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িডজাইন লক্ষয্ - িবটকেয়েনর িডএনএেত সতয্ থাকা 

িবমূতর্

পৰ্েবশয্তা

নামহীনতা এবং েগাপনীয়তা

িনরীক্ষােযাগয্তা

েপেম� পৰ্ুফ

েস�রিশপ পৰ্িতেরাধ

েক�ীকরণ পৰ্িতেরাধ
Meta-DAO গভেনর্� কাঠােমা 

নূয্নতম আনু�ািনক েশৰ্িণিবনয্াস

েকান কেপর্ােরশন েনই

েকানও িপৰ্মাইন েনই

বােজয়া�করণ পৰ্িতেরাধ

িঠকানাহীন িডজাইন 

েগাপনীয় েলনেদন 

স্ব-েহফাজেতর জনয্ িডজাইন করা হেয়েছ

Dandelion++

িবেক�ীকরণ



পূণর্ েনাড

পুল ঘনত্ব

পুল �েরর িবেক�ীকরেণর জনয্ ভিবষয্েতর পৰ্েচ�া

েডেভলপার ব�ুত্ব

API
ওয়ােলট েযাগােযােগর জনয্ API v3 (নতুন)

API বয্বহারেযাগয্তা বৃি� 

ডকুেমে�শন বৃি�

বয্বহােরর সহজতা
বািতলেযাগয্ 

েলনেদন েপাটর্

েলনেদেনর িবক�গুিল

Tor
Epicbox 

ইউজার ই�ারেফস

কনেসাল এবং ফাইল আউটপুট

TUI: টািমর্নাল ইউজার ই�ারেফস

অথর্ৈনিতক িনরাপ�া

পৰ্িতেযািগতামূলক খরচ কাঠােমা

সা�াই েচইন খুলুন

Polyphasic পৰ্ুফ-অফ-ওয়াকর্ মাি�-অয্ালগিরদম মাইিনং ASIC টয্া� এড়ােত 

স্ব-তহিবল েটৰ্জাির

নমনীয়তা

ভিবষয্ত-পৰ্ুিফং

অিতির� অয্াি�েকশন Polyphasic পৰ্ুফ-

অফ-ওয়াকর্ ি�ক িপক: ECK কয্ানাির 

েনটওয়াকর্ 

েকায়া�াম েরিড

উ� িন�য়তা

স্বয়ংিকৰ্য় েটি�ং 

যু�-পরীিক্ষত 

পিরপ�তা

মিরচা



পৰ্যুি�গত ঋণ

উ�ত িনরাপ�া ও ি�িতশীলতা

দ্ব� সমাধান

অি�মাইেজশান

সমবয়সীরা: এমিপএসিস চয্ােনল এবং পৰ্াথিমক হয্া�েশক বাতর্া 

সাভর্ার-ওয়ােলট েযাগােযাগ

�ািয়ত্ব বৃি�

িসংেকৰ্ানাইেজশন

Windows সুস�ততা

রক্ষণােবক্ষণ

অপিরবতর্নীয়তা 

িনরেপক্ষতা 

অকপটতা 

অনুমিতহীনতা

পুল
আেমিরকা 

EMEA 

এিশয়া-পয্ািসিফক

িনয়�ক সাম�সয্তা
পৰ্িতেযািগতা আইন

Howey েট�

অবকাঠােমা িবল / েবৰ্াকার সংজ্ঞা 

ি�িতশীল আইন

ি�িত�াপকতা

ে�েলিবিলিট

অভাব

গিত

দৰ্ুততর িশেরানাম এককালবতর্ীকরণ

নজরদাির পৰ্িতেরাধ

Dandelion++
I2P & Tor



I2P
Tor

�ািয়ত্ব 

থৰ্ুপুট 

টৰ্া� িমিনমাইেজশন 

সবর্জনীনতা

বয্বহার

উপেযাগ
মূেলয্র ভা�ার

িবিনমেয়র মাধয্ম 

খিনর স�ওয়য্ার সমথর্ন 

েটৰ্িডং

ওয়ােলট

েড�টপ GUI

সং�রেণর ইিতহাস

মূল ৈবিশ�য্সমূহ

উ�ত কমর্ক্ষমতা
অসুিবধা সমন্বয় েগাপনীয়তা অি�মাইজ 

করুন

Tor

পৰ্েয়াজন

আজ Epicenter লয্াবগুিল E3 পৰ্বতর্ন কের, যা EPIC �কেচইন েপৰ্ােটাকেলর তৃতীয় পুনরাবৃি�। িরিলজিটেত মূল ৈবিশ�য্ 

ের উ�িত অ�ভুর্� রেয়েছ যা dApp িব�ারেদর আেগর মেতা উ�াবন করেত সক্ষম কের।

িবমূতর্
ৈবদুয্িতন নগেদর একিট িবশু� িপয়ার-টু-িপয়ার সং�রণ অনলাইন েপেম�েক আিথর্ক পৰ্িত�ােনর মধয্ িদেয় না িগেয় 

সরাসির এক পক্ষ েথেক অনয্ পেক্ষর কােছ েপৰ্রণ করার অনুমিত েদয়। দীঘর্তম েচইন িনয়ম এবং পৰ্ুফ-অফ-ওয়াকর্ সহ 21 

িমিলয়ন কেয়েনর িবটকেয়ন �য্া�াডর্ আিথর্ক নীিত অনুসরণ কের, EPIC মূল নকশায় উ�িত কের এবং বতর্মােন ভর 

গৰ্হেণর িপছেন থাকা মূল সমসয্াগুিলর সমাধান কের।



েবস েলয়ার েগাপনীয়তা বয্বহারকারীেদর পৰ্িতেশাধ েথেক রক্ষা কের, কেয়নগুিলেক কলি�ত হেত বাধা েদয় এবং 

েস�রিশপ, েক�ীকরণ, বােজয়া�করণ এবং নজরদািরর পৰ্িতেরাধ সরবরাহ কের। আমরা একিট বয্বহািরক িবেক�ীকৃত 

েপেম� িসে�ম ৈতির কেরিছ যা িনভর্রেযাগয্, অনুমিতহীন, অপিরবতর্নীয় এবং িবদয্মান এবং ভিবষয্েতর পৰ্িবধানগুিলর সােথ 

সবর্ািধক সাম�সয্পূণর্।

িডজাইেনর লক্ষয্

িবটকেয়েনর িডএনএেত সতয্ থাকা
আমােদর মূলয্েবাধ সংরক্ষণ

● েস�রিশপ পৰ্িতেরাধ

● েক�ীয়করণ পৰ্িতেরাধ

● বােজয়া�করণ পৰ্িতেরাধ

● িনরেপক্ষতার িবশ্বাসেযাগয্ িভি�

● অনুমিতহীনতা

● িনয়�ক সাম�সয্তা

● নজরদাির পৰ্িতেরাধ

● টৰ্া� িমিনমাইেজশন

পৰ্েবশয্তা
● EPIC পূণর্ েনাড 100+ েদেশ বাস কের।

● পৰ্েয়াজনীয় স�ওয়য্ার (Github | অয্াপ ে�ার | Play Store) িবশ্ববয্াপী উপল�।

● েলনেদন I2P এবং Tor মাধয্েম পাঠােনা েযেত পাের।

● চিবর্হীন, হালকা, দৰ্ুত �াপতয্ েমাবাইল এবং কম শি� িডভাইেসর জনয্ উপযু�।

নামহীনতা এবং েগাপনীয়তা
EPIC সম� েলনেদন স�ূণর্রূেপ েগাপনীয়, অ� পিরমাণ এবং িঠকানা সহ। েমােনেরােত CryptoNote মেতা পূবর্বতর্ী 

প�িতগুিল �কেচইেন েটৰ্সগুিল েছেড় েদয় যা পৃথক েলনেদনেক পের িডেনািনমাইেজশেনর জনয্ ঝঁুিকপূণর্ কের েতােল। 

