করেত হেব (যা িভ  ডােরর ে  িভ  হেত পাের)। 



 

আপিন যিদ একজন আ িবশাসী ডার হন, আপনার িনজ  িডং িসে ম থােক, এবং আপিন আ িবশােসর 
সােথ জমা করা অথ বাড়ােত পােরন, তাহেল আপিন একজন PAMM ডার হেত পারেবন এবং িডং-এর 

জন  অন ান  ডােরর থেক িবিনেয়াগ হণ করেত পারেবন। 

আপিন PAMM িবিনেয়ােগর পৃ ােত এক PAMM ডার িহসােব রিজ ার করেত পােরন। 

 

আপনােক এক  ফম পূরণ করেত হেব, যার মেধ  রেয়েছ িডং অ াকাউে র নাম, লভােরেজর অথ এবং 

অ াকাউে র ধরণ। 

 



সফল রিজে শেনর পের, আপনার জন  এক  PAMM িডং অ াকাউ  খুেল যােব। আপনােক িডং-এর 
জন  অথ জমা করেত হেব এবং তারপের িডং  করেত হেব, লােভর পিরসংখ ান উপাজন করেত হেব 

যার ারা ভিবষ েতর িবিনেয়াগকারীরা পিরচািলত হেব। 

3. কিপ িডং 

 

ড কিপ করার ি য়া নতুনেদর জন  খুবই কাযকারী যারা এখনও ত  িডং- ক আয়  কের 

ওেঠিন।PAMM িবিনেয়ােগর সােথ, আপনােক সি য় ডারেদর এক  তািলকা িদেয় দওয়া হয় যারা নড এফ 

এ -এর াটফেম ড কের। এখােন আপিন একজন ডােরর থেক িডং িসগনাল িল সাব াইব করেত 

পােরন। সইে ে , এই ডার ারা করা সকল িডং কাযকলাপ আপনার িডং অ াকাউে ও হেয় যােব।  

তােদর েডর পিরসংখ ান, তােদর লাভজনকতার র, সইসােথ বতমােন কতজন িভ  ডার তােদর িসগনাল 

কিপ করেছ স  িত  ডােরর জন ই দিশত রেয়েছ।  

একজন ডার িনবাচন করার পের এবং তােদর িডং-এর পিরসংখ ান পযােলাচনা করার পের, তােদর 

িডং িসগনাল কিপ করার জন  কিপ ডার বাতােম ি ক ক ন। 

 

অনু হ কের মেন রাখেবন ডারেদর তািলকা অেনক বড় এবং এক  পৃ ােতই সীিমত নয়।আপিন ায়শই 
িজ ািসত াবলীর পৃ াও দখেত পােরন / https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=faq –
এ উ র িদেত পােরন 

সাবি পশন পৃ ােত িন িলিখত তথ ািদ রেয়েছ: 

 িসগনােলর নাম। 



 িববরণ, যা দিশত কের কান িডং ই ুেমে র ড করা হে । 
 ডােরর পুর ােরর শতাংশ। 
 ড কিপ করা  করার জন  ব ােলে  নূন তম অথ। 

আপনােক এক  ফমও পূরণ করেত হেব যার মেধ  রেয়েছ: 

 তািলকা থেক কিপ করার ধরণ িনবাচন 
 নেকর আকার 
 লেটর নূন তম আকার 
 লেটর সবািধক আকার 
 সবািধক যেতা পিরমাণ িত আপিন হণ করেত ই কু 
 লভােরজ িনবাচন 

 িবিনেয়ােগর অেথর পিরমাণ। 

অনু হ কের মেন রাখেবন িত  িবভােগর ব াখ া বিণত রেয়েছ, আপিন সূচক িচ - ত ি ক কের িবশদ 

তথ  পেত পােরন। 

 

আপিন যসকল িসগনাল সাব াইব কেরেছন সই িল আমার সাবি পশন পৃ ােত রেয়েছ। 

আপিন িনেজও িডং িসগনােলর দানকারী হেত পােরন, তার জন  আমার িসগনাল পৃ ােত আপনােক আপনার 

িডং িসগনাল িলেক রিজ ার করেত হেব। নতুন িসগনাল তির ক ন-এ ি ক ক ন এবং িনে র িবশদ 
সহ ফম  পূরণ ক ন: 

 িসগনােলর নাম 
 বণনা 
 আপনার কম মতার িফ 
 আপনার িসগনাল িলেত ড করার জন  নূন তম ব ােল  
 লভােরজ িনবাচন 
 আপিন িনেজই এক  পাসওয়াড তির করেত পােরন, অথবা এ  য়ংি য়ভােবই তির হেয় যােব, 

শতাবলীর সােথ স ত হান এবং তির ক ন-এ ি ক ক । 

অনু হ কের মেন রাখেবন িত  িবভােগর ব াখ া বিণত রেয়েছ, আপিন সূচক িচ - ত ি ক কের িবশদ 

তথ  পেত পােরন। 



 

সফলভােব এক  িডং িসগনােল রিজ ার করার পের, আপনােক িডং-এর জন  অথ জমা করেত হেব 
এবং িডং  ক ন,লােভর পিরসংখ ান উপাজন করেত হেব যার ারা ভিবষ েতর িবিনেয়াগকারীরা 

পিরচািলত হেব। 

আপিন অেনক িল িডং িসগনাল তির করেত পােরন। আপিন আমার িসগনাল িল পৃ ােত সই িল পিরচালনা 

