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“িডেপািজট টু উইন” লািক 1-এর িনয়ম এবং শত; াবলী 
 

A. ভূিমকা 

1. “+জতার জন0 জমা ক1ন” একটি Forex4you প্রচার অভিযান যাতে সব নতুন ক্লায়েন্ট নির্দিষ্ট 

পরিমাণ অর্থ জমা করলে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ লটে ট্রেডিং অর্থাৎ লেনদেন করলে জেতার জন্য জমা 

করুন (“প্রচার”)-এ অংশ নিতে পারবেন। এই ড্র-এর তিরিশ জন(30) বিজেতা USD 50-এর অর্থরাশি 

পুরস্কার স্বরূপ জিতে নিতে পারবেন। 

 

B. 4চাের অংশ:হণ 

Forex4you -এর /যসব 3ােয়7 িনে:া; শত>  পূরণ করেবন তারা অংশ িনেত পারেবন: 

a. /দশ: বাংলােদশ;  
b. সব নতুন 3ােয়7 যারা নতুন /Lডার Nম খুলেবন (/রিজSার); 

c. 3ােয়7 /Lডার Nম অবশVই 4িতপািদত হওয়া প্রয়োজন। 

 

C. 4চােরর সময়কাল 

1. /Lিডং-এর /ময়াদ 1লা অেXাবর 2021 /থেক 31+শ িডেস&র 2021; 

2. নতুন /Lডার Nম /রিজি[করেণর /ময়াদ 1লা /সে\]র 2021/থেক24+শ িডেসIর 2021; 

 

D. সাধারণ িনয়ম 

1. ^চােরর /যাগV হওয়ার জনV, 3ােয়ে7র অবশVই ^চারকােল িনে:া; শত> ািদ পূরণ করেত হেব: 

a. একবােরর /লনেদেন কম পেd USD 100 জমা করা;  
b. এক মাসের সময়কালে একটা ট্রেডার রুমে সব কটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে কমপক্ষ 1 লট  

(100 সেন্ট লট) পরিমাণ লেনদেন।  
2. প্রচার কালে প্রতি মাসের শেষে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে জমা এবং লেনদেন করার পরিমাণ যাচাই করে 

নেওয়া হবে। 

3. যেসব ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট জমা এবং লেনদেনের পরিমাণের যোগ্যতার শর্ত পূরণ করবে শুধু সেইগুলি 

প্রচারের যোগ্য গণ্য হবে। 

4. প্রচার কালে শুধু ক্লোস অর্ডার থেকে জমা করা মোট অর্থের পরিমাণ এবং লেনদেনকৃত মোট লটের 

পরিমাণের হিসাব করা হবে। 
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5. যদি প্রথম অর্ডার খোলার তিন (3) ঘন্টা বা তার পরে দ্বিতীয় অর্ডার (বিপরীতমুখী অর্ডার) খোলা 

হয় শুধু সেক্ষেত্রে মোট লটের পরিমাণে হেজড অর্ডার গণ্য হবে। যদি দুটি বিপরীতমুখী অর্ডার খোলার 

সময়কাল তিন (3) ঘন্টার সমান বা তার কম হয়, হিসাব গণনায় অপেক্ষাকৃত কম অর্ডারের পরিমাণ 

গণ্য হবে। 

6. ডিপোজিট বোনাস ফান্ড এবং বোনাস ফান্ডে করা লেনদেনের লট (যেমন ডিপোজিট বোনাস) প্রচারে 

অংশগ্রহণের যোগ্য হবে না।  

E. পরুNার এবং িবেজতা 

1. ক্লায়েন্টবিশেষের নাম যত বারই বেছে নেওয়া হোক, সেসব নির্বিশেষে প্রচারের প্রতিটি বিজেতা মাত্র 

একটা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হবেন। যোগ্য অংশগ্রহণকারীর নাম এক (1) বারের বেশি বেছে নেওয়া 

হলে, Forex4you দ্বিতীয় ও তার পরের নির্বাচনগুলি উপেক্ষা করে আরেকজন বিজেতা বেছে নিতে 

পারবে। 

2. যোগ্য অংশগ্রহণকারীর দল থেকে অবিন্যস্তভাবে প্রচারের বিজেতাদের বেছে নেওয়া হবে এবং এই 

ড্র-এ তিরিশ (30) জন বিজেতা হবেন। নিম্নোক্ত তালিকানুসারে পুরস্কার দেওয়া হয়:  

1ম মািসক লািক Q 2য় মািসক লািক Q 3য় মািসক লািক Q 

/লনেদেনর /ময়াদ 
1লা অেXাবর 2021 /থেক 
31/শ অেXাবর 2021; 

/লনেদেনর /ময়াদ 
1লা নেভ]র 2021 /থেক 30/শ 
নেভ]র 2021; 