EPIC েলনেদনগুিল আজ এবং আগামীকাল ভিবষয্েতর-পৰ্ুফড েগাপনীয়তা সরবরাহ কের।

https://medium.com/epic-cash/the-freeman-family-e3b9c3b3f166


েগাপনীয়তা
BTC মেধয্, সম� েলনেদন স�েকর্ মূল িববরণ �কেচইেন েখালা পিরদশর্েনর জনয্ উপল�। অব�ান, িঠকানা এবং 

পিরমাণ সব এনিকৰ্� করা হয় না এবং সকেলর কােছ দৃশয্মান এবং িচরকােলর জনয্। EPIC েকানও েলনেদেনর 

জনয্ দলগুিলর িঠকানা বা পিরমাণ বা েভৗগিলক অব�ান পৰ্কাশ কের না।

পাবিলক অিডেটিবিলিট এবং বয্ি�গত েবনামীতা
∞ পাবিলক েলজাের, এিট েদখেত পাওয়া স�ব েয েলনেদনগুিল পৰ্িতিট �েক তােদর িকৰ্ে�াগৰ্ািফক অবিশ�াংশ - 

কােনর্ল - এর উপি�িতর কারেণ ঘেটেছ।

∞ যাইেহাক, শুধুমাতৰ্ েপৰ্রক এবং িরিসভার এিট ঘেটেছ েয িনছক সতয্ ের বাইের েলনেদন স�েকর্ েকানও 

িববরণ িনি�ত করেত সক্ষম হয়।

∞ অথর্পৰ্দােনর পৰ্মাণগুিল েলনেদেনর তৃতীয় পেক্ষর িনরীক্ষণেযাগয্তা সক্ষম করার স�াবনা সরবরাহ

কের।

∞ বয্বহারকারীেদর জনয্ যারা তােদর পৃথক েলনেদেনর অিনয়ি�ত নজরদাির পছ� কেরন, তােদর জনয্ "আবৃত 

EPIC" েটােকনগুিল েযমন Wanchain এ EONE বা তৃতীয় পেক্ষর অপােরটরেদর কাছ েথেক Vite / 

Stellar / Binance Smart Chain-এ EPIC বয্বহার করার িবক� থাকেব।

CoinJoin
িডেমর মেতা, যা একবার �য্াম্বলড পৃথকভােব পুনিনর্মর্াণ 

করা যায় না, সম� EPIC েলনেদন পৰ্িতিট �েকর পের 

স্বয়ংিকৰ্য়ভােব একিতৰ্ত হয়।

Cut-Through

Cut-Through একতৰ্ীকরণ অপৰ্েয়াজনীয় মধয্বতর্ী েডটা উপাদানগুিলেক িনমূর্ল কের, েকবলমাতৰ্ রাে�র চূড়া� পিরবতর্নেক 

পৰ্িতফিলত কের। যিদ অয্ািলস কয্ারলেক পাঠােনা ববেক পাঠায়, তেব �কেচইনিট রােজয্ েনট পিরবতর্ন েরকডর্ কের: 

অয্ািলস->কােরাল, এবং বেবর িববরণ সংরক্ষণ ের পৰ্েয়াজন েনই। এিট েকবল �ান সংরক্ষণ কের না তেব েগাপনীয়তাও 

বাড়ায়।



Dandelion++
Dandelion ++ একিট লাইটওেয়ট এবং সহজেবাধয্ েনটওয়াকর্ 

েলয়ার সমাধান যা আনু�ািনকভােব গয্ারাি�যু� নামহীনতার 

সােথ। অ�ািরও (ে�ম েফজ) েথেক উ�ূত একিট েলনেদন 

অবেশেষ কয্ানেবরায় (�াফ েফজ) �শর্ করেত পাের। 

Dandelion ++ বয্বহারকারীেদর শারীিরক িবটকেয়ন আকৰ্মেণর 

স�ুখীন হেত বাধা েদয়।

I2P
I2P এমন অ�লগুিলর জনয্ একিট িবক� চয্ােনল েযখােন টর অয্াে�সেযাগয্ নয়। E2 েথেক, EPIC েলনেদন I2P এর 

মাধয্েম উপল� হেয়েছ।

Pedersen Commitments
েপডারসন পৰ্িতশৰ্ুিতগুিল এক ধরেণর িকৰ্ে�াগৰ্ািফক আিদম যা বয্বহারকারীেক একিট িনবর্ািচত মান (বা িনবর্ািচত িববৃিত) 

পৰ্িতশৰ্ুিতব� করার অনুমিত েদয় যখন এিট অেনয্র কােছ লুকােনা থােক, পের পৰ্িতশৰ্ুিতব� মানিট পৰ্কাশ করার ক্ষমতা 

সহ।



েপডারসন কিমটেমে�র আরও িব�ািরত বয্াখয্ার জনয্, এখােন েদখুন।

Schnorr স্বাক্ষর
Taproot িহসােব, Schnorr স্বাক্ষর কী একতৰ্ীকরেণর জনয্ পৰ্দান কের, যা কি�উেটশনাল পৰ্েসেস দক্ষতা চালায়। 
িবটকেয়ন েকােরর িবপরীেত, Schnorr িডফ�ভােব সম� েলনেদেন পৰ্েয়াগ করা হয়, েকবল একিট উপেসট নয়।

িডিজটাল স্বাক্ষেরর জনয্ িকৰ্ে�াগৰ্ািফক Schnorr ি�ম�জ-িপটার Schnorr দ্বারা িডজাইন করা হেয়িছল এবং একিট 

িকৰ্ে�াগৰ্ািফক হয্াশ ফাংশন বয্বহার কের একিট িমথি�য়া পৰ্িত�াপন কের। এিট জিটল েলনেদেনর অনুমিত েদয় এবং 

বয্বহারকারীর েগাপনীয়তা উে�খেযাগয্ভােব বৃি� কের।

Tor
Tor েনটওয়াকর্ একিট িনরাপদ, এনিকৰ্� করা েপৰ্ােটাকল যা ওেয়েব 

েডটা এবং েযাগােযােগর জনয্ েগাপনীয়তা িনি�ত করেত পাের। Onion 

রাউিটং পৰ্কে�র জনয্ সংিক্ষ�, িসে�মিট আইিপ িঠকানা, অনলাইন 

েডটা এবং বৰ্াউিজং ইিতহাস লুকােত �রযু� েনাডগুিলর একিট িসিরজ 

বয্বহার কের।

E3 CLI ওয়ােলেটর মেধয্ েথেক সরাসির টেরর উপর েলনেদন স�াদন করার ক্ষমতা িনেয় আেস, নজরদাির পৰ্িতেরােধর 

উ�িত কের।

zkPoK
জ্ঞােনর িজেরা-নেলজ পৰ্ুেফর গুরুত্বপূণর্ ৈবিশ�য্িটর মেধয্ রেয়েছ েয উভয় পক্ষই পৰ্মািণত তেথয্র িবষয়ব� স�েকর্ অজ্ঞ 

থাকার সময় তেথয্র একিট অংেশর সতয্তা যাচাই করেত পাের।

েমৗিলক নীিতিট সহজভােব বয্াখয্া করা হেয়েছ: যিদ অয্ািলেসর কােছ িকছু েগাপন তথয্ থােক, েযমন একিট িনরাপদ েখালার 

সংিমশৰ্ণ, এবং ববেক যাচাই করেত হেব েয তার কােছ এই তথয্িট রেয়েছ তার কােছ তথয্ না েপেয়, তেব অয্ািলস ববেক 

