
Entirely
fair

launched

For more info,
please visit:
https://linktr.ee/EpicCash

Epic Cash মূল িবটকেয়ন �য্া�াডর্, িব�বী Mimblewimble েগাপনীয়তা েপৰ্ােটাকল সে� আপেডট, স�ূণর্ েবনামী, মাপেযাগয্তা এবং 
ছতৰ্াক িনি�ত। এিট কীভােব সােতািশ িবটকেয়নেক 2019 পৰ্যুি�েত অয্াে�স করার জনয্ িডজাইন কেরেছ। BTC েক এভােব ভাবুন

http//bitcoin এবং EPIC https//bitcoin িহেসেব — েযমন "িনরাপদ" িবটকেয়ন।

েসে�ম্বর 2019 এ, EPIC �কেচইন েপৰ্ােটাকলিট মূল িবটকেয়ন েকার েথেক একিট �র এক েপৰ্ােটাকেলর সবেচেয় নয্াযয্ পৰ্বতর্েনর 
সােথ অি�েত্ব এেসিছল, েকানও ICO, েকানও পৰ্াক-খিন, েকানও VC এবং েকানও কেপর্ােরশন ছাড়াই, সবর্ািধক িনয়�ক সাম�সয্ বজায় 
রাখার জনয্। িবেক�ীকৃত, েগাপনীয়, কিঠন অথর্ যা িনয়�ণ বা ব� করা যায় না।

আিথর্ক স্বাধীনতা
জনগেণর জনয্
Epic Cash হল িকৰ্ে�াকােরি� যা একােডিম পুর�ার িবজয়ী পৰ্েযাজক 
Jonathan Sanger-এর আস� েটিলিভশন িসিরজ TRILLIONS-এর মেধয্ 
পৰ্দিশর্ত।

ল ক্ষ ণ ী য়



েগাপনীয়তা রক্ষা
িডফ�ভােব 100% বয্ি�গত েলনেদন। কাউেক অথর্ 
পৰ্দােনর অথর্ এই নয় েয তারা িচরকােলর জনয্ 
আপনার মািনবয্ােগ গু�চরবৃি� করেত পাের। BTC 
িবটকেয়ন নয়। BTC একিট নজরদাির মুদৰ্া।

বােজয়া� পৰ্িতেরাধী

যারা আপনার স�েদর দািব করেত চায় তােদর 
েথেক িনরাপদ থাকুন। 

দুল র্ভ
শুধুমাতৰ্ 21 িমিলয়ন @EPIC কখনও িবদয্মান থাকেত 
পাের, "নাম্বার েগা আপ" পৰ্যুি�র সােথ িডজাইন করা 
হেয়েছ যা মূলয্�ীিতর অেধর্েকর মাধয্েম মূলয্েক 
অসীম পযর্� িনেয় যায়। এিট িবটকেয়ন �য্া�াডর্ 
মিনটাির পিলিস বয্বহার কের, ভ�াংেশর িরজাভর্ নীিত 
দ্বারা চািলত িদ্বগুণ খরেচর সমসয্া ছাড়াই, েযেহতু 
EPIC পৰ্াথিমকভােব dex �য্াটফেমর্র মাধয্েম P2P 
বয্বসা কের।

িবেক�ীকৃত 
েকউই পিরেষবািট িনয়�ণ কের না, যা স্বাধীন 
অপােরটরেদর দ্বারা পিরচািলত েনাডগুিলর 
একিট িবতরণ েনটওয়ােকর্ চেল।

অনুমিতহীন এবং 
িবশ্বাসেযাগয্ 
ওেপন েসাসর্ স�ওয়য্ার আপিন েকানও িবশ্ব� তৃতীয় 
পক্ষ ছাড়াই, এমনিক েমাবাইেলও িনেজেক যাচাই 
করেত পােরন! িবতরণ নাকােমােতা ঐকমতয্।

ফাি�বল
সম� কেয়ন পুেরাপুির িবিনময়েযাগয্, কলি�ত 
কেয়নগুিল অতীেতর একিট িজিনস ৈতির কের। 

অপিরবতর্নীয়
একবার একিট েলনেদন ৈতির হেয় েগেল, এিট 
পিরবতর্ন করা যায় না।

POLYPHASIC 

PROOF OF WORK 

মাি�-অয্ালেগা 
ইেকা-ব�ুত্বপূণ র্ 
মাইিনং 

48% CPU, 48% GPU, 4% ASICs, 

পৰ্সারণেযাগয্

মাপেযাগয্
উ� থৰ্ুপুট, কাট-থৰ্ু কে�শন BTC জনয্ িড� বনাম 
380gb 2.2gb েডটা পদিচ� স�ুিচত কের। 

িনয়�ক উপযু�

আইিসও েনই, িপৰ্িমন েনই, কেপর্ােরশন েনই, 
িনরাপ�া েনই। Subzero CRC, Howey Safe, 
Infrastructure Bill, Competes Act, Stable 
Act Safe. 1174 ব�ুত্বপূণর্।

েস�রিশপ

পৰ্িতেরাধী
কখনই ব� করা যােব না, পিরেষবােত আপনার 
অয্াে�স কখনই �ক করা যােব না।

মূল ইিতবাচক 
গুণাবলী