করেত পােরন (স াদনা করা, অথবা স ূণ েপ ব  কের দওয়া)। 

4. সিভংস অ াকাউ : আমরা আেগই সিভংস অ াকাউ  স ে  আেলাচনা কেরিছ। 

7. অ ািফিলেয়ট া াম 

 



নড এফ এ -এর অ ািফিলেয়ট া াম আপনােক সি য় ডারেদর ওেয়বসাইেট িবেশষ িলংক ব বহার কের 

আম ণ জািনেয় উপাজন করেত স ম কের। 

া ােমর পৃ ােত এই া াম স ে  িবশদ িববরণ রেয়েছ, সইসােথ রেয়েছ এক  ক াল েলটর যা আপনােক 
এক  িনিদ  সংখ ার সি য় িডং ােয় েদর আম ণ জািনেয় কেতা উপাজন করেত পােরন তার িববরণ 

দশন কের। 

 

এই া ােম অংশ হণ করার জন , আপনােক রিজে শন ি য়ার স ূণ করেত হেব। 

 অংশীদারীর চুি  এবং তার শতাবলী পড়ুন  
 ওেয়বসাইেটর কানা িনেদশ ক ন যখান থেক আপিন অ ািফিলেয়েটর ািফেকর পিরচালনা 

করেবন। 

 কান িব াপেনর প িত ব বহার করেবন স র িনেদশ িদন এবং পিরিমিতর জন  ফম সাবিমট 

ক ন। 

 

অ ািফিলেয়ট া ােম অংশ হণ করার জন  আপনার আেবদন 24 ঘ ার মেধ  আমােদর সহায়তার দল ারা 
পযােলাচনা করা হেব। 

অ ািফিলেয়ট া ােমর পৃ ােত এক  আেবদন সাবিমট করার পের, আপনার জন  িব াপেনর উপাদান 

সইসােথ আপনার ব ি গত অ ািফিলেয়ট িল  উপল  হেয় যােব।উপাদান িল িল , ব ানার, ল াি ং পজ 

কাড, িভিডও ম-এর আকাের উপল  হেব। সকল ধরেণর কে ে র জন , আপিন িডসে -এর ভাষা, 
িব াপেনর উপাদােনর আকার, এবং আপনার ওয়াবসাইট িডজাইেনর জন  সফলভােব উপকরণ এে িডং-এর 

জন  অন ান  িবক িলেক িনবাচন করেত পারেবন। 



 

সহায়তার থেক অনুমিত ছাড়া কােনা িব াপেনর উপকরণ ব বহার করেবন না: এই ািফক আপনার িদেক 

নাও যেত পাের। 

আপনার অ ািফিলেয়ট অ াকাউে র হাম পৃ ােত আপনার িল িলর মাধ েম গহৃীত ািফেকর এক  

সারসংে েপর অ াে স আপনার কােছ থাকেব। 

 

িরেপাট িবভােগ, আপিন আপনার ােয়ে র রিজ ার করা অ াকাউে র িবিভ  িরেপাট িল দখেত পােবন। 

তথ  িবভােগ, িত  িডং ই ুেমে র জন  আপিন আপনার কিমশেনর পিরমাণ দখেত পােবন। 

আপিন ায়শই িজ ািসত াবলীর পৃ াও দখেত পােরন / 
https://account.nordfx.com/account/partners/?action=have_a_question –এ উ র িদেত পােরন 

8. রফাের  

রফাের  িবভােগর পৃ ােত, আপিন িনং-এর উপকরণ দখেত পােবন।  

নতুনেদর জন  এই িবভােগ অেনক েয়াজনীয় তথ  রেয়েছ যারা ফের  বাজােরর সােথ পিরিচত হে ন, 

সইসােথ কীভােব স ক পেথ  করেবন সই স ে ও তথ  রেয়েছ। 

অ াডভা  িবভােগ চুর পিরমাণ উেটািরয়াল রেয়েছ। িক  এই িল অ াে স ধুমা  তােদর কােছই রেয়েছ 

তারা কমপে  $50 জমা কেরেছন। 

 



9. Meta Trader 4-এর ড েমে শন 

 

এই পৃ া থেক আপিন PC (উইে াজ)- ত, অথবা IOS অথবা আ েয়ড িসে েমর াট িডভাইেস MT4 িডং 

টািমনাল ডাউনেলাড করেত পারেবন। 

আপিন MT4 িডং টািমনােলর জন  ধান ড েমে শন PDF ফরম ােটও ডাউনেলাড করেত পারেবন। 

10. সহায়তা 
আপিন িকট িসে েমর মাধ েম সহায়তার কােছ অনুেরাধ করেত পারেবন: এই পৃ ােত নতুন িকট যু  

ক ন। 

 িন িলিখেতর মাধ েম ফম  পূরণ ক ন: 
 আপিন কান িবভােগ ম ােসজ পাঠােত চাইেছন স র িনবাচন ক ন 
 আপনার ম ােসেজর িবষয় িনিদ  ক ন 

 িবশেদ আপনার অসুিবধার িববরণ িদন এবং িকট ওেপন ক ন-এ ি ক ক ন। 

 

আপনার সম  িকেটর এক  তািলকা িকেটর পৃ ার ধান ীন-এ দিশত হেব। আপিন আপনার 
িকেটর াটাস দখেত পারেবন এবং সখােনই যিু গত সহায়তা পিরেষবা সােথ যাগােযাগও করেত 

পারেবন।

 

 