সংিমশৰ্ণিট েদখেত না িদেয় িনরাপদিট খুলেব এবং তারপের এিট আবার ব� কের েদেব।

https://asecuritysite.com/public/ped.pdf


িনরীক্ষােযাগয্তা

েপেম� পৰ্ুফ
অথর্পৰ্দােনর পৰ্মাণগুিল পৰ্দানকারীেদর েলনেদন পৰ্িকৰ্য়ার অংশ িহসােব তহিবেলর পৰ্াি� পৰ্মাণ করার জনয্ পৰ্দানকারীেদর 

পৰ্েয়াজন েবাধ করেত সক্ষম কের। পৰ্দানকারীরা তারপের অথর্ পৰ্দােনর িবেরাধগুিল সমাধান করেত এবং পৰ্মাণ করেত 

এই "পৰ্মাণগুিল" বয্বহার করেত পাের এবং পৰ্মাণ করেত পাের েয তারা সিঠক পৰ্দানকারীর কােছ তহিবল পািঠেয়েছ।

েস�রিশপ পৰ্িতেরাধ
True Nakamoto Distributed Consensus: 100% পৰ্ুফ অফ ওয়াকর্, েনা ে�শাল েনাড, দীঘর্তম েচইন রুল

ফাইল টৰ্া�ফার প�িতর মাধয্েম েকা� ওয়ােলট েথেক েকা� ওয়ােলেট অফলাইেন েলনেদন পাঠােত পাের।

েস�রিশপ পৰ্িতেরাধ িক?

1. েনটওয়াকর্ িনেজই ব� করা যােব না
2. েনটওয়ােকর্ েকানও পৃথক বয্বহারকারীর িকৰ্য়াকলাপ ব� করা যােব না

িকভােব EPIC েস�রিশেপর িবরুে� বয্বহারকারীেদর রক্ষা কের - িবটকেয়ন েকােরর সােথ একিট তুলনা

েহফাজত



কাে�ািডয়ান BTC বযৱ্হারকারীরা পধর্ানত ততৃীয় পেক্ষক 
তােদর স�দ গুিল েহফােজত রাখার অনিুমত িেদত পছ� 
েকর। িযদ ত�াবধােয়কর সােথ িকছু েঘট থােক েতব 
স�দগুিল েআপাস করা েেযত পাের।

EPIC বয্বহারকারীরা সাধারণত �ানীয়ভােব তােদর 
িনজস্ব কেয়নগুিল েহফাজেত রােখ

আইনগত জিটলতা

এ� েপা� ফয্াে�া - পূববর্তর্ী আইনী িকয়র্াকলােপক 
অপরাধী করার জনয্ পূববর্তর্ীভােব-পৰ্েযাজয্ 
িপরবতনর্কারী আইন �েকচইন েডটা বযৱ্হার েকর। 
আেজকর গৃহীত পেদক্ষপগুিল েকয়ক দশক েপর িেফর 
আেসত পাের।

িকৰ্ে�াগৰ্ািফক অবিশ�াংশ বয্তীত �কেচইেন েকান �ায়ী 
িচ� অবিশ� েনই যা তােদর সােথ েলনেদন বা পেক্ষর 
েকান তথয্ পৰ্কাশ কের না।

UTXO েমাক�মা - আইনগত িকয়র্াকলােপ �তগু 
িঠকানার নামকরণ করা েহত পাের, এিকট "িিরনং ি
িপরয়ড" িেদয় এর িবরুের্ রক্ষা করার েচ�া করার জনয্ 
এিকট ওয়ািইমং-িিভয্ক িেশ�র জ� েদয়।

EPIC-েত এিট স�ূণর্রূেপ অপৰ্েয়াজনীয়, কারণ সম� 
মুদৰ্া ছতৰ্াকেযাগয্ এবং িবিনময়েযাগয্।

অ�জর্াল

ই�ােরনট অয্াে�স এিকট েলেনদন �াক্ষর করার 
জনয্ এিকট ই�ােরনট সংেযােগ অয্াে�স পৰ্েয়াজন৷

েলনেদন অফলাইেন স্বাক্ষিরত হেত পাের

িবটকেয়ন েকার টৰ্য্ািফক �ক এবং িজওেফ� করা 
েযেত পাের।

EPIC বয্বহারকারীেদর তােদর অব�ােনর উপর িভি� 
কের সীমাব� করা যােব না কারণ তারা Tor & I2P 
এর মাধয্েম েলনেদন পাঠােত পাের এবং

ব� েচইন পৰ্িতেশাধ

বয্া� অয্াকাউ� জৰ্ করা - কানািডয়ান যারা BTC 
বযৱ্হার েকর টৰ্াকােরদর দান েকিরছল তারা তােদর 
বয্া� অয্াকােউ� অয্াে�স হািেরেয়ছ।

EPIC বয্বহারকারীেদর এিট েথেক রক্ষা কের, কারণ 
েলনেদেনর িঠকানা এবং পিরমাণ বাইেরর পেক্ষর 
কােছ অদৃশয্।

পুল



BTC মাইিনং পুল িঠকানার উপর িভি� কের 
েলনেদন িফ�ার করেত সক্ষম।

এিট EPIC-এ অস�ব

কলি�ত মুদৰ্া

িনেষধাজ্ঞা
OFAC SDN তািলকায় িনিদর্� িঠকানা রেয়েছ। েয েকউ 
এই িঠকানাগুিল িদেয় েলনেদন করেল এ�েপাজােরর 
স�ুখীন হেত হয়।

EPIC-এর েকােনা িঠকানা েনই। সম� েলনেদন সরাসির 
ওয়ােলট-ওয়ােলট।

িম�ার ওয়ােলট
Binance িম�ার ওয়ােলট েযমন সামুরাই এবং 
ওয়াসািবেত েলনেদন �ক কের। TradeOgre-এর 
বয্বহারকারীরা আিব�ার কেরন তােদর BTC িডেপািজট 
পৰ্তয্াখয্ান করা হয় যখন েক�ীভূত এ�েচ� েযমন 
Bitbuy-এ জমা করা হয়।

সম� EPIC কেয়ন ছতৰ্াকপূণর্, এর উৎেস কলি�ত মুদৰ্ার 
ঘটনােক দূর কের।

েক�ীকরণ পৰ্িতেরাধ

Meta-DAO গভেনর্� কাঠােমা
DAO গভেনর্� ��ভােব �কেচইন-িভি�ক েনটওয়াকর্গুিলর জনয্ কেপর্ােরট গভেনর্ে�র েচেয় ভাল। DAOs িনেজরাই 

রাজনীিতর িবতিকর্ত পেয়� হেয় উঠেত পাের, িবেশষত েযখােন অথর্ স�িকর্ত, (বা এমনিক েভ�রেক আকৰ্মণ কের) যার 

কারেণ আমরা ECR একিট িহসােব িডজাইন কেরিছ

Meta-DAO বা "DAOs এর DAO"।

https://powerkee.substack.com/p/blockseer-introduces-bitcoin-censorship?s=r


শত শত অবদানকারী * শত শত চয্াট গৰ্ুপ = একিট িবতরণ শি�। তৃণমূেলর উেদয্াগগুিল ৈজিবকভােব উি�ত হয়, যার 

ফেল একিট অিভেযািজত েসলুলার কাঠােমা ৈতির হয়।

নূয্নতম আনু�ািনক েশৰ্িণিবনয্াস
েক�ীকরণ পৰ্িতেরােধর েকবল একিট কয্াচেফৰ্েজর েচেয় েবিশ িকছু, এিট জীবেনর একিট উপায়।

েকান কেপর্ােরশন েনই
কেয়ক ডজন বা শত শত েবতনেভাগী কমর্ীেদর সােথ �কেচইন �াটর্আপগুিল স্বাভািবকভােবই পৰ্থেম তােদর িনজস্ব স্বােথর্র 

িদেক নজর েদয়, যার ফেল অনয্ানয্ ে�কেহা�ারেদর সােথ স�াবয্ ভুল েবাঝাবুিঝ হয়। EPIC, একিট িবশু� েপৰ্ােটাকল 

