
1

িবটকেয়ন মূলত িবিনমেয়র মাধয্ম িহসােব ক�না করা হেয়িছল তেব িডিজটাল েসানার মেধয্ 
িবকিশত হেয়েছ, যা পৰ্ায় স�ূণর্রূেপ মূেলয্র একিট েদাকান িহসােব কাজ কের।

স�াবয্তা এখনও মূেলয্র একিট িকৰ্ে�াগৰ্ািফক ে�ােরর জনয্ িবদয্মান, িবিনমেয়র একিট 
বয্বহারেযাগয্ মাধয্েমর সােথ সংহত, িক� এখন পযর্� েসই স�াবয্তা স�ূণর্রূেপ উপলি� 
করা হয়িন।

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

EPIC এর মিরচা িভি�ক Mimblewimble 
blockchain সব ৈবিশ�য্ েয ভর গৰ্হণ উৎসািহত 
করার জনয্ পৰ্েয়াজনীয় হেব উ�িত অ�ভুর্�:

ফাি�িবিলিট
েকানও কলি�ত কেয়ন েনই - েপৰ্ােটাকল-�র, বাধয্তামূলক CoinJoin সমিন্বত, পৰ্িতবার কেয়ন বয্য় করার 
সময় মািলকানার ইিতহাস পুনরায় েসট করা।

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

েস�রিশপ পৰ্িতেরাধ েলনেদনগুিল িঠকানা বা পিরমােণর উপর িভি� কের েস�র করা যােব না কারণ েকানও �ায়ী িঠকানা বা 
বািহয্কভােব পযর্েবক্ষণেযাগয্ েডটা শৃ�েল সংরক্ষণ করা হয় না।

েক�ীকরণ পৰ্িতেরাধ সাধারণ েহাম কি�উটাের খনন করা হয়, AMD এবং ইে�ল েথেক CPUs বয্বহার কের, AMD এবং Nvidia 
েথেক GPUs সহ - েছাট আকােরর খিনশৰ্িমকেদর জনয্ েখলার মাঠিট সমতল কের।

িনয়�ক সাম�সয্তা বয্বহারকারীরা �কেচইেনর সােথ সরাসির েযাগােযাগ কের - েকানও কাে�ািডয়াল মধয্�তাকারী বা তৃতীয় 
পেক্ষর িবশ্ব� েনােডর পৰ্েয়াজন েনই।

পৰ্েবশয্তা েয েকউ একিট সাধারণ েহাম কি�উটাের, বা এমনিক (শীঘৰ্ই) একিট েমাবাইল িডভাইেস মাইন করেত পাের 
- উ�য়নশীল অথর্নীিতেত বয্াংকিবহীন বয্বহারকারীেদর জনয্ িবশাল স�াবনা।
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Epic Cash হল Howey compliant, যা Crypto Rating 
Council দ্বারা "1" ে�ার অজর্েনর জনয্ িডজাইন করা 
হেয়েছ। 

Epic Cash 100% পৰ্ুফ-অফ-ওয়াকর্ খনন করা হয়, েকানও 
িবেশষ েনাড ছাড়াই।

অভাব েম 2028 দ্বারা BTC এর সরবরােহর সােথ েমেল এমন একিট ত্বিরত িনগর্মন সময়সূচী সহ 21 PoW এর 
সবর্ািধক সরবরাহমুদৰ্া খনন করা হেয়েছ।  



যিদও EPIC মূেলয্র িকৰ্ে�াগৰ্ািফক ে�ার িহসােব কাজ 
কের, তেব এর েজাড়া �য্াবলকেয়ন, EUSD, িবিনমেয়র 
মাধয্ম িহসােব কাজ কের।

ECR েটােকন এিপেস�ার ইেকািসে�েমর জনয্ গভেনর্� 
সরবরাহ কের এবং EUSD িবিনময় হােরর জনয্ একিট 
বয্াক�প সরবরাহ কের।
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েসানা$10tr

েবস মািন$64tr

বয্া� মািন$92tr

েডিরেভিটভস$4qr

EPIC

EUSD

ৈনিতক িশক্ষার েক্ষতৰ্

িবিনমেয়র মাধয্ম

িহসােবর একক
EUSDEPIC

িবিনময় হার

ব�, ইকুয্ইিট, িরেয়ল এে�ট, বীমা

1 EUSD = $1 Epic Cash এর মূলয্

EUSD একিট ERC20 েটােকন, Ethereum blockchain উপর �াটর্ চুি� মাধয্েম বা�বািয়ত। একিট EUSD ধারক সবসময় EPIC $ 

1 মূেলয্র গয্ারাি�যু�, বতর্মান মুদৰ্ণ িনিবর্েশেষ।

েকার িহসােব EPIC / ECR / EUSD সােথ, DeFi অয্াি�েকশনগুিল সহেজই শীেষর্ �রযু� হয়। েবশ কেয়কিট ইিতমেধয্ িবকােশর 
অধীেন রেয়েছ, আস� ৈতৰ্মািসেকর জনয্ একািধক িরিলজ িনধর্ািরত হেয়েছ। 

Epic Epicenter info v1.4

Epicenter Equity Corp দ্বারা সমিথর্ত, একিট েবসরকারীভােব অনুি�ত, লাভজনক সং�া যা অংশীদারেদর সােথ একেতৰ্ 
মূলধন এবং িলকুইিডিট পৰ্িভশেনর মাধয্েম EUSD /USD রূপা�রেক সহজতর কের।

Epicenter 3 িট কে�াজেযাগয্ উপাদান িনেয় গিঠত:

মূেলয্র ভা�ার ইেকািসে�ম ইউিটিলিট 
গভেনর্�  

অয্ালগিরদিমকভােব 
US ডলােরর নরম-

েপগড

1. EPIC CASH
PoW mimblewimble মুদৰ্া

2. ECR
ERC20 েটােকন

3. EUSD
ERC20 েটােকন

পৰ্বৃি�:
DeFi ইউিটিলিট এবং 

বয্বহারকারীেদর ডৰ্াইভ করার 
জনয্ মুি�র জনয্ পিরকি�ত 

নতুন dApp স�দ

EUSDECREPIC

EXTER এর িপরািমড