/লনেদেনর /ময়াদ 
1লা িডেস]র 2021 /থেক 31/শ 
িডেস]র 2021; 

m-এর তািরখ 
9ই নেভ]র 2021 

m-এর তািরখ 
7ই িডেস]র 2021  

m-এর তািরখ 
5ই জানয়ুারী 2022  

পুরqার / িবেজতা সংখVা 
USD 50 x 10 িবেজতা 

পুরqার / িবেজতা সংখVা 
USD 50 x 10 িবেজতা 

পুরqার / িবেজতা সংখVা 
USD 50 x 10 িবেজতা 

যদি কোনও বিজেতা পরবর্তীকালে অযোগ্য অথবা অনুপযুক্ত বিবেচিত হয় সেক্ষেত্রে তার বদলে 

যোগ্য বিজেতাদের বেছে নেওয়ার অধিকার Forex4you এর কাছে সংরক্ষিত আছে। বিজেতা নির্ণয়ে 

Forex4you-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, অকাট্য এবং বাধ্যতামূলক হবে। যদি পাঁচ (5) জনের কম যোগ্য 

অংশগ্রহণকারী থাকে, তাহলে কোনও বিজেতাকে কোনও পুরস্কার দেওয়া হবে না।  

3. যেসব বিজেতা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হবেন তাদের নিম্নোক্ত তালিকানুসার পুরস্কার পাওয়ার জন্য 

ফোন বা ইমেলের মাধ্যমে জানানো হবে (বা Forex4you নিজস্ব বিবেচনামত আরেকটি তারিখ স্থির 

করতে পারে)।   
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a. 16ই নেভIর 2021 যার লািক m-এর তািরখ িছল 9ই নেভ]র 2021;   

b. 14ই িডেসIর 2021 যার লািক m-এর তািরখ িছল 7ই িডেস]র 2021; 

c. 12ই জানয়ুারী 2022 যার লাকি ড্র-এর তারিখ ছিল 5ই জানুয়ারী 2022। 

4. প্রথম যোগাযোগের তিনটি (3) কর্মদিবসের মধ্যে যদি নির্বাচিত বিজেতা উত্তর দিতে ব্যর্থ হয় 

তাহলে একজন নতুন বিজেতা বেছে নেওয়া হবে, এবং পুরস্কারের অধিকার হারাবে। 

5. পুরস্কার জেতার অধিকার প্রতিস্থাপনযোগ্য বা ফেরতযোগ্য, বা হস্তান্তরযোগ্য না, বা তার 

বিনিময়ে উপহার, নগদ বা সুবিধাদি পাওয়া যাবে না।  

6. Forex4you যিদ পরবতtকােল uীয় িবেবচনামত িনণ>য় কের বা জানেত পাের /য /কানও অংশvহণকারী 
^চাের অংশvহেণর অেযাগV বা অনপুযু; বা ^চােরর /কানও িনয়ম এবং শত> ািদ অনসুরেণ বVথ> হেয়েছ, 

/সেdেw Forex4you uীয় িবেবচনামত িনে:া; িসxাy /নেব:  

● পুরqার আটেক রাখা, এবং/বা  

● অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে ঐ পুরস্কার ফেরত নিয়ে আরেকজন যোগ্য বিজেতা বেছে নেওয়া।  

 

F. অিধকার সংরVণ এবং অেযাগ0তা 
1. যুি;স|ত িবেবচনামত Forex4you -এর কােছ এই অিধকার~িল আেছ: 

a. প্রচারে যে কোনও অংশগ্রহণকারীর রেজিস্ট্রিকরণ প্রত্যাখ্যান করা। 

b. যে অংশগ্রহণকারী Forex4you পরিষেবা ব্যবহারের নিয়ম ভঙ্গ বা অপপ্রয়োগ করবে তাকে 

অযোগ্য করে দেওয়া। 

2. যেসব ক্লায়েন্ট Forex4you-এ রেজিস্ট্রিকৃত এবং প্রাসঙ্গিক দেশের, শুধুমাত্র তারা পুরস্কারের এই 

ড্র-এ অংশগ্রহণের যোগ্য। যে কোনও সময়, আমরা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে 

শনাক্তকরণযোগ্য তথ্য চাইতে পারি। যদি এই তথ্য না জানানো হয়, তাদের পরিষেবায় অ্যাক্সেস 

সীমায়িত, বন্ধ করা এবং/বা ঐ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টের সমাপ্তির অধিকার Forex4you-এর কাছে 

সংরক্ষিত আছে। আমাদের তথ্য জানিয়ে এবং Forex4you-এ রেজিস্টার করে , আপনি নিশ্চিত করছেন 

যে প্রদত্ত তথ্য নির্ভুল, সঠিক, সাম্প্রতিক এবং সম্পূর্ণ। 

3. যুক্তিসঙ্গত বিবেচনামত অগ্রীম নোটিশ না দিয়ে,এই প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার Forex4you-