িহসােব, সবাইেক সমান ভােব রােখ।

েকানও িপৰ্মাইন েনই
যখন অভয্�রীণ এবং পৰ্ারি�ক িতিমগুিল একিট েনটওয়ােকর্ আিধপতয্ িব�ার কের, তখন এিট পৰ্শাসেনর সমসয্ার কারণ 

হেত পাের, েযমনিট Ethereum হাডর্ ফেকর্র মেধয্ েদখা েগেছ।



বােজয়া�করণ পৰ্িতেরাধ

িঠকানাহীন িডজাইন
কানাডার দাতারা স�িত আিব�ার কেরেছন েয েচইেন $ 50 মূেলয্র নজরদাির কেয়ন পাঠােনার ফেল অফ-েচইন পিরণিত 

হেত পাের, েযমন বয্াংক অয্াকাউ� এবং এমনিক শারীিরক স�দ বােজয়া� করা।

েগাপনীয় েলনেদন
েনািস পৰ্িতেবশী এবং অতয্াচারী শাসকরা িকৰ্য়াকলােপর জনয্ ওয়ােলেটর বয্ােল� িনরীক্ষণ করেত পাের না। EPIC 

cryptocurrency সবার জনয্ বয্বহার করা িনরাপদ কের েতােল।

Dandelion++
িবটকেয়ন েকােরর মেতা নজরদাির কেয়নগুিল েলনেদন করার সময় আইিপ িঠকানা পৰ্কাশ কের তােদর বয্বহারকারীেদর 

ঝুিঁকেত েফেল েদয়। Dandelion ++ বয্বহারকারীেদর তােদর অব�ান ফাঁস না কের িনরাপদ থাকার অনুমিত েদয়।

স্ব-েহফাজেতর জনয্ িডজাইন করা হেয়েছ
েকািরয়ায় বয্বহারকারীরা যােদর সরকার কেরর জনয্ ঋণী বেল িবশ্বাস কের তােদর মািনবয্াগগুিল িনঃেশষ হেয় েগেছ। 

EPIC বয্বহারকারীরা সাধারণত তােদর িনজস্ব কীগুিলর েহফাজত বজায় রােখ, যা িনিবর্চাের জ� করার িবরুে� রক্ষা কের।

https://www.foxnews.com/media/canadian-freedom-convoy-truck-seized-bank-account-frozen


িবেক�ীকরণ

পূণর্ েনাড

4 পুল

● 51pool.online
● Epicmine.org
● Fastepic.eu
● Icemining.ca

http://51pool.online
http://epicmine.org
http://fastepic.eu
http://icemining.ca


পুল ঘনত্ব
পৰ্থম নজের, Icemining.ca েথেক আসা হয্াশেরেটর >51% ভাগ উেদ্বেগর িবষয়, তেব এই একক 

পিরসংখয্ানিট পুেরা গ�িট বেল না:

● Polyphasic পৰ্ুফ-অফ-ওয়াকর্ (Feijoada Multi-Algo) সম� 3 অয্ালগিরদেমর 51% কমা� করার জনয্ 

একজন আকৰ্মণকারীর পৰ্েয়াজন।

● 26% একিট পুেলর বাইের খিনর হয়, যা একিট আকৰ্মেণর েক্ষেতৰ্ অিতির� িনরাপ�া পৰ্দান কের।

মাতৰ্ 2 বছর বয়সী একিট েনটওয়ােকর্র জনয্, ইিতমেধয্ বাজােরর চািহদা দ্বারা চািলত 4 িট ৈজবভােব ৈতির পুল রেয়েছ তা 

অসাধারণ। আমরা িবশ্বাস কির েয েকািট েকািট পূণর্ েনােডর আমােদর দৃি�ভি�েক সমথর্ন করার জনয্, যার মেধয্ 

েবিশরভাগই খিনর হয়, আমােদর খুব েক�ীভূত হওয়া এড়ােত হাজার হাজার পুেলর পৰ্েয়াজন হেব। এই েশষ পযর্�, আমরা 

এই িবষেয় 2019 সাল েথেক উে�খেযাগয্ গেবষণা ও উ�য়ন স�দ িবিনেয়াগ কেরিছ অ�িনর্িহত বাধাগুিল দূর করার জনয্ 

যা বতর্মােন মানুষেক সহেজই তােদর িনজস্ব পুলগুিল ি�ন করেত বাধা েদয়।

পুল �েরর িবেক�ীকরেণর জনয্ ভিবষয্েতর পৰ্েচ�া

● উেদয্া�ােদর এবং বড় আকােরর খিনশৰ্িমকেদর তােদর িনজস্ব পুলগুিল পিরচালনা করেত উৎসািহত করা চািলেয় 

যান

● DIY FOSS পুল স�ওয়য্ার Github এ উপল�



● সামিগৰ্ক Epicenter বা�তে� �য্ািকং এবং অনয্ানয্ ধরেণর েনাডগুিলর সােথ PoW পুলগুিলর টাই-ইন

েডেভলপার ব�ুত্ব

API

ওয়ােলট েযাগােযােগর জনয্ API v3 (নতুন)

API বয্বহারেযাগয্তা বৃি�

ডকুেমে�শন বৃি�
E3 আমােদর িবদয্মান ডকুেমে�শন লাইেবৰ্িরেত উ�িত কের, যা িব�ারেদর আরও দৰ্ুত বাজাের েপেত সক্ষম কের।

বয্বহােরর সহজতা

বািতলেযাগয্ েলনেদন
সবর্জনীন কী িঠকানা-িভি�ক িকৰ্ে�াকুের�গুিলর িবপরীেত, Mimblewimble-এ কেয়ন গুিল হারােনা অস�ব। তৰ্ুিটবশত 

েপৰ্িরত েলনেদনগুিল এখনও চূড়া� না হেল বািতল করা েযেত পাের।

েপাটর্
E2-েত, একিট েলনেদন পাঠােনার জনয্ রাউটার েপাটর্গুিল েখালার পৰ্েয়াজন িছল। E3 টরেক সংহত কের যােত এিট আর 

পৰ্েয়াজন হয় না।

মাইিনং
খননেক আরও সহজলভয্ এবং সহজ করার জনয্ যেথ� স�দ িবিনেয়াগ করা হেয়েছ। িনিদর্� উদাহরণ হল Blacktygr 

দ্বারা Easy-Miner 2.0 এবং Epicmine.org-এর অেটাকনিফগােরশন



েলনেদেনর িবক�

Tor
Tor ইি�েগৰ্শন রাউটার েপাটর্গুিল খুলেত বা একিট https িঠকানা পৰ্কাশ করার পৰ্েয়াজন ছাড়াই ই�ােরি�ভ েলনেদনেক 

সহজতর কের। এর ফেল নামহীনতার উ�িত হয়।

EpicPay.me
EpicPay.me জনয্ সমাধান করার জনয্ অয্ািসে�ানাস অ-ই�ােরি�ভ বাতর্া হয্া�িলং জনয্ অনুমিত েদয় অ-ই�ােরি�ভ 

েলনেদন, যিদও একিট েক�ীভূত উপােয়। এই পিরেষবািটর ভিবষয্েতর সং�রণগুিল অবকাঠােমােক আরও িবেক�ীভূত 

এবং কেঠার করেব।

ইউজার ই�ারেফস

কনেসাল এবং ফাইল আউটপুট
#18 ফাইল এবং কনেসােলর আউটপুট এবং ি�নআেপর িবভাজন

TUI: টািমর্নাল ইউজার ই�ারেফস
#13 টািমর্নাল ইউজার ই�ারেফস: তািলকাগুিল ে�াল করা েযেত পাের

