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Bitcoin মূলত িিবনেময়র এিকট মাধ ম িহসােব ক�না করা েহিয়ছল িক� িিডজটাল েবণ  
িববিতর্ত হেয়েছ, পৰ্ায় শুধুমাতৰ্ মূেলয্র েদাকান িহসােব কাজ কের।

স�াবনা এখনও মূেলয্র একিট িকৰ্ে�াগৰ্ািফক ে�ােরর জনয্ িবদয্মান, িবিনমেয়র একিট 
বয্বহারেযাগয্ মাধয্েমর সােথ একীভূত, তেব এখন পযর্� েসই স�াবনা পুেরাপুির উপলি� করা 
যায়িন।

EPIC মূল িবটকেয়ন �য্া�ােডর্র একিট অিভনব 
স�ওয়য্ার বা�বায়ন, সবেচেয় সা�িতক পৰ্যুি�েত 
আপেডট করা হেয়েছ।

EPIC রা�-িভি�ক Mimblewimble �কেচইেনর 
মেধয্ রেয়েছ সম� ৈবিশে�য্র উ�িত যা গণ গৰ্হণেক 
উৎসািহত করার জনয্ পৰ্েয়াজনীয় হেব:

ছতৰ্াকেযাগয্তা েকানও কলি�ত কেয়ন েনই - েপৰ্ােটাকল-�র, বাধয্তামূলক CoinJoin ৈবিশ�য্যু�, পৰ্িতবার কেয়ন বয্য় করার 
সময় মািলকানাইিতহাস পুনরায় েসট করা।

ে�েলিবিলিট হালকা, দৰ্ুত, েমাবাইল-েনিটভ েপৰ্ােটাকল পৰ্ধানত েলয়ার 1 ে�িলং মেডেলর জনয্ অনুমিত েদয়।

েস�রিশপ সংরক্ষণ িঠকানা বা পিরমােণর িভি�েত েলনেদনগুিল েস�র করা যায় না কারণ েকানও �ায়ী িঠকানা বা বািহয্কভােব 
পযর্েবক্ষণেযাগয্ েডটা শৃ�েল সংরক্ষণ করা হয় না।

েকি�য়তা সংরক্ষণ সাধারণ েহাম কি�উটাের, AMD এবং ইে�েলর CPUs বয্বহার কের, AMD এবং এনিভিডয়ােথেক GPUs - েছাট 
আকােরর খিন শৰ্িমকেদর জনয্ েখলার মাঠ সমান কের।

িনয়িমত সাম�সয্ বয্বহারকারীরা �কেচইেনর সােথ সরাসির িমথি�য়া কের - েকানও েহফাজেতর মধয্�তাকারী বা তৃতীয় পেক্ষর 
িবশ্ব� েনােডর পৰ্েয়াজন েনই।

েযাগয্তা েয েকউ একিট সাধারণ েহাম কি�উটাের, এমনিক (শীঘৰ্ই) একিট েমাবাইল িডভাইেস খিন করেত পােরন - 
উ�য়নশীল অথর্নীিতেত বয্াংকিবহীন বয্বহারকারীেদর জনয্ িবশাল স�াবনা।

েকান 
ICO

েকান 
পূবর্িনধর্ারণ

েকান 
VC’s

েকান 
সং�া

Epic Cash হাউই অনুগত, িকৰ্ে�া েরিটং কাউি�ল দ্বারা "1" 
ে�ার অজর্েনর জনয্ িডজাইন করা হেয়েছ। 

Epic Cash 100% পৰ্ুফ-অফ-ওয়াকর্ িমনড, েকানও িবেশষ 
েনাড েনই।

অভাব 2028 সােলর েম মােস িবিটিসর সরবরােহর সােথ সাম�সয্ পূণর্ করার জনয্ ত্বরািন্বত িনগর্মন সময়সূচী সহ 
21 িট িপওডি�উ িমনড কেয়নসবর্ািধক সরবরাহ।  



যিদও EPIC মূেলয্র একিট িকৰ্ে�াগৰ্ািফক ে�ার িহসােব 
কাজ কের, এর েজাড়া ে�বলকেয়ন, EUSD, িবিনমেয়র 
এিকট মাধ ম িহসােব কাজ েকর।

ECR token Epicenter বা�েত�র জন  শাসন 
সরবরাহ েকর এবং EUSD িিবনময় হােরর জন  এিকট 
বয্াক�প সরবরাহ কের।

2

   েগা�

বােসর টাকা$64tr

বয্াংক অথর্$92tr

িবিভ�$4qr

EPIC

EUSD

মান েদাকান

িবিনমেয়র মাধয্ম

িহসােবর একক
EUSDEPIC

হার এ�েচ� করুন

ব�স, সর�াম, িরেয়ল এে�ট, বীমা

1 EUSD = $1 মলূ  Epic Cash

EUSD এিকট ERC20 token, েইিথরয়াম �েকচেইনর �াট  চিু�র মাধ েম বা�বািয়ত হয়। একজন EUSD ধারক সব দা বত মান 

মুদ ণ িিনব েেশষ $ 1 মূেল র EPIC গ ারাি� েদওয়া হয়।

EPIC / ECR / EUSD মূল িহসােব, DeFi অয্াি�েকশনগুিল সহেজই উপের �রযু� হয়। েবশ কেয়কিট ইিতমেধয্ ইেতামেধয্ 
উ�য়নাধীন, আস� ৈতৰ্মািসেকর জনয্ একািধক িরিলজ িনধর্ািরত রেয়েছ। 

Epic Epicenter তথ  v1.4

এিপেস�ার ইকুয্ইিট কপর্ দ্বারা সমিথর্ত, একিট বয্ি�গতভােব অনুি�ত, লাভজনক সং�া যা অংশীদারেদর সােথ সমস্বের 
মূলধন এবং তারলয্ িবধােনর মাধয্েম EUSD/USD রূপা�েরর সুিবধা েদয়।

Epicenter 3 িট রচনােযাগয্ উপাদান িনেয় গিঠত:

মূেলয্র একিট ভা�ার বা�ত� ইউিটিলিট 
গভেনর্�  

মািকর্ন ডলােরর কােছ 
অয্ালেগািরদিমকভােব 

নরম-েপগড

1. EPIC CASH
PoW mimblewimble মুদৰ্া

2. ECR
ERC20 Token

3. EUSD
ERC20 Token

পৰ্বৃি�:
ইউিটিলিট এবং বয্বহারকারীেদর 
চািলত করার জনয্ নতুন dApp 
স�দ মুি�র পিরক�না DeFi 

করা হেয়েছ

EUSDECREPIC

এ�টারস িপরািমড

$10tr 