এর কাছে সংরক্ষিত আছে। 

4. যে কোনও সময় এই প্রচারে পরিবর্তন, সংশোধন বা পরিসমাপ্তি করার অধিকার Forex4you-এর 

কাছে সংরক্ষিত আছে। প্রচারে পরিবর্তনের বিষয়ে গ্রাহকদের জানাতে Forex4you দায়বদ্ধ না। 
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ক্লায়েন্ট প্রচারের সব নিয়ম এবং শর্তাদি মেনে চলতে বাধ্য এবং প্রাসঙ্গিক নিয়ম এবং শর্তাদিতে 

পরিবর্তনের বিষয়ে লক্ষ্য রাখা তার দায়িত্ব। 

5. Forex4you-এর যুক্তিসঙ্গত বিবেচনামত কোনও প্রকারের জুয়াচুরি, অপপ্রয়োগ, জালিয়াতি, 

স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হেরফের, নগদ-ফেরতের অভিপ্রায়ে জুয়াচুরির কোনওপ্রকারের সন্দেহ বা 

সঙ্কেত পাওয়া গেলে, ঐ ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের সব লেনদেন এবং/বা মুনাফা বা ক্ষতি খারিজ করে দেওয়া 

হবে। 

6. যদি কোনও অংশগ্রহণকারীর অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানে ডেটা সততা নিয়ে সমস্যা থাকে এবং সেই কারণে 

প্রতিযোগিতায় অংশ না নেয়, সেই ব্যবহারকারী কোনও পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হবে না। যেসব 

অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিতা অপপ্রয়োগ বা ড্র-এ নিজের স্থান তৈরি করার অন্যায্য প্রয়াস করবে 

তার পুরস্কার বাজেয়াপ্ত করে ড্র-এর সারির পরবর্তী নির্বাচিত ব্যবহারকারীকে দিয়ে দেওয়া হবে। 

যদি কোনও অংশগ্রহণকারী মিথ্যা বিবরণ বা মিথ্যা রেজিস্ট্রিকরণ সমেত, কোনও প্রকারে জালিয়াতি 

বা হেরফের করে বা চুরি বা জাল করে ড্র-এর বৈধ কার্যকলাপ বা সততায় কোনওপ্রকারের আপোস 

করার চেষ্টা করে, Forex4you যুক্তিসঙ্গত বিবেচনামত ঐ প্রকারের ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টের 

পরিসমাপ্তি করতে পারে। তাছাড়া, Forex4you ড্র-এ ঐ প্রকারের অংশগ্রহণকারীকে পুরস্কার দেওয়া 

থেকে বঞ্চিত করতে পারে এবং/বা তাকে দেওয়া পুরস্কারের অর্থ বাদ দিতে পারে এবং/বা ভবিষ্যতে সব 

রকম ড্র এবং অন্য প্রচার অভিযানে ঐ ক্লায়েন্টের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। 

7. বিভিন্ন ভাষায় এই নিয়ম এবং শর্তাদি তৈরি করা হয়েছে, এবং যদিও সবকটি সংস্করণ খাঁটি এবং নির্ভুল 

মনে করা হবে তবে কোনওপ্রকারের বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ বলবৎ হবে। 

8. গণপ্রচারের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত মনে হলে, Forex4you-এর স্বীয় যুক্তিসঙ্গত বিবেচনামত পদ্ধতি 

এবং উপায়ে, যে কোনও অংশগ্রহণকারী/বিজেতার নাম, এবং ঐরূপ অন্য বিবরণ (ফটোগ্রাফ সমেত) 

জানানো ও প্রকাশ করার অধিকার Forex4you-এর কাছে সংরক্ষিত আছে এবং প্রচার সম্পর্কিত 

গণপ্রচারের উদ্দেশ্যে এবং Forex4you দ্বারা সংগঠিত ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার 

জন্য, অংশগ্রহণকারী/বিজেতা ঐ প্রকারের ফটোগ্রাফি, তার ব্যক্তিগত বিবরণ প্রকাশ, তার নাম, 

ছবি, ফটো এবং স্বর ব্যবহারে সম্মতি জানাচ্ছে।   

9. Forex4you-এর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার আগে সব বিজেতাদের সোশাল মিডিয়ায় তাদের 

পুরস্কারের খবর শেয়ার করতে হবে।  

 

G. ঝঁুিকর সতক\করণ  
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1. ফরেক্স ট্রেডিং-এর ফলে আপনার বিনিয়োগকৃত মূলধনে গুরুতর ঝঁুকির আশঙ্কা থাকে। অনুগ্রহ করে 

আমাদের ঝঁুকি প্রকাশ পড়ে নেবেন এবং সম্পূর্ণ বুঝেছেন কিনা তা নিশ্চিত করে নেবেন। 