#14 টািমর্নাল ইউজার ই�ারেফস: লগ িভউ পৰ্বতর্ন করুন

#15 টািমর্নাল ইউজার ই�ারেফস: ি�িতশীলতা এবং বয্বহারেযাগয্তার উপর সাধারণ উ�িত



অথর্ৈনিতক িনরাপ�া

পৰ্িতেযািগতামূলক খরচ কাঠােমা
েনটওয়ােকর্র অবয্াহত িনরাপ�ার জনয্ িবটকেয়ন েকার ইেকািসে�েমর জনয্ $10+ িবিলয়ন মূলধন বয্য় পৰ্েয়াজন। 

এিট EPIC-েত স�ূণর্রূেপ অপৰ্েয়াজনীয়, যা ইিতমেধয্ িবদয্মান পণয্ হাডর্ওয়য্াের চেল।

সা�াই েচইন খুলুন

AMD রাজস্ব: 
$15b

না RandomX
ProgPow

Apple রাজস্ব: 
$365b

না M1: RandomX & ProgPow

ARM রাজস্ব: 
$2b

না RandomARM

Bitmain 
রাজস্ব: $2b

হয্াঁ না

Intel রাজস্ব: 
$79b

হয্াঁ RandomX

MicroBT 
রাজস্ব: $1b

হয্াঁ না

Nvidia রাজস্ব: 
$24b

না ProgPow



$82b $483b

পিলফািসক পৰ্ুফ-অফ-ওয়াকর্ মাি�-অয্ালগিরদম মাইিনং ASIC টয্া� এিড়েয় যায়

িবটকেয়ন েকার বয্বহারকারীরা 2021 সােল মাইিনং িফ বাবদ $1+ িবিলয়ন খরচ কেরেছ।

স্ব-অথর্ায়ন েটৰ্জাির

নমনীয়তা
অিতির� বয্বহােরর েক্ষেতৰ্ সাম�সয্ করার জনয্ পৰ্সািরত করা েযেত পাের। ভিবষয্েতর সং�রণগুিলেত মাি�-অয্ােসট 

ক্ষমতা এবং অিতির� অয্ালগিরদম অ�ভুর্� থাকেব।

মাি�-অয্ােসট
ভিবষয্েতর সং�রণগুিল একািধক েটােকন ধরেনর, ফাি�বল বা অ-ছতৰ্ােকর সৃি�র জনয্ অনুমিত েদেব, েচইেনর েনিটভ 

স�দ $EPIC পাশাপািশ EPIC েচইেন েটৰ্ড করা হেব। এিট িবক� স�দগুিলেক Mimblewimble এর স�ূণর্ সুরক্ষার 

সােথ েটৰ্ড করার অনুমিত েদয়।

এই প�িতিট Epic �ানীয় মুদৰ্ার পাশাপািশ �াটর্ চুি�র ওভারেহড ছাড়াই ERC20 েটােকেনর অনুরূপ কাযর্কািরতা সরবরাহ 

কের। কা�ম েটােকনগুিল সমথর্ন করার জনয্ Mimblewimble বয্বহার কের, আমরা পৰ্থমবােরর মেতা েটােকন মহািবেশ্ব 

সিতয্কােরর fungibility পৰ্সািরত কির।

ইসুয্কারীরা িনিদর্� েলনেদেনর জনয্ পরম েগাপনীয়তা পৰ্দােনর সময় পৰ্চলেন স�েদর েমাট সংখয্া স�েকর্ স্ব�তা সরবরাহ 

করেত পাের। স�দগুিল িনরাপেদ এবং fungibly অন-েচইেন িবিনময় করা েযেত পাের, পৃথক েলনেদেনর জনয্ 

Mimblewimble গয্ারাি�গুিলর স�ূণর্ েসট সংরক্ষণ করার সময় মূলয্ আিব�ার এবং বাজার ি�য়ােরে�র অনুমিত েদয়।



কা�ম েটােকন েযাগ করার ফেল Mimblewimble এর ক্ষমতা নতুন বয্বহােরর েক্ষেতৰ্ একিট উে�জনাপূণর্ পিরসীমা 

মেধয্ leveraged করা যােব। িডিজটাল ডাউনেলাড, ঘন ঘন �ায়ার মাইল, েমাবাইল িমিনট, পািকর্ং িটিকটগুিল এমন 

বয্বহােরর উদাহরণ যা উপকৃত হেত পাের।

অয্ালগিরদম

E4 RandomARM
E5 RISC-V
E6 Quantum-Resistant Structured Lattice
E7 AI TPU

ERC20-Style

স�েদর ধরন
Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

েলনেদেনর িবনয্াস
E3-এ, েলনেদনগুিল ই�ােরি�ভ এবং 3 িট পদেক্ষেপর পৰ্েয়াজন। েপৰ্ােটাকেলর ভিবষয্েতর সং�রণগুিল 2-পদেক্ষপ এবং 

1-পদেক্ষেপর েলনেদেনর জনয্ অনুমিত েদেব, সমন্বেয়র পৰ্েয়াজনীয়তা হৰ্াস করেব এবং পৰ্েযাজয্ বয্বহােরর েক্ষেতৰ্ 

পিরসীমা পৰ্শ� করেব।

ভিবষয্েত, আমরা মুেখামুিখ েলনেদেনর জনয্ বিধর্ত সহায়তা পৰ্দান করেত চাই:

● অিডও েলনেদন

● �ুটুথ েলনেদন

● QR েকাড েলনেদন

পিরবহন �র
েকাডেবেস েডটা টৰ্া�েপাটর্ মডুলার কের, তৃতীয় পেক্ষর অবদানকারীরা সহেজই নতুন চয্ােনল েযাগ করেত পাের, পরীক্ষা-

িনরীক্ষায় সহায়তা কের এবং েস�রিশেপর দৰ্ুত পৰ্িতিকৰ্য়াও েদয়।



ভিবষয্ত-পৰ্ুিফং

অিতির� অয্াি�েকশন
TPU-িনিদর্� অয্ালগিরদেমর ইি�েগৰ্শন কােজর পৰ্মাণেক দরকারী করার স�াবনা সরবরাহ কের এবং EPIC একিট 

েমিশন লািনর্ং ইি�েন পিরণত কের।

Polyphasic পৰ্ুফ-অফ-ওয়াকর্
আেপাসকরা অয্ালগিরদমগুিল সামানয্ উেদ্বেগর কারণ EPIC মডুলার িডজাইনিট �াইেত হট-েসায়ািপং অয্ালগিরদমগুিলর 

জনয্ অনুমিত েদয়।

E4: RandomARM
E5: Proof of Spacetime, RISC-V
E6: Quantum-Resistant Structured Lattice
E7: TPU (TBD)

ি�ক িপক: ECK কয্ানাির েনটওয়াকর্
ECK - Google Docs

েকায়া�াম েরিড
২০১৯ সাল েথেক গৃহীত গেবষণা পৰ্েচ�াগুিল িনি�ত কের েয কাঠােমাগত জাল অয্ালগিরদমগুিল সাম�সয্পূণর্।

উ� িন�য়তা

স্বয়ংিকৰ্য় েটি�ং
E3 আমােদর স্বয়ংিকৰ্য় পরীক্ষার অবকাঠােমােত িবিনেয়াগ করার সুেযাগ িদেয়েছ যা ভিবষয্েতর িরিলজগুিলেক আরও দৰ্ুত 

ধা�া েদওয়ার জনয্ আমােদর ক্ষমতা উ�ত করেব।

যু�-পরীিক্ষত
আমােদর "র�পােতর পৰ্াে�র পিরবেতর্ েনতৃ�ানীয়" প�িতর অংশ িহসােব, আমরা রা�-িমম্বলউইম্বল ইেকািসে�েমর বািক 

অংশ েথেক এই পিরবতর্নগুিল টানেত খুব স্বা��য্ েবাধ কির, কারণ তারা যেথ� সমেয়র জনয্ অনয্ানয্ েনটওয়াকর্গুিলেত 

উৎপাদেন কাযর্করী হেয়েছ।

https://docs.google.com/document/d/1anv2u-J2qlHohWFjk4L46zTZwSDkPdTMqTB0tmXVX4g/edit#heading=h.kt5x6oi23ofh


পিরপ�তা
আমদািন করা েকাড অনয্ানয্ পৰ্কে� েকানও ঘটনা ছাড়াই 12+ মাস ধের উৎপাদেন চলেছ।

মিরচা
আমরা তার েমমির িনরাপ�া ৈবিশ�য্গুিলর জনয্ রা� েবেছ িনেয়িছ, যা েপৰ্াগৰ্ামার তৰ্ুিটর সুেযাগেক সীমাব� কের।

পৰ্যুি�গত ঋণ

উ�ত িনরাপ�া ও ি�িতশীলতা
বাগ #6 7 8

দ্ব� সমাধান
বাগ #20

অি�মাইেজশান
# 11 হয্া�িলং এবং েচইন িডিব ইনেডে�র PMMR আরও ভাল আউটপুট

অসুিবধা সমন্বয় অি�মাইজ করুন

সমবয়সীরা: MPSC চয্ােনল এবং পৰ্াথিমক হয্া�েশক বাতর্া
বাগ #10

সাভর্ার-ওয়ােলট েযাগােযাগ
বাগ#22

�ািয়ত্ব বৃি�
বাগ #12

িসংেকৰ্ানাইেজশন
বাগ #21

Windows সুস�ততা
বাগ #23



রক্ষণােবক্ষণ
#5 The Hardfork (HF2) CuckarooM29 PoW পিরবতর্নগুিল পৰ্বতর্ন কের

#6 নতুন িশেরানাম সং�রণ 7

# 7 ভাল িশেরানাম সং�রণ সুইচ

#9 ইি�েগৰ্ট গৰ্ীন 3.0.0 েকাডেবস

অপিরবতর্নীয়তা
কিমউিনিটর সদসয্ ইজেলার ম�বয্:

িকৰ্ে�ােত অেনক গুিল সিতয্ই গুরুত্বপূণর্ মতাদশর্ রেয়েছ। স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, েগাপনীয়তা, িবেক�ীকৃত, িবশ্ব�তা, 

অপিরবতর্নীয়তা এবং আরও অেনক িকছুর মেতা শ�গুিল পৰ্ায়শই একিট স�দােয়র দ্বারা ভাগ করা েমৗিলক িবশ্বাসগুিল 

নিথব� করার জনয্ েহায়াইটেপপারগুিলেত বয্বহৃত হয়। সমেয়র সােথ সােথ, এই েমৗিলক নীিতগুিল পরীক্ষা করা হয় এবং 

ি�িত�াপকতা মূলয্ায়ন করা েযেত পাের।  একিট মুদৰ্া যা সবর্বয্াপী এবং িবেক�ীকৃত CPU এবং GPU উপাদানগুিল দ্বারা 

Mineable কােজর পৰ্মাণ িহসােব শুরু হয় তা ASICs এর েক�ীভূত েহািডর্ং-এ পিরণত হয়। িবেক�ীকৃত কােজর পৰ্মাণ 

অংশীদািরেত্বর েক�ীভূত পৰ্মােণর পথ েদয়। সু�� tradeoffs আেছ। েনটওয়াকর্ সুরিক্ষত করার জনয্ অিভন�ন। িক� 

েকান মূেলয্? িবেক�ীকরেণ িবশ্বােসর মূল িভি�িট কেপর্ােরট স্বােথর্র কােছ িবিকৰ্ কের েদওয়া হয়, যা সাধারণ বয্ি�েক 

উপকৃত করার পিরবেতর্ েবিশরভাগ েশ্বতপেতৰ্র অিভপৰ্ায় িছল। অবশয্ই, মুদৰ্ািট এখনও িফয়ােটর তুলনায় তুলনামূলকভােব 

িবেক�ীভূত হেত পাের তেব েমৗিলক মূেলয্র একিট �� আেপাস করা হয় এবং স�দায়গুিলর দ্বারা সমিথর্ত আরও ভাল 

িবক� রেয়েছ যারা এখনও য� েনয়। দীঘর্েময়ােদ েকানিট আরও ি�িত�াপক হেব? েয মুদৰ্ািট ভাগ কের েনওয়া স�দােয়র 

মূলয্েবােধর জনয্ সতয্ বা মুদৰ্া যা কেপর্ােরট িশে�র কােছ িবিকৰ্ হয়? উ�রটা পির�ার। যা িকৰ্ে�ােক পৰ্থম �ােন অথর্বহ 

কের েতােল এবং এিট হ'ল যারা আমােদর স�দায়গুিলেত অংশগৰ্হণ কের। সুতরাং অপিরবতর্নীয়তার সােথ এই সম� 

িকছুর কী স�কর্ রেয়েছ?

িঠক আেছ, িবেক�ীকরেণর জনয্ পৰ্দ� উদাহরণিট অপিরবতর্নীয়তার সােথ পৰ্াসি�ক। উদাহরণিট কয্াপচার কের েয কীভােব 

স�দােয়র মূল মানগুিল েথেক িবচুয্িত অপিরবতর্নীয়তার সােথ আেপাস করার মেতা একই রকম।  এিট এত যু�ংেদহীভােব 

িজজ্ঞাসা করা পৰ্ে�র মূেল েপৗঁেছ যায়, "েকাড আইন িক? সহজ ভাষায়, হয্াঁ, যখন এিট না হয় তখন বয্তীত। 

েহায়াইটেপপারগুিলেত নিথভু� স�দােয়র মূল মানগুিল আইন িহসােব বয্াখয্া করা উিচত তার অেনক কাছাকািছ। EPIC 

ভয্ালু ওভারে�া ইনিসেড� যখন েকানও দ্ব� থােক তখন িভি�গত নীিতগুিলর পৰ্িত আমােদর পৰ্িতশৰ্ুিত পৰ্দশর্ন কের।



িনরেপক্ষতা

স�দায় শািসত
যখন চয্ােল� েমাকােবলা করা হয়, েযমন খিনর শতাংশ পুনঃব�ন করা যায় িকনা, বা ভয্ালু ওভারে�া ঘটনা েথেক কীভােব 

ক্ষিত সামািজকীকরণ করা যায়, আমরা আরও শি�শালী হেয় উিঠ।

DAO-অথর্ায়নকৃত
সম� েডেভলপার িফ Epicenter DAO েটৰ্জািরেত জমা হয় এবং এিট কারও জনয্ লােভর েক� নয়।

সুষম পৰ্িতেযািগতামূলক েক্ষতৰ্
জিড়ত পৰ্েতয্েকরই কেয়ন অজর্েনর একই সুেযাগ িছল, তা খনেনর মাধয্েম েহাক বা েখালা বাজাের কৰ্েয়র মাধয্েম।

িক� পাস
EPIC েমলা 2েশ েসে�ম্বর, 2019-এ শূেনয্র উৎপি� সরবরােহর সােথ চালু হেয়েছ।

উ�ু�তা
EPIC 100% GPL V3 লাইেস�পৰ্া�।

েয েকউ িগথুেবর মাধয্েম একিট পুল অনুেরাধ জমা িদেত পাের।

অনুমিতহীনতা
EPIC একিট অনুমিতহীন েপৰ্ােটাকল। েয েকউ একিট স�ূণর্ েনাড এবং/অথবা খিন চালােত পাের।

পুল

আেমিরকা

কানাডা, মি�ল

Icemining USA 

Epicmine



EMEA
জামর্ািন 51 পুল Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - রািশয়া/উ�র EU

তুর�

Icemining

Icemining
Icemining

এিশয়া-পয্ািসিফক
চীন

হংকং

িস�াপুর Icemining

িনয়�ক সাম�সয্

পৰ্িতেযািগতা আইন
পৰ্�ািবত আইেন েলখা হেয়েছ, "আিথর্ক পিরেষবাগুিলেত উ�াবনগুিল আ�ঃসীমা� েলনেদেনর প�িতগুিলেক রূপা�িরত এবং 

পৰ্সািরত কেরেছ যা 20 বছর আেগ ক�না করা েযত না যখন FinCEN (ফাইনয্াি�য়াল কৰ্াইমস এনেফাসর্েম� েনটওয়াকর্) 

এর িবেশষ-পিরমাপ কতৃর্পক্ষ েদওয়া হেয়িছল।" আইনিট স্বীকার কের েয িডিজটাল স�দগুিল ৈবধ উে�েশয্ বয্বহার করা 

হয়, তেব বেল েয এিট "িনেষধাজ্ঞা ফাঁিকদাতা, পৰ্তারক, অথর্ পাচারকারী এবং যারা র ্যানসমওয়য্ার আকৰ্মণ কের তােদর 

মেতা খারাপ অিভেনতােদর জনয্ও এিট একিট বর।"

েক�ীভূত অবকাঠােমার উপর িনভর্র কের এমন েনটওয়াকর্গুিল কৰ্মবধর্মানভােব বয্বহারকারীেদর পিরেষবা িদেত অক্ষম 

হেব। EPIC এই পৰ্বণতা েথেক উপকৃত হেব।

Howey েট�
জুন 2018 সােল, এসইিসর পৰ্া�ন েচয়ারময্ান, েজ ে�টন �� কের িদেয়িছেলন েয িবটকেয়ন একিট িনরাপ�া নয়: 

"Cryptocurrencies: এই সাবর্েভৗম মুদৰ্ার জনয্ পৰ্িত�াপন, ডলার, ইউেরা, িবটকেয়ন সে� ইেয়ন পৰ্িত�াপন। এই ধরেনর 

মুদৰ্া একিট িনরাপ�া নয়, "ে�টন বেলন।

EPIC ��ভােব Howey েট� সাম�েসয্র জনয্ িডজাইন করা হেয়েছ, িকৰ্ে�া েরিটং কাউি�েলর িনেদর্িশকা অনুযায়ী চাটর্ 

েথেক আক্ষিরক ভােব ে�ািরং।

https://epicenter.epic.tech/investors/


অবকাঠােমা িবল / েবৰ্াকার সংজ্ঞা
পৰ্�ািবত আইেনর অধীেন, িনিদর্� ধরেণর �কেচইন বয্বহার কের এমন েলাকেদর েবৰ্াকার সংজ্ঞার অধীেন লাইেসি�ং 

পাওয়ার পৰ্েয়াজন হেত পাের। EPIC বয্বহারকারীই এর েথেক মু�।

ি�িতশীল আইন
পৰ্েযাজয্ হয় না, কারণ EPIC একিট stablecoin নয় এবং িবেক�ীকৃত হয়।

ি�িত�াপকতা
Polyphasic পৰ্ুফ-অফ-ওয়াকর্ অয্ালগিরদম পৰ্িত পৃথক িভি�েত পৰ্িত 2 ঘ�া অসুিবধা সমন্বয় কের, যা েনটওয়াকর্েক 

+1000% এবং -90% হয্ােশৰ্ট পিরবতর্নগুিল সহেজই পিরচালনা করেত সক্ষম কের। আমরা সমেয়র সােথ সােথ আমােদর 

েনটওয়ােকর্র ৈবিচতৰ্য্ বৃি� এবং এর ি�িতশীলতা বৃি� অবয্াহত রাখব।

মতামত
এখােন বিণর্ত িবে�ষেণর উপর িভি� কের, এবং আমার েপশাগত মেত, EPIC কয্াশ ("ইিপআইিস) 1933 
সােলর মািকর্ন যু�রাে�র িসিকউিরিটজ অয্া� ("অয্া�") এর অধীেন সংজ্ঞািয়ত একিট িনরাপ�া নয়, বা এিট 
SEC িভ িবে�ষেণর অধীেন একিট "িবিনেয়াগ চুি�" গঠেনর মানদ� পূরণ কের না। Howey, 328 U.S. 
29311946) (এর পের "Howey"), বা তার বংশধর। 

পটভূিম

EPIC �কেচইন বতর্মােন েট�েনেট রেয়েছ শূনয্ িপৰ্িমন েফয়ার ল� েজিনিসস েমইন েনট �েকর জনয্ 13 
জুলাই 2019 তািরেখ িনধর্ািরত। EPIC হল গৰ্াসরুট পৰ্াইেভিস েচইন।

https://www.reddit.com/r/bitcoincashSV/comments/bmnt04/us_government_declares_every_lightning_network/


ে�েলিবিলিট

ে�ােরজ আবশয্কতা

থৰ্ুপুট

�ক সাইজ MB �ক সময় েসেক� Tx/�ক Tx/িদন �ক/িদন Tx/s তািরখ

2 50 2000 3.4MM 1728 40 Apr-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 Aug-22



8 30 8000 23MM 2880 267 Nov-22

16 25 16000 55MM 3456 640 Jun-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 Aug-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 Jun-28

ে�ােরজ 2028 থৰ্ুপুট: 6.4k tx / s - 2028 এর জুন মােস, EPIC �কেচইন েপৰ্ােটাকল পৰ্িতিদন 500+ িমিলয়ন েলনেদন 

পৰ্িকৰ্য়া করেত সক্ষম হেব, যা িভসার বতর্মান িকৰ্য়াকলাপ �েরর সমতুলয্। এই ে�েল, িফগুিল বয্য়বহুল থাকেব, েযেহতু �ক 

ভতুর্িক যেথ� এবং পযর্া� ক্ষমতা রেয়েছ। আমােদর অনুমান েয েবিশরভাগ েলনেদন মূলত িবনামূেলয্ (নামমাতৰ্ অয্াি�-�য্াম 

খরচ) হেব এবং উ�-অগৰ্ািধকােরর অথর্ পৰ্দানগুিল যা দৰ্ুত পাস করেত হেব তা পৰ্িত েপিনগুিল েদখেত পাের।

অভাব
েক�ীভূত এ�েচ�গুিল এিড়েয় চলার মাধয্েম, আমরা ভ�াংেশর িরজাভর্ ডাবল বয্েয়র সমসয্ািট এিড়েয় চেলিছ। মাতৰ্ 14 

িমিলয়ন EPIC রেয়েছ, েযখােন কাযর্কর BTC পৰ্কৃত সংখয্া ইিতমেধয্ 21 িমিলয়েনরও েবিশ। আমরা Satoshi এর মূল 

নকশা সরবরাহ অখ�তা রক্ষা করার জনয্ স�াবয্ সবিকছু করেত হেব।

https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/about-visa/documents/aboutvisafactsheet.pdf


গিত

দৰ্ুততর িশেরানাম এককালবতর্ীকরণ

�ািয়ত্ব

কাবর্ন েনেগিটভ

অথর্ৈনিতকভােব স্বাধীন এবং স্ব-অথর্ায়ন

িজেরা ই-ওেয়� ফুটিপৰ্�
EPIC পণয্ হাডর্ওয়য্াের খনন করা হয় যা ইিতমেধয্ িবদয্মান, ে�ডশীট (CPU) বা েগিমং (GPU) এর মেতা অনয্ 

পৰ্াথিমক উে�েশয্ েকনা হেয়েছ। BTC িডসেপােজবল একক-ফাংশন ASIC হাডর্ওয়য্ােরর লক্ষ লক্ষ ইউিনট উৎপ� 

কের যা আমােদর গৰ্েহর লয্া�িফলগুিলেত পৰ্েবশ কের এবং দূষণেক বািড়েয় েতােল।



টৰ্া� িমিনমাইেজশন

আলফা িলক
িতিম সতকর্তা - BTC বড় ধারকরা জােনন েয তারা যখন েকানও েলনেদন পাঠােবন, তখন তােদর গিতিবিধ টৰ্য্াক করা 

হেব। এই "আলফা িলক" সেবর্া�ম েপাটর্েফািলও েকৗশল িনমর্ােণর জনয্ একিট বাধা এবং েবস েলয়ার েগাপনীয়তা দ্বারা 

স�ূণর্রূেপ সমাধান করা হয়, েযমন EPIC, যার েকানও িতিম সতকর্তা এবং েকানও ধনী তািলকা েনই।

�ানীয় ৈবধতা
BTC বয্বহারকারীরা সাধারণত তৃতীয় পেক্ষর কােছ েনাড অপােরশন আউটেসাসর্ করেত পছ� কের, যা েবাঝায় েয একিট 

স�ূণর্ েনােডর জনয্ িড� ে�েসর 380gb পৰ্েয়াজন। EPIC, িবপরীেত, �ানীয়ভােব 2.2GB ে�েস চেল, যা েলােকেদর জনয্ 

েনাডগুিল চালােনার জনয্ আরও অয্াে�সেযাগয্ কের েতােল।  একিট বািহয্ক েনােডর সােথ সংেযাগ করার সময়, আেপাস 

করা তেথয্র স�াবনা রেয়েছ - সংেক্ষেপ, বয্বহারকারীেক অবশয্ই েনটওয়ােকর্র বতর্মান অব�ােক িবশ্ব�ভােব উপ�াপন 

করার জনয্ েনাডেক িবশ্বাস করেত হেব। EPIC বয্বহারকারীরা �ানীয়ভােব সম� েলনেদন যাচাই কের এবং তৃতীয় পেক্ষর 

উপর িবশ্বাস রাখেত হেব না।

পুল-�েরর িফ�ািরং
BTC েপৰ্রকেদর অবশয্ই িবশ্বাস করেত হেব েয েচইনািলিসেসর মেতা সং�াগুিল তােদর িঠকানােক কােলা তািলকাভু� 

িহসােব মেনানীত করার িস�া� েনয় না, কারণ তারপের খিনর পুলগুিল যার বয্বসািয়ক মেডলিট েলনেদনেক েস�র এবং 

িফ�ার করা হয় েসগুিল েকানও �েক েলনেদনেক অ�ভুর্� করেব না। EPIC এই সমসয্ািট েনই কারণ খিনশৰ্িমকরা 

েলনেদেনর িঠকানার িববরণ েদখেত পায় না।

কলি�ত মুদৰ্া
BTC িরিসভার, যারা এেত অথর্ পৰ্দান গৰ্হণ কের, তােদর অবশয্ই তােদর গৰ্াহকেক িবশ্বাস করেত হেব, কারণ কলি�ত 

কেয়নগুিলর স�াবনা সবর্দা থােক। EPIC এই িবশ্বাসিট দূর কের েদয়, কারণ কলি�ত কেয়নগুিল অস�ব। িরিসভারেদর 

অবশয্ই েকবল পিরিচত কলি�ত কেয়নগুিল স�েকর্ নয়, তেব স�াবয্ ভিবষয্েতর কলি�ত কেয়নগুিল স�েকর্ও সতকর্ 

থাকেত হেব। িবচার িবভাগ যখন BitMEX অিভযু� কের, তখন রাতারািত েসখান েথেক আসা েয েকানও তহিবল 

সে�হজনক হেয় ওেঠ। Coinbase শুধু রািশয়ান অয্াকাউ� ব� কেরিন, এিট "রািশয়ান কাযর্কলােপর সােথ স�াবয্ভােব 

সংযু� অয্াকাউ�গুিল" ব� কের িদেয়েছ। EPIC বয্বহারকারীেদর এই রাজৈনিতক পাথর্কয্গুিলর সােথ িনেজেক উিদ্ব� করার 

দরকার েনই।

BTC বয্বহারকারীেদর অবশয্ই তােদর িবশ্বাস করেত হেব যােদর সােথ তারা তােদর সবর্জনীন মূল িঠকানা ভাগ কের েনয়, 

কারণ "কলি�ত ধূিলকণা" আকৰ্মেণর সমসয্া েযখােন একিট লক্ষয্েক দূিষত করেত এবং তার আে�ালনেক িবলিম্বত করার 

জনয্ অ� পিরমােণ কলি�ত মুদৰ্া েমাতােয়ন করা হয়।

https://powerkee.substack.com/p/blockseer-introduces-bitcoin-censorship?s=r


িবশ্বাসহীন েসটআপ
Zcash এবং Piratechain এর মেতা আেগর প�িতর িবপরীেত যার জনয্ একিট িবশ্ব� েসটআপ পৰ্েয়াজন, EPIC 

েসটআেপর জনয্ েকােনা িবশ্বােসর পৰ্েয়াজন েনই।

সবর্বয্াপীতা
112িট েদেশ খনন

বয্বহার
Explorer.epicmine.org:

�কেচইন উ�তা 1,341,156

গড় �ক সময় 61.5 েসেক�

েলনেদন 118,799

আনুমািনক িফ 0.0063 EPIC

ইউিটিলিট

ৈনিতক িশক্ষার েক্ষতৰ্
পৰ্িত�ার পর েথেক, EPIC তার অনুেপৰ্রণা, িবটকেয়ন েকার দ্বারা অিভজ্ঞ পিরিচত �াইট পথ অনুসরণ কেরেছ। 2020 

সােলর মাচর্ মােস EPIC েত িবিনেয়াগ করা একিট BTC বতর্মােন 129 BTC মূেলয্র।

https://explorer.epicmine.org/


িবিনমেয়র মাধয্ম

খরচ $2 - $81 <$.01

গিত 10 িমিনট 1 িমিনট

ফাংিগিবিলিট না হয্াঁ

L1 থৰ্ুপুট 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

L1 থৰ্ুপুট 2028 4.6 tx / s 6.4k tx / s



মাইিনং সফটওয়য্ার সমথর্ন
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

েলনেদন
EPIC দুিট Dex েনটওয়ােকর্ বয্বসায়ীেদর সািলেশর সুেযাগ অফার কের: Stellar এবং ViteX

Bitmart
21 মাচর্, 2022 েথেক Bitmart তােদর ইি�েগৰ্শন স�ূণর্ কের এবং EPIC/USDT-েত েটৰ্ড করা শুরু করেব।

Stellar

https://rigamp.com/epic-cash-mining/
https://www.bitcoininsider.org/article/88119/new-srbminer-multi-miner-045-support-epic-cash-epic
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025783.0
https://xmrig.com/
https://x.vite.net/trade?symbol=EPIC-002_BTC-000


ViteX

E*DEX Atomix
উ�িতর পেথ
েনা-িফ, েগাপনীয়তা-সংরক্ষন নন-

কাে�ািডয়াল পারমাণিবক অদলবদল 

ডাউনেলাডেযাগয্ েড�টপ Dex

E4 BTC
E5 XMR FIRO* ZEC* * Lelantus & z-z েকবল

E6 GRIN LTC* * MW-EB েকবল

E7 CCX ZANO
E8 ARRR HUSH

সরাসির, নন-কাে�ািডয়াল, P2P েচইন-েচইন পারমাণিবক অদলবদল



ওয়ােলট

েড�টপ GUI

Linux, Mac, এবং Windows এর জনয্ উপল�



New Features

● �ানীয় এবং দূরবতর্ী েনােডর সােথ সংেযাগ 
করুন৷

● রাউটার েপাটর্ েখালার পৰ্েয়াজন েনই

● Tor এর মাধয্েম েলনেদন পাঠােত পােরন

মুেঠােফান



সং�রণ ইিতহাস
E3 মাচর্-2022

E2 2020

E1 েসে�ম্বর-2019




